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«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 

Άρθρο 1 

∆ιαγωνισµός του Α.Σ.Ε.Π. 

 

Oι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της 

πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καλύπτονται από όσους 

συγκεντρώνουν βαθµολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισµό του Ανώτατου 

Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), όπως ορίζεται στις επόµενες 

διατάξεις.  

   

Άρθρο 2 

∆ιενέργεια του διαγωνισµού 

 

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισµό για την 

κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα µε σκοπό 

το διορισµό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, ύστερα από αίτηµα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων και ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες.   

2. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά 

προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα 
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µε τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική 

επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.  

 3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται: 

α) µε βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράµµατος 

σπουδών τουλάχιστον εξαµηνιαίας διάρκειας, το οποίο προσφέρεται από τµήµα 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή από οµάδες συνεργαζόµενων 

τµηµάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τµηµάτων που έχουν 

τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Tο πρόγραµµα αυτό 

καταρτίζεται µε απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται µετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, 

εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 

189).  

β) Με την κατοχή πτυχίου τµήµατος Α.Ε.Ι., το πρόγραµµα σπουδών του 

οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική 

εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα 

διορισµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται ως προς την 

εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας µετά το πρώτο έτος 

λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν. 3374/2005. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τµηµάτων Α.Ε.Ι. 

δ) Με την κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 

διπλώµατος στις επιστήµες της αγωγής. 

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής                    

(ΠΑ.ΤΕ.Σ.)  της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και 

Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 

4. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής 

γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα και αντίστοιχα από το 
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∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 

Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών της Αλλοδαπής (∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Οι 

µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα  που χορηγούνται 

από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν 

αναγνωρισθεί ως ισότιµα από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις 

και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείµενό τους εµπίπτει 

στις επιστήµες της αγωγής.  

5. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό κατατάσσονται αρχικώς σε πίνακες κατά 

φθίνουσα σειρά βαθµολογίας κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίζονται 

και ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση. Οι πίνακες αναρτώνται σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία περί Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και στις διευθύνσεις 

εκπαίδευσης. 

Ακολούθως καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, οι πίνακες 

όσων συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η 

συνολική βαθµολογία προκύπτει από τον µέσο όρο βαθµολογίας σε όλες τις 

θεµατικές ενότητες. Η βαθµολογική βάση επιτυγχάνεται εφόσον ο υποψήφιος 

συγκεντρώνει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε µονάδες µε 

βαθµολογική κλίµακα από το ένα έως το εκατό και λαµβάνει τουλάχιστον πενήντα  

µονάδες σε κάθε θεµατική ενότητα.  

6. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Α.Σ.Ε.Π. και δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π., ο τρόπος διεξαγωγής του, τα γνωστικά αντικείµενα και 

η εξεταστέα ύλη κατά κλάδο ή ειδικότητα, ο τρόπος επιλογής των θεµάτων,  ο 

χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων και οριστικοποίησης των πινάκων 

επιτυχόντων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

7. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας περί Α.Σ.Ε.Π.  
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Άρθρο 3 

Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών 

 

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, 

συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες 

κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Π.∆.Ε.), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη 

βαθµολογική βάση στο διαγωνισµό αυτό ή σε έναν τουλάχιστον από τους δύο 

προηγούµενους διαγωνισµούς.  

Η σειρά κατάταξης των µετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από 

τις µονάδες που συγκέντρωσαν στον διαγωνισµό, από ακαδηµαϊκά κριτήρια, από 

την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ως 

ακολούθως:  

(α) Μονάδες από τον διαγωνισµό:  

Υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στον 

διαγωνισµό ή σε έναν από τους δυο προηγούµενους διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π. 

Αν ο υποψήφιος συγκέντρωσε τη βαθµολογική βάση σε περισσότερους 

διαγωνισµούς, λαµβάνεται υπόψη εκείνος στον οποίο συγκέντρωσε την 

υψηλότερη βαθµολογία.  

(β) Ακαδηµαϊκά κριτήρια: 

− Ο βαθµός του πτυχίου: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµακα από ένα (1) 

έως δέκα (10) υπολογίζονται 0,50 µονάδες για κάθε βαθµό του πτυχίου πάνω 

από τον βαθµό πέντε (5), καθώς και κλάσµατα αυτής µε αναγωγή στο δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός 

υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.  

− Η γλωσσοµάθεια: δύο (2) µονάδες για την άριστη, µιάµιση (1,50) για την 

πολύ καλή  και µία (1) µονάδα για την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία 

αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των 

δηµοσίων υπαλλήλων. ∆εν παρέχονται µονάδες για τη γνώση δεύτερης ξένης 

γλώσσας ή ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισµού.  

− Η πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως 

αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των 
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δηµοσίων υπαλλήλων, ή οι πιστοποιηµένες δεξιότητες στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  επιπέδου 1: µία (1) µονάδα  

− Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήµες της αγωγής ή σε γνωστικό 

αντικείµενο σχετικό µε τα µαθήµατα που διδάσκονται στην ίδια βαθµίδα 

εκπαίδευσης: τρεις (3) µονάδες  

− Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού 

έτους στο γνωστικό αντικείµενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία 

διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: δύο (2) µονάδες  

− Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού 

έτους στη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου του κλάδου ή της ειδικότητας για 

την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήµες της αγωγής:  δυόµιση 

(2,50) µονάδες 

− Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του κλάδου 

ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) µονάδες  

− Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στη διδακτική του γνωστικού 

αντικειµένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο 

υποψήφιος, ή στις επιστήµες της αγωγής: πέντε (5) µονάδες.  

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ισχύουν και κατά την 

παρούσα διαδικασία.  

Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και µεταπτυχιακό τίτλο στο 

ίδιο επιστηµονικό αντικείµενο, µοριοδοτείται µόνο το διδακτορικό δίπλωµα.  

 (γ) Πραγµατική διδακτική προϋπηρεσία 

− Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8  µήνες:  0,10 µονάδες για κάθε µήνα  

− Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 µήνες: 0,15 µονάδες για κάθε µήνα  

− Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 µήνες: 0,20 µονάδες για κάθε µήνα  

− Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 µήνες: 0,30 µονάδες για κάθε µήνα   

− Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 µήνες: 0,35 µονάδες για κάθε µήνα   

− Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 µήνες: 0,40 µονάδες για κάθε µήνα 

Το ανώτατο συνολικό όριο µονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 

µονάδες. 

Λαµβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγµατικής διδακτικής 

προϋπηρεσίας. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας µε µειωµένο ωράριο γίνεται 

αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο  διδασκαλίας.  
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(δ) Κοινωνικά κριτήρια 

− Η µόνιµη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από οµόζυγη µεσογειακή 

αναιµία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία: πέντε 

(5) µονάδες  

− Η µόνιµη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: τρεις (3) µονάδες 

− Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή 

υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) µονάδες 

− Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν 

τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: τρείς (3) µονάδες. 

 

Άρθρο 4 

∆ιορισµός και  τοποθέτηση των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου 

του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, 

ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν, ο αριθµός κατά 

κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισµού και  δυσπρόσιτο σχολείο.  Οι 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που είναι 

εγγεγραµµένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, µε την ίδια 

απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίµησης µέσα σε συγκεκριµένη 

προθεσµία.  

2. Ο διορισµός των εκπαιδευτικών διενεργείται µε βάση τη σειρά τους στον 

τελικό πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών  και τις δηλωθείσες προτιµήσεις. 

3. Ο νεοδιοριζόµενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας ή της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τοποθετείται σε κενή θέση σχολικής µονάδας µε 

απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου 

περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου. 

4. Ο χρόνος παραµονής στη σχολική µονάδα της πρώτης τοποθέτησης 

µετά το διορισµό δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών ετών. Κάθε διάταξη 

που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται. 

5. Ο νεοδιοριζόµενος εκπαιδευτικός υπηρετεί επί δύο έτη ως δόκιµος 

εκπαιδευτικός προκειµένου να προετοιµασθεί για να αναλάβει πλήρως το 
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διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο. Η προετοιµασία περιλαµβάνει, µεταξύ 

άλλων, την εξοικείωση του νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού µε το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον και την εισαγωγική επιµόρφωση.  

6. Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού 

ορίζεται από τον αρµόδιο σχολικό σύµβουλο σε συνεργασία µε τον διευθυντή της 

σχολικής µονάδας ο µέντοράς του. Ο µέντορας πρέπει να έχει µεγάλη 

εκπαιδευτική και διδακτική εµπειρία και να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια 

σχολική µονάδα ή την ίδια οµάδα σχολείων.  

7. Το περιεχόµενο και η διάρκεια της εισαγωγικής επιµόρφωσης, τα 

ειδικότερα προσόντα των µεντόρων, ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα 

καθήκοντά τους καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

8. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόµενος εκπαιδευτικός 

αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος να µονιµοποιηθεί ως 

εκπαιδευτικός. Τα όργανα, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια µονιµοποίησης 

των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών καθώς και τυχόν αναγκαίες λεπτοµέρειες 

καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης  και Θρησκευµάτων.  

9. Στην περίπτωση νεοδιοριζόµενου που δεν κρίνεται κατάλληλος για 

µονιµοποίηση ως εκπαιδευτικός εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 

και 6 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167).  

 

Άρθρο 5 

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών 

 

1.  Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές µονάδες 

πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δηµιουργηθούν 

έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, 

προσλαµβάνονται, µε αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόµενες από το πρόγραµµα 

ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής 

µετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δέκα έξι και δεν 
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δικαιολογούν τον διορισµό µόνιµου εκπαιδευτικού, προσλαµβάνονται 

προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας.         

2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές 

µονάδες  πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται µε βάση 

πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε 

σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται  σύµφωνα µε την σειρά που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί στους τελικούς πίνακες του άρθρου 3 και τις δηλώσεις προτίµησής 

τους. 

3. Αν οι εγγεγραµµένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρκούν, η πρόσληψη 

προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται µε βάση συµπληρωµατικό 

πίνακα, ο οποίος  συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και στον οποίο κατατάσσονται οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση της 

παραγράφου 5 του άρθρου 2, κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες 

κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. Για τη σειρά κατάταξης 

υπολογίζονται οι µονάδες του άρθρου 3.  

4.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικειµενικοί λόγοι δεν 

επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή σε σχολικές µονάδες 

πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προσλαµβάνονται, µε αίτησή 

τους, ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  

5. Η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στις σχολικές µονάδες 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται µε βάση ενιαίο πίνακα 

ωροµισθίων που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφερειακή 

διεύθυνση εκπαίδευσης και στον οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη 

σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του 

διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση 

για πρόσληψη στην περιοχή όπου πραγµατοποιείται η πρόσληψη.  

6. Αν οι εγγεγραµµένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρκούν, η πρόσληψη 

ωροµίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται µε βάση συµπληρωµατικό πίνακα, ο οποίος  

συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος και στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση της παραγράφου 5 

του άρθρου 2, κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης 
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εκπαιδευτικών του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. Για τη σειρά κατάταξης 

υπολογίζονται οι µονάδες του άρθρου 3.  

7. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε µε την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του 

ωροµισθίου σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

λογίζεται ως πραγµατική δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαµβάνεται υπόψη 

µετά τον µόνιµο διορισµό τους στη δηµόσια εκπαίδευση και για τη βαθµολογική 

τους εξέλιξη. 

8. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών 

στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων (Σ.∆.Σ.Τ.Ε.) για την 

κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται από τους πίνακες των παραγράφων 

2 και 5 αντίστοιχα.   

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται 

οι προθεσµίες, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου τους, ο αριθµός των 

δηλώσεων προτίµησης, η διαδικασία κατάρτισης και οριστικοποίησης των 

πινάκων αναπληρωτών και ωροµισθίων, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης 

και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των 

παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 του ν. 1566/1985.   

 

Άρθρο 6 

Προϋπηρεσία 

  

Στην  υποπαράγραφο α της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 

3027/2002 (Α΄152),  όπως  η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 

του ν. 3687/2008 (Α’ 159), προστίθεται περίπτωση ιε) ως εξής: «ιε) στις σχολές 

τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)». Στην υποπαράγραφο β της ίδιας παραγράφου 

προστίθεται περίπτωση vii) ως εξής: «vii)  τo Υπουργείο Πολιτισµού και 

Τουρισµού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ.» 
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Άρθρο 7 

Προγραµµατισµός πλήρωσης θέσεων 

 

1. O προσδιορισµός των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των 

τυχόν υπεραριθµιών µε σκοπό το διορισµό µόνιµων ή την πρόσληψη 

προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια 

και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τις µεταθέσεις, τις µετατάξεις και τις 

αποσπάσεις µόνιµων εκπαιδευτικών γίνεται µέσω της διαδικασίας που ορίζεται 

στις επόµενες παραγράφους. 

2. Σε κάθε σχολική µονάδα µε ευθύνη του διευθυντή της καταγράφονται, 

εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα και, όποτε επέλθει µεταβολή, 

επικαιροποιούνται στοιχεία όπως τα τµήµατα που λειτουργούν, ο αριθµός των 

µαθητών κατά τάξη, τµήµα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, 

το ονοµατεπώνυµο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις 

κατέχουν, ο αριθµός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική µονάδα και ο 

αριθµός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν,  το ωρολόγιο πρόγραµµα, 

η οµάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική µονάδα, η τυχόν δεύτερη 

ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας µαθηµάτων µε δεύτερη 

ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν µέχρι τις 31 

Αυγούστου του έτους πραγµατοποίησης των µεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης 

αποχώρησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία. 

3. Στο επίπεδο της διεύθυνσης εκπαίδευσης τα στοιχεία της προηγούµενης 

παραγράφου ελέγχονται και οριστικοποιούνται µε ευθύνη του διευθυντή της. 

4. Εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους και οπωσδήποτε πριν τον 

προσδιορισµό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών καθορίζεται, µε 

απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ο αριθµός των τµηµάτων, τάξεων, 

κατευθύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λειτουργήσουν το επόµενο σχολικό 

έτος σε κάθε σχολική µονάδα της οικείας βαθµίδας. Η απόφαση αυτή µπορεί να 

τροποποιείται µόνο για εξαιρετικούς λόγους µε απόφαση του περιφερειακού 

διευθυντή εκπαίδευσης µέχρι την 1η  Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους. 

5. Ο προσδιορισµός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών 

γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του περιφερειακού 

υπηρεσιακού συµβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της παραγράφου 2. 
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6. Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείµενο 

αποδίδεται  δεύτερη ειδικότητα µε απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα 

από αίτησή του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού 

συµβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 

προσδιορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της δεύτερης 

ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς.    

7. Κατά περιοχή µετάθεσης και κατά κλάδο, προκειµένου για τους πίνακες 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, και κατά περιοχή µετάθεσης καθώς και κατά 

κλάδο και ειδικότητα, προκειµένου για τους πίνακες της δευτεροβάθµιας  

εκπαίδευσης, καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού 

προσωπικού. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται από τις οικείες διευθύνσεις 

προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις προτάσεις των 

περιφερειακών διευθυντών και τη γνώµη των κεντρικών υπηρεσιακών 

συµβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.∆.Ε.). Στους πίνακες καταγράφεται ο αριθµός των 

υπεράριθµων εκπαιδευτικών.  

Κατά τη διαδικασία αυτή λαµβάνονται υπόψη 

- τα  κενά και οι υπεραριθµίες κατά περιοχή µετάθεσης όπως 

αποτυπώθηκαν µε τη διαδικασία της παραγράφου 5  

- οι θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγωγές σχολείων ή άλλη 

µεταβολή της οργανικότητας των σχολικών µονάδων  

- οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισµένα ελληνικά σχολεία του 

εξωτερικού, που έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους κατά το χρόνο 

σύνταξης των σχετικών πινάκων. Αν οι αποσπάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα 

κενά υπολογίζονται για τις µεταθέσεις του επόµενου σχολικού έτους.  

8. Την ευθύνη ενηµέρωσης και ελέγχου των εµπλεκοµένων και της 

επεξεργασίας των αναγκαίων στοιχείων έχουν οι ∆ιευθύνσεις Προσωπικού 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
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ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων των 

προηγούµενων παραγράφων.  

 

Άρθρο 8 

Πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση 

 

Μετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου της παραγράφου 6 του άρθρου 9, η 

κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 πιστοποιηµένη παιδαγωγική 

και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη 

εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση.  

 

Άρθρο 9 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισµοί 

µόνιµων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών 

του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους 

πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών µε προϋπηρεσία.    

2. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου ισχύοντες ενιαίοι  

πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών παύουν να τροφοδοτούνται 

µε νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από τις 1-7-2010 και ισχύουν µέχρι την κατάρτιση 

των πινάκων του άρθρου 3.  

3. Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων στην 

πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση κατά την περίοδο έως και το 

σχολικό έτος 2011-2012 γίνονται από τους πίνακες της παραγράφου 2. Η 

διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τις προσλήψεις στη 

Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων.  

4. Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων  

πινάκων της παραγράφου 2 συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες µε σειρά 

κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφ’ όσον ο χρόνος αυτός 

συµπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαµβάνονται υπόψη διαδοχικά ο 

βαθµός του πτυχίου και η βαθµολογία τους σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. 
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5. Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που θα συνταχθούν 

µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων του πρώτου µετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος και του επόµενου διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π.  εντάσσονται, κατ’ 

εξαίρεση, και α) όσοι στις 1-7-2010 θα έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 

εικοσιτετράµηνη (24µηνη) προϋπηρεσία και περιλαµβάνονται στους πίνακες της 

παραγράφου 2 και β) οι µέχρι την κατάρτιση των πινάκων αυτών απολυόµενοι 

εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που 

στις 1-7-2010 θα έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράµηνη (24µηνη) 

προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει µέσο όρο 

βαθµολογίας πενήντα (50) µονάδες, έστω και αν δεν θα έχουν πετύχει τη 

βαθµολογική βάση σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. Αν έχουν λάβει µέρος σε 

διαγωνισµό και έχουν συγκεντρώσει µέσο όρο βαθµολογίας πάνω από πενήντα 

(50) µονάδες, λαµβάνεται υπόψη αυτός ο βαθµός. 

6. Για τον πρώτο µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και τον επόµενο 

διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 

περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, παράλληλα µε τις διατάξεις των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου οι οποίες θα ισχύουν 

εφεξής. 

7. Προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί µετά την 1-9-2010 λαµβάνεται υπόψη 

για τους τελικούς πίνακες του διαγωνισµού του άρθρου 3 µόνο εφόσον η 

πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παραγράφου 2 ή 

από τους τελικούς πίνακες του άρθρου 3. Από την προϋπόθεση του 

προηγούµενου εδαφίου εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των 

ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και της 

περίπτωσης ιδ της υποπαραγράφου α της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 

3027/2002, όπως ισχύει.  

8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαιδευτικοί συµπλήρωσαν 

την 30-6-2008 πραγµατική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) µηνών 

προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία 

πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης  και Θρησκευµάτων, διορίζονται επί πλέον, εφόσον 

υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του 

παρόντος νόµου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική 
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προϋπηρεσία. Ο αριθµός των διοριζοµένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και 

ειδικότητα καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, 

∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 καταργείται.  Η 

παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου ισχύει µέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα 

του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. 

10. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις 

διατάξεις του παρόντος νόµου, µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζεται, µε βάση τις 

υφιστάµενες εκπαιδευτικές ανάγκες,  ο αριθµός των διοριζόµενων εκπαιδευτικών 

ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα των ακόλουθων κατηγοριών: α)  

γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη 

στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα 

διορισµού και πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, εφόσον έχουν 

αποκτήσει την ιδιότητα αυτή µέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, β) εκπαιδευτικοί µε 

ποσοστό µόνιµης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συµπληρώνουν τουλάχιστον  

δώδεκα µήνες πραγµατικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή 

ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης  και Θρησκευµάτων και γ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εµπίπτουν στις 

διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 

(Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 

3194/2003 (Α΄ 267). Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών διορίζονται κατά 

σειρά που εξαρτάται από τα ακαδηµαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως 

εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β), γ) και 

δ) του άρθρου 3 που εφαρµόζονται αναλόγως. 

11.  Ο πρώτος µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διαγωνισµός 

του Α.Σ.Ε.Π.  για τους κλάδους ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 

(∆ασκάλων Ε.Α.Ε.) θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις. 

12. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ο νεοδιοριζόµενος εκπαιδευτικός της 



 15

πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση της 

οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης  και τοποθετείται προσωρινά µε απόφαση του 

προϊσταµένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του 

οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου σε κενή θέση σχολικής µονάδας 

της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των 

µεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο 

χρόνος παραµονής του νεοδιοριζόµενου σε σχολείο της περιοχής του πρώτου 

διορισµού δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών ετών. 

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (Α’ 160), οι 

παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 και η παράγραφος 2 του 

άρθρου 4 του π. δ. 50/1996 (Α΄ 45) καταργούνται.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης 

  

Άρθρο 10 

Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης 

 

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης,  

οι οποίες µνηµονεύονται στις επόµενες παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί 

της δηµόσιας εκπαίδευσης µε βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και 

προτάσεις, που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 

κεφαλαίου.  

2. Η επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις γίνεται για τετραετή 

θητεία. Αν η θέση κενωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας, η τοποθέτηση γίνεται για 

το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Ειδικότερα, καταρτίζονται οι παρακάτω 

αξιολογικοί πίνακες επιλογής που ισχύουν για τέσσερα έτη:    

α) Σχολικών συµβούλων προσχολικής αγωγής,  

β) Σχολικών συµβούλων δηµοτικής εκπαίδευσης,  

γ) Σχολικών συµβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), 
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δ) Σχολικών συµβούλων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά κλάδο και 

ειδικότητα, 

ε) ∆ιευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

στ) ∆ιευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

ζ) Προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

η) Προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

θ) Προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής, 

ι) Προϊσταµένων γραφείων επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

ια) ∆ιευθυντών δηµοτικών σχολείων, 

ιβ) ∆ιευθυντών γυµνασίων, 

ιγ) ∆ιευθυντών γενικών λυκείων, 

ιδ) ∆ιευθυντών Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), 

ιε) ∆ιευθυντών Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.),  

ιστ) ∆ιευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), 

ιζ) ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

ιη) ∆ιευθυντών γυµνασίων Ε.Α.Ε., 

ιθ) ∆ιευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε., 

κ) ∆ιευθυντών ειδικών επαγγελµατικών γυµνασίων, 

κα) ∆ιευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ., 

κβ) ∆ιευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Σ., 

κγ) ∆ιευθυντών πειραµατικών δηµοτικών σχολείων, 

κδ) ∆ιευθυντών πειραµατικών γυµνασίων, 

κε) ∆ιευθυντών πειραµατικών λυκείων,  

κστ) ∆ιευθυντών µουσικών σχολείων,   

κζ) ∆ιευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων, 

κη) ∆ιευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), 

κθ) ∆ιευθυντών πειραµατικών δηµοτικών σχολείων των πανεπιστηµίων, 

λ) ∆ιευθυντών πειραµατικών γυµνασίων των πανεπιστηµίων,  

 λα) ∆ιευθυντών πειραµατικών λυκείων των πανεπιστηµίων και 

λβ) Προϊσταµένων Κέντρων ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και 

Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.∆.∆.Υ.).  
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3. Προτάσεις καταρτίζονται για την επιλογή και τοποθέτηση των ακόλουθων 

στελεχών της εκπαίδευσης: 

α) Προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, 

β) Προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, 

γ) Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

δ) Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

ε) Υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ.,  

στ) Υπευθύνων τοµέων Σ.Ε.Κ., 

ζ) Προϊσταµένων διθέσιων νηπιαγωγείων,   

η) Προϊσταµένων διθέσιων δηµοτικών σχολείων,  

θ) Προϊσταµένων τριθέσιων και άνω νηπιαγωγείων και  

ι) Προϊσταµένων τριθέσιων και άνω δηµοτικών σχολείων.  

  

Άρθρο 11 

Προϋποθέσεις επιλογής 

 

1. Ως σχολικοί σύµβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας µε 

βαθµό Α΄, δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθµια ή 

δευτεροβάθµια  εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί 

δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους µε την 

προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθµίδας. Ειδικότερα: 

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συµβούλων προσχολικής αγωγής και 

δηµοτικής εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών 

και δασκάλων, αντίστοιχα.  

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συµβούλων Ε.Α.Ε. µπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί 

του π.δ. 323/1993 (Α΄ 139) και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των 

αντίστοιχων προς τα διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων, που έχουν τα 

τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τµήµατα ένταξης.  

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συµβούλων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων κλάδων ΠΕ 01 έως και 
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ΠΕ 20 ή εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 11 και ΠΕ 16 που ανήκουν 

οργανικά σε σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για τους 

εκπαιδευτικούς του π.δ. 323/1993 που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει και στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν ισχύει η προϋπόθεση της πενταετούς διδακτικής 

προϋπηρεσίας στην οικεία βαθµίδα. 

2. Ως διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάµενοι γραφείων πρωτοβάθµιας ή 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας, µε 

βαθµό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθµια 

ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί 

επτά τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε σχολεία της οικείας 

βαθµίδας. Ως διευθυντές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και προϊστάµενοι γραφείων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης επιλέγονται και εκπαιδευτικοί του κλάδου 

νηπιαγωγών, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

3. Ως προϊστάµενοι γραφείων φυσικής αγωγής επιλέγονται εκπαιδευτικοί 

του κλάδου ΠΕ 11 της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.  

4. Ως διευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί 

της οικείας βαθµίδας µε βαθµό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική 

υπηρεσία στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν 

ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία 

τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων 

της οικείας βαθµίδας. Ειδικότερα:  

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δηµοτικών σχολείων µπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι 

εκπαιδευτικοί  που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.  

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ. µπορεί να είναι: 

αα) Για θέσεις διευθυντών γυµνασίων, γενικών λυκείων, Ε.ΠΑΛ. και Ε.ΠΑΣ. 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 

20. 

ββ) Για θέσεις διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. 
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γγ) Για θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα 

διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα 

τοποθέτησης και διορισµού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή  υπηρετούν 

µε οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

δδ) Για θέσεις διευθυντών στα γυµνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις, 

που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων, 

εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία τουλάχιστον έτη εκπαιδευτική 

υπηρεσία σε σχολική µονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης 

Νέων. 

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών 

µονάδων µπορεί να είναι: 

αα) Για θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε εκπαιδευτικοί που έχουν τα 

προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν µε 

οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ. 

ββ) Για θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της χώρας 

προέλευσης της πλειονότητας των µαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 

γγ) Για θέσεις διευθυντών στα µουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία εκπαιδευτικοί 

που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία 

αυτά.  

δδ) Για θέσεις διευθυντών των πειραµατικών σχολείων των πανεπιστηµίων 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν τα 

προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης 

βαθµίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω 

σχολεία. 

5. Ως υποδιευθυντές δηµοτικών σχολείων, προϊστάµενοι ολιγοθέσιων 

δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές σχολικών µονάδων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, υποδιευθυντές Σ.Ε.Κ., στα οποία ασκούνται 

τριακόσιοι τουλάχιστον µαθητές και τα οποία λειτουργούν σε πρωινό και 

απογευµατινό κύκλο, καθώς και ως υπεύθυνοι τοµέων Σ.Ε.Κ. επιλέγονται 
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εκπαιδευτικοί µε οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν 

κατά το χρόνο επιλογής µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα, την οποία αφορά 

η επιλογή και, προκειµένου για υποδιευθυντές και υπευθύνους τοµέων Σ.Ε.Κ.,  

ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Σ.Ε.Κ. Αν οι 

εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της 

οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί 

µε µικρότερο χρόνο υπηρεσίας.  

6. Ως προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων 

εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον 

εκπαιδευτική υπηρεσία. Ειδικότερα, ως προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών 

θεµάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί 

όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση, στις δε διευθύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, µπορεί 

να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί µε βαθµό Β΄ και µικρότερο χρόνο 

υπηρεσίας.  

7. Ως Προϊστάµενοι ΚΕ.∆.∆.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα 

διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων µε βαθµό Α΄, που έχουν τα τυπικά 

προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τµήµατα ένταξης, δεκαετή συνολική 

εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 

έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί µία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία 

τουλάχιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 

8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική 

υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική 

εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών 

αναπληρωτών και ωροµισθίων µε αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο 

ωράριο διδασκαλίας. 

9. Για την επιλογή στις θέσεις σχολικών συµβούλων απαιτείται η κατοχή 

πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας και για την επιλογή διευθυντών 

εκπαίδευσης, προϊσταµένων γραφείων, προϊσταµένων Κ.Ε.∆.∆.Υ. και 
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διευθυντών σχολικών µονάδων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού διοικητικής 

επάρκειας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται  ύστερα από 

παρακολούθηση αντίστοιχου ειδικού προγράµµατος στο Εθνικό Κέντρο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για την επιλογή σε όλες τις θέσεις που 

αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο απαιτείται επίσης η κατοχή 

πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1. 

10. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται 

το περιεχόµενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης του ειδικού 

προγράµµατος για την απόκτηση του πιστοποιητικού καθοδηγητικής ή 

διοικητικής επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο 

πρόγραµµα, ο τύπος του  πιστοποιητικού και κάθε σχετικό θέµα.  

11. Στερούνται του δικαιώµατος συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής 

στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι µε δική τους υπαιτιότητα δεν συµµετείχαν στις 

διαδικασίες αξιολόγησης  που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.  

12. ∆εν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος 

έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα από αυτά που ορίζονται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 

26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.  

13. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά 

τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  Το κώλυµα 

επιλογής της προηγούµενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το 

χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και 

κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο. 

 

Άρθρο 12 

Κριτήρια επιλογής 

 

1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν: 
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α) Η γνώση του αντικειµένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται 

από αα) την επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα 

συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά στοιχεία και ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, 

καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου 

του υποψηφίου. 

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως 

αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου 

επιλογής.  

γ) Η συµβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις 

οποίες έχει υπηρετήσει, µε βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις.   

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα µε βάση το άθροισµα 

των αξιολογικών µονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίµηση των 

παραπάνω κριτηρίων σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα. Το σύνολο των 

αξιολογικών µονάδων ανέρχεται σε εξήντα πέντε.  

 

Άρθρο 13 

Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συµβούλων 

 

1. Τα κριτήρια επιλογής σχολικών συµβούλων αποτιµώνται κατά τα 

οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.  

2. Το κριτήριο της επιστηµονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και 

κατάρτισης αξιολογείται µε είκοσι έξι µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες 

κατανέµονται ως εξής: 

α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα: 6 µονάδες. ∆εύτερο διδακτορικό δίπλωµα δεν 

µοριοδοτείται.  

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 µονάδες. ∆εύτερος µεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών δεν µοριοδοτείται. Τα διδακτορικά διπλώµατα και οι 

µεταπτυχιακοί τίτλοι µοριοδοτούνται αα) προκειµένου για θέσεις σχολικών 

συµβούλων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, αν το περιεχόµενό τους εντάσσεται 

στον τοµέα των επιστηµών της αγωγής ή της οργάνωσης και διοίκησης της 

εκπαίδευσης και ββ) προκειµένου για θέσεις σχολικών συµβούλων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αν το περιεχόµενό τους εντάσσεται στις επιστήµες 



 23

της αγωγής ή στον επιστηµονικό  χώρο της αντίστοιχης ειδικότητας ή της 

οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και 

µεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστηµονικό αντικείµενο, µοριοδοτείται µόνο το 

διδακτορικό δίπλωµα. ∆ιδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισµό δεν µοριοδοτείται. 

γ) Τίτλος ∆ιδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 µονάδες, µόνο για τους 

υποψηφίους για επιλογή σε θέσεις στελεχών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

δ) ∆εύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. του πανεπιστηµιακού ή του τεχνολογικού τοµέα: 3 

µονάδες.  

ε) ∆εύτερο πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.), πριν 

από την υπαγωγή των Τ.Ε.Ι. στην ανώτατη εκπαίδευση: 1 µονάδα, εφόσον δεν 

υφίσταται η µοριοδότηση της προηγούµενης περίπτωσης δ.  

στ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 1 µονάδα, 

εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισµό ή δεν αποτέλεσε 

προϋπόθεση για απόκτηση πτυχίου εξοµοίωσης, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για 

διορισµό και εφόσον δεν υφίσταται η µοριοδότηση των προηγούµενων 

περιπτώσεων δ και ε. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης 

εκπαίδευσης  της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

ζ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιµόρφωσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.∆.Ε., 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.ΛΕ.Τ.Ε.), εφόσον δεν χρησιµοποιήθηκε ως προσόν διορισµού: 

1 µονάδα για κάθε κατηγορία επιµόρφωσης. 

η) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 2 µονάδες. 

θ) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2: 3 µονάδες. Αν 

υπάρχουν πιστοποιήσεις επιµόρφωσης και των δύο επιπέδων µοριοδοτείται 

µόνον η ανώτερη. 

ι) Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου Β2: 1,50 

µονάδες.  

ια) Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου ανώτερου 

του Β2:  2,50 µονάδες. Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά 

γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας µοριοδοτείται µόνον η πιστοποιηµένη γνώση 

στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιηµένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας 
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µοριοδοτείται κατά το ήµισυ της µοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η 

γνώση ξένης γλώσσας µοριοδοτείται µε βάση τίτλους που ορίζονται από τα 

προβλεπόµενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. ∆εν µοριοδοτείται η 

γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισµού. 

ιβ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο: 4 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες 

κατανέµονται ως εξής: αα) Συγγραφή ή συµµετοχή στη συγγραφή βιβλίων που 

έχουν εκδοθεί και έχουν σχέση µε την εκπαίδευση ή µε τα καθήκοντα του 

σχολικού συµβούλου: 0,50 µονάδες για κάθε βιβλίο. Αν οι συγγραφείς είναι 

περισσότεροι του ενός, η µοριοδότηση επιµερίζεται αναλογικά.  Βιβλία που δεν 

έχουν τεκµηρίωση µε αναφορά σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, όπως τα 

σχολικά βοηθήµατα, δεν µοριοδοτούνται. Η µοριοδότηση µε βάση την παρούσα 

υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ιβ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις  2 µονάδες 

συνολικά. ββ) Συµµετοχή σε συγγραφική οµάδα, άσκηση έργου υπευθύνου 

συγγραφής επίσηµων διδακτικών βιβλίων, συµµετοχή σε οµάδες σύνταξης ή 

αναθεώρησης προγραµµάτων σπουδών, συµµετοχή σε οµάδα δηµιουργίας ή 

άσκηση έργου υπευθύνου στη δηµιουργία εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού 

(εκπαιδευτικού λογισµικού, χαρτών κ.ά.), το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική 

πράξη: 0,50 µονάδες για κάθε συµµετοχή. γγ) Συµµετοχή σε δηµοσιευµένες 

έρευνες, τις οποίες έχουν υλοποιήσει επίσηµοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας, 

∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και επιστηµονικοί φορείς δευτεροβάθµιων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών: 0,25 µονάδες για κάθε έρευνα. Η 

µοριοδότηση µε βάση τις υποπεριπτώσεις ββ και γγ της περίπτωσης ιβ δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τις 2 µονάδες συνολικά. 

ιγ) ∆ιδασκαλία σε πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σ.Ε.ΛΕ.Τ.Ε.  ή στα 

διδασκαλεία εκπαίδευσης, που ανατέθηκε µε βάση το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112)  ή 

µε απόφαση του οικείου τµήµατος: 0,50 µονάδες για κάθε ακαδηµαϊκό έτος και 

µέχρι 1,50 µονάδες. ∆ιδακτικά έργα τα οποία συµπίπτουν χρονικά δεν 

µοριοδοτούνται αθροιστικά. 

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής 

εµπειρίας αποτιµάται µε 12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται 

ως εξής: 

α)Υπηρεσιακή κατάσταση: 6 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές 

υπολογίζονται µε βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιµώµενη µε 0,50 µονάδες 
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για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή 

στη διαδικασία επιλογής σχολικού συµβούλου. Χρόνος υπηρεσίας  διάρκειας 

βραχύτερης του έτους µοριοδοτείται µε 0,13 µονάδες για κάθε τρίµηνο. 

β) ∆ιοικητική και καθοδηγητική εµπειρία: 6 µονάδες  κατ’ ανώτατο όριο. 

Ειδικότερα: 

αα) Άσκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συµβούλου, 

διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταµένου γραφείου εκπαίδευσης, διευθυντή ή 

προϊσταµένου σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ,  υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης,  προϊσταµένου τµήµατος εκπαιδευτικών θεµάτων διεύθυνσης 

εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταµένου 

διεύθυνσης ή τµήµατος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων: 0,50 µονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε  

θέση του προηγούµενου εδαφίου αποτιµάται µε 2 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, 

εκτός από την άσκηση καθηκόντων σχολικού συµβούλου, που αποτιµάται µε 4 

µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου  περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στη διεύθυνση εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεµάτων, 

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

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

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

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

µέχρι 1 µονάδα. 

Aν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και υποδιευθυντή 

σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ ή προϊσταµένου σχολικής µονάδας, ή υπευθύνου 

κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ή υπευθύνου περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεµάτων, ΚΕ.ΣΥ.Π., στη διεύθυνση 

εκπαίδευσης  ή  Γραφείου Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, Συµβουλευτικού 

Σταθµού Νέων, ii. προϊσταµένου διεύθυνσης και  προϊσταµένου τµήµατος του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων θεωρείται ότι τα 

καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση. 

ββ) Συµµετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά 

υπηρεσιακά συµβούλια ή σε συµβούλια επιλογής στελεχών, και  άσκηση 

καθηκόντων µέντορα: 0,25 µονάδες για κάθε έτος και µέχρι 3 µονάδες κατ’ 
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ανώτατο όριο. Παράλληλη συµµετοχή σε περισσότερα συµβούλια το ίδιο χρονικό 

διάστηµα δεν µοριοδοτείται  αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης 

καθηκόντων σε θέσεις της προηγούµενης περίπτωσης αα δεν υπολογίζονται 

µονάδες από συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια ή σε συµβούλια επιλογής 

στελεχών. 

γ) Ειδικώς για την επιλογή Σχολικών Συµβούλων Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τµήµατα Ένταξης ή ΚΕ.∆.∆.Υ.: 0,25 µονάδες για κάθε έτος και 

µέχρι 1 µονάδα κατ΄ ανώτατο όριο. 

Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοικητικής ή διδακτικής εµπειρίας βραχύτερος του 

έτους µοριοδοτείται µε 0,13 µονάδες για κάθε τρίµηνο. Χρόνος µικρότερος του 

τριµήνου δεν υπολογίζεται.   

4. Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 15 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το 

κριτήριο αυτό αξιολογείται µε προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον 

του κατά το άρθρο 16 συµβουλίου επιλογής, µέσω της οποίας εκτιµώνται η 

προσωπικότητα, η επαγγελµατική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου, 

όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα 

συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβληµάτων 

ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να 

δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εµπνέει τους 

εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Για την αξιολόγηση 

χρησιµοποιείται ηµιδοµηµένος τύπος συνέντευξης µε τη χρήση έντυπων 

υποδειγµάτων που περιλαµβάνουν τα αξιολογούµενα στοιχεία, όπως φυσική 

παρουσία, επιτεύγµατα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, 

στάσεις, προσαρµοστικότητα και τη στάθµισή τους και υποχρεώνουν κάθε µέλος 

του συµβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογηµένη βαθµολογία. 

Η διαδικασία περιλαµβάνει τρεις φάσεις, την προετοιµασία του υποψηφίου 

πάνω σε µια µελέτη περίπτωσης, την εισήγηση από µέλος του συµβουλίου 

σχετικά µε τον φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον υποψήφιο 

του θέµατος, το οποίο έχει επεξεργαστεί. 

Η συνέντευξη ενώπιον του συµβουλίου επιλογής µαγνητοφωνείται για να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια.  
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5. Για τη µοριοδότηση της συνέντευξης το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής 

συνεκτιµά και τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σηµείωµα, τα 

οποία αποδεικνύονται µε παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν 

έχουν µοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση, 

οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεµιναρίων και εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων ή συµµετοχή σε αυτά µε την ιδιότητα του εισηγητή, του µέλους 

της επιστηµονικής οµάδας ή του επιµορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, 

πρωτοβουλίες σε σχέση µε το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτοµιών, σχετική µε την εκπαίδευση διοικητική 

ή καθοδηγητική εµπειρία, συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες 

εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συµµετοχή σε όργανα διοίκησης 

επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συµµετοχής 

και επίσηµες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιµόρφωση του υποψηφίου 

και οι δραστηριότητες (σεµινάρια, ηµερίδες, επιµορφωτικές συναντήσεις κ.λπ.) 

που αποτελούν υπηρεσιακές υποχρεώσεις  δεν µοριοδοτούνται. 

β) Υπόµνηµα του υποψηφίου, το οποίο περιλαµβάνει έκθεση 

αυτοαξιολόγησης και προγραµµατισµό του έργου του σε περίπτωση επιλογής 

του. Για την αξιολόγηση των στοιχείων του υποµνήµατος ο υποψήφιος δύναται 

να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε παράρτηµα. Το συµβούλιο επιλογής δύναται να 

ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών 

οργάνων.  

6. Το συµβούλιο επιλογής δύναται µε οµόφωνη και πλήρως αιτιολογηµένη 

απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση 

των καθηκόντων του σχολικού συµβούλου. 

7. Συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το 

κριτήριο αυτό αποτιµάται µε βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που 

προβλέπονται κατά νόµο. 
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Άρθρο 14 

Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταµένων 

γραφείων, προϊσταµένων Κ.Ε.∆.∆.Υ. και διευθυντών σχολικών µονάδων 

και Σ.Ε.Κ. 

 

1. Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης,  προϊσταµένων 

γραφείων, προϊσταµένων Κ.Ε.∆.∆.Υ. και διευθυντών σχολικών µονάδων και 

Σ.Ε.Κ. αποτιµώνται κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.  

2. Το κριτήριο της επιστηµονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται 

µε  24 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στο άρθρο 13, µε εξαίρεση τα στοιχεία των περιπτώσεων ιβ και ιγ της 

παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, τα οποία δεν µοριοδοτούνται.  

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής 

εµπειρίας αξιολογείται µε 14 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται 

ως εξής: 

α)Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 µονάδες κατ’  ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές 

υπολογίζονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13.  

β) ∆ιοικητική και καθοδηγητική εµπειρία: 6 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 

Ειδικότερα: 

αα) Άσκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συµβούλου, 

διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταµένου γραφείου εκπαίδευσης, διευθυντή ή 

προϊσταµένου σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταµένου τµήµατος 

εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής 

µονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

προϊσταµένου διεύθυνσης ή τµήµατος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων: 0,50 µονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση 

καθηκόντων σε κάθε  θέση του προηγούµενου εδαφίου αποτιµάται µε 2 µονάδες 

κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή, 

διευθυντή ή προϊσταµένου γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής 

µονάδας, που αξιολογείται µε 4 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Αν ο υποψήφιος 

άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή 
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προϊσταµένου σχολικής µονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, ii. προϊσταµένου διεύθυνσης και  προϊσταµένου τµήµατος του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων θεωρείται ότι τα 

καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.  

ββ) Συµµετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά 

υπηρεσιακά συµβούλια ή σε συµβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση 

καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα, νοµάρχη ή αντινοµάρχη, δηµάρχου ή αντιδηµάρχου: 0,25 

µονάδες για κάθε έτος συµµετοχής και έως 3 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 

Παράλληλη συµµετοχή σε συµβούλια δεν µοριοδοτείται αθροιστικά. Σε 

περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούµενης 

περίπτωσης αα δεν υπολογίζονται µονάδες από συµµετοχή σε υπηρεσιακά 

συµβούλια ή σε συµβούλια επιλογής στελεχών. Αν ο υποψήφιος άσκησε 

καθήκοντα σε περισσότερες θέσεις διοίκησης φορέων του δηµόσιου και του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια 

θέση. Στην περίπτωση των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης αν ο 

υποψήφιος έχει ασκήσει έργο σε περισσότερες της µίας θέσεις µοριοδοτείται 

µόνο η µία.  

γγ) Ειδικώς για την επιλογή διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τµήµατα Ένταξης ή ΚΕ.∆.∆.Υ.: 0,25 µονάδες για κάθε έτος και 

µέχρι 1 µονάδα κατ’ ανώτατο όριο. 

Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρόνος εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοικητικής ή διδακτικής εµπειρίας βραχύτερος του 

έτους µοριοδοτείται µε 0,13 µονάδες για κάθε τρίµηνο. Χρόνος µικρότερος του 

τριµήνου δεν υπολογίζεται.   

γ) Προσωπικότητα − γενική συγκρότηση: 15 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι 

µονάδες αυτές υπολογίζονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 

και 5  του άρθρου 13. Ειδικά για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις διευθυντών 

µουσικών ή καλλιτεχνικών σχολείων, κατά την προσωπική συνέντευξη του 

υποψηφίου συνεκτιµώνται και οι ειδικές σπουδές ή το αναγνωρισµένο 

καλλιτεχνικό έργο και δράση. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 

εφαρµόζεται αναλόγως. 
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δ) Συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το 

κριτήριο αυτό αποτιµάται µε βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που 

προβλέπονται κατά νόµο.  

 

Άρθρο 15 

Κριτήρια επιλογής προϊσταµένων τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων, 

υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τοµέων Σ.Ε.Κ. 

και προϊσταµένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων  

 

Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού είναι ιδίως η 

προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η 

ικανότητα του υποψηφίου να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει 

προβλήµατα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να 

δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εµπνέει τους 

εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η 

γνώση του αντικειµένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από α) την 

επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο 

των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή 

επιµορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την 

πιστοποιηµένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή 

κατάσταση και τη διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική 

εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση 

διοικητικού έργου ή την άσκηση καθηκόντων µέντορα. 

 

Άρθρο 16 

Συµβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης 

 

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων συνιστώνται τα παρακάτω συµβούλια για την κατάρτιση των 

πινάκων επιλογής και την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης:  

α) συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβούλων προσχολικής αγωγής, 

δηµοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε., 

β) συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβούλων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
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γ) συµβούλιο επιλογής διευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

δ) συµβούλιο επιλογής διευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

2. Τα κατά την προηγούµενη παράγραφο συµβούλια είναι επταµελή και 

αποτελούνται από: 

α) Έναν πρόεδρο ή διατελέσαντα πρόεδρο παιδαγωγικού τµήµατος ή 

καθηγητικής σχολής Α.Ε.Ι. µε αναγνωρισµένη συµβολή στα θέµατα παιδείας ή 

εκπαιδευτικό µε αναγνωρισµένη εµπειρία στη διοίκηση και συµβολή στα θέµατα 

παιδείας, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, 

∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας κατά 

τον Κανονισµό της Βουλής Επιτροπής. 

β) ∆ύο µέλη ∆ιδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) βαθµίδας 

καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή µε εµπειρία στην άσκηση διοίκησης που 

ανήκουν σε παιδαγωγικά τµήµατα ή καθηγητικές σχολές των A.E.I. ή, στην 

περίπτωση των συµβουλίων υπό στοιχεία γ και δ της προηγούµενης 

παραγράφου, και σε τµήµατα διοικητικής επιστήµης των Α.Ε.Ι. Τα µέλη 

προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά συµβούλια των 

πανεπιστηµίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Παιδείας ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Στο συµβούλιο κατά προτεραιότητα 

επιλέγονται µέλη ∆.Ε.Π. πανεπιστηµίων τα οποία συµµετέχουν στη διαδικασία 

της αξιολόγησης. Από τα προτεινόµενα µέλη, ο Υπουργός επιλέγει δύο ως 

τακτικά και δύο ως αναπληρωµατικά.  

γ) αα) ∆ύο συµβούλους ή µόνιµους παρέδρους του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, που προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τα αρµόδια 

όργανα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην περίπτωση των συµβουλίων υπό 

στοιχεία α και β της προηγούµενης παραγράφου και ββ) ένα σύµβουλο ή µόνιµο 

πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του 

από τα ίδια πιο πάνω όργανα, καθώς και ένα µέλος του επιστηµονικού 

προσωπικού του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης που 

προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου 

στην περίπτωση των συµβουλίων υπό στοιχεία γ και δ της προηγούµενης 

παραγράφου.  



 32

δ) Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα κεντρικά 

υπηρεσιακά συµβούλια της αντίστοιχης βαθµίδας, που αναπληρώνονται από 

τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 

3. Η συγκρότηση κάθε συµβουλίου επιλογής γίνεται από  τον Υπουργό 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Η σχετική πράξη εκδίδεται 

εντός του µηνός ∆εκεµβρίου κάθε δεύτερου έτους και δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρµογή του 

νόµου αυτού, τα ανωτέρω συµβούλια συγκροτούνται εντός µηνός από τη 

δηµοσίευσή του. 

4. Ο αριθµός των µελών των συµβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο 

ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο του συνόλου των µελών, 

εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 

5. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος  και ο γραµµατέας µε 

τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται το µέλος υπό στοιχείο 2α του παρόντος 

άρθρου. Ως γραµµατέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή 

αποσπασµένος σε αυτήν εκπαιδευτικός.  

6. Τα συµβούλια επιλογής σχολικών συµβούλων είναι αρµόδια και για τα 

θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των σχολικών 

συµβούλων. Εισηγητής για τα θέµατα αυτά ορίζεται ο προϊστάµενος της 

∆ιεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή 

τµήµατος της ίδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων αντίστοιχα. 

7. Οι προϊστάµενοι γραφείων εκπαίδευσης και οι διευθυντές των 

πειραµατικών σχολείων των πανεπιστηµίων επιλέγονται από τα ανώτερα 

περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε.), στα οποία 

συµµετέχουν επιπλέον α) ένα µέλος ∆.Ε.Π. παιδαγωγικών τµηµάτων ή 

καθηγητικών σχολών ή τµηµάτων διοικητικής επιστήµης των Α.Ε.Ι. ή σύµβουλος 

ή πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  ή σχολικός σύµβουλος της οικείας 

εκπαιδευτικής βαθµίδας, κατά προτίµηση µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης και β) ένας διευθυντής εκπαίδευσης ή προϊστάµενος 

γραφείου, ή διευθυντής σχολικής µονάδας κατά προτίµηση µε µεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Τα µέλη των περιπτώσεων α και β του 
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προηγούµενου εδαφίου ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

8. Οι διευθυντές των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και οι διευθυντές των Σ.Ε.Κ. επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά 

υπηρεσιακά συµβούλια πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.∆.Ε.), κατά περίπτωση, στα οποία συµµετέχουν επιπλέον α) 

ένας σχολικός σύµβουλος, κατά προτίµηση µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης και β) ένας διευθυντής σχολικής µονάδας της ίδιας 

εκπαιδευτικής περιφέρειας, κατά προτίµηση µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης ή στα παιδαγωγικά και, εφόσον δεν υπάρχει, 

εκπαιδευτικός µε βαθµό Α΄ µε σηµαντική εκπαιδευτική και διοικητική εµπειρία. Τα 

µέλη των περιπτώσεων α και β του προηγούµενου εδαφίου ορίζονται µε τους 

αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων. 

9. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων επιλέγονται από 

τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια. 

10. Οι υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τοµέων Σ.Ε.Κ., 

καθώς και οι προϊστάµενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων 

επιλέγονται από τα όργανα και µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23.  

11.  Κάθε µέλος συµβουλίου επιλογής, µε εξαίρεση τον πρόεδρο, 

αναλαµβάνει την µελέτη συγκεκριµένου αριθµού φακέλων υποψηφίων που του 

ανατίθενται από το συµβούλιο και προετοιµάζει σχετική τεκµηριωµένη εισήγηση 

για κάθε υποψήφιο. Η κατανοµή των φακέλων των υποψηφίων στα µέλη του 

συµβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.  

12. Η θητεία του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα των συµβουλίων 

επιλογής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση 

συγκρότησης και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του δεύτερου έτους. Κατά την πρώτη 

εφαρµογή του παρόντος η θητεία αρχίζει µε τη συγκρότηση των συµβουλίων 

επιλογής και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

13. Μέλος συµβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε 

από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις του σε καµιά 

φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών µελών, 
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αν και το τακτικό και το αναπληρωµατικό µέλος έχουν κώλυµα συµµετοχής, κατά 

τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόµενους του ίδιου συνδυασµού στη 

σειρά εκλογής της περίπτωσης ι της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 

1/2003 (Α΄ 1). 

14. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται στα 

µέλη και στον γραµµατέα των συµβουλίων επιλογής και των επιτροπών 

αποτίµησης του συγγραφικού έργου κατά τις κείµενες διατάξεις. 

15. Οι προϊστάµενοι ΚΕ.∆.∆.Υ. επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο συνεδριάζει υπό την 

προεδρία του προέδρου του τµήµατος Ε.Α.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή 

του αναπληρωτή του και µε τη συµµετοχή σχολικού Συµβούλου Ε.Α.Ε., οι οποίοι 

ορίζονται µε την απόφαση συγκρότησης, καθώς και των αιρετών που 

συµµετέχουν στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.∆.Ε. Όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις µε 

επιλογή από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π., ορίζεται αναπληρωτής προϊστάµενος µε διετή θητεία 

από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης µε πρόταση του οικείου 

Περιφερειακού  Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), ύστερα από προκήρυξη ενδιαφέροντος. 

 

Άρθρο 17 

Επιτροπές αποτίµησης του συγγραφικού έργου 

 

Το συγγραφικό έργο των υποψήφιων σχολικών συµβούλων αξιολογείται 

από επταµελείς επιτροπές  αποτελούµενες από συµβούλους ή µόνιµους 

παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και µέλη ∆.Ε.Π. ειδικοτήτων συναφών 

µε το προς άσκηση έργο και το γνωστικό αντικείµενο του κλάδου ή της 

ειδικότητας για τους υποψήφιους σχολικούς συµβούλους δευτεροβάθµιας  

εκπαίδευσης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του 

αρµόδιου συµβουλίου επιλογής. Οι επιτροπές αποτίµησης του συγγραφικού 

έργου µπορεί να είναι περισσότερες από µία ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, 

αναλόγως του αριθµού και του κλάδου ή της ειδικότητας των υποψηφίων, κατά 
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την κρίση του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής. Η αξιολόγηση του συγγραφικού 

έργου κοινοποιείται στους υποψηφίους, οι οποίοι δύνανται να ασκήσουν κατ’ 

αυτής ένσταση. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης. 

 

Άρθρο 18 

Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

 

1. Εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους, δηµοσιεύονται σε δύο 

ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και στο διαδίκτυο προκηρύξεις 

του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε τις οποίες 

καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να 

συµµετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής σχολικών 

συµβούλων και διευθυντών εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται 

από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην 

προκήρυξη.  

2. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής των υποψηφίων καταρτίζει εντός του 

πρώτου εξαµήνου του ίδιου έτους τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι µετά 

την επικύρωσή τους από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν 

από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους µέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους 

που ακολουθεί. 

3. Εντός των προθεσµιών της παραγράφου 1,  οι περιφερειακοί διευθυντές 

εκπαίδευσης προσκαλούν τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα 

νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης 

των πινάκων επιλογής υπό στοιχεία ζ έως ι και κθ έως λα της παραγράφου 2 του 

άρθρου 10, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία 

δικαιολογητικά, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση, 

η οποία αναρτάται στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, καθώς και στο 

διαδίκτυο.  

4. Τα αρµόδια συµβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου 

εξαµήνου του οικείου έτους, τους υπό στοιχεία  ζ έως ι και κθ έως λα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντιστοίχως τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι 
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µετά την επικύρωσή τους από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης 

αναρτώνται στα γραφεία των διευθύνσεων και γραφείων της οικείας βαθµίδας 

εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους 

µέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί. 

5. Εντός των προθεσµιών της παραγράφου 1 οι διευθυντές εκπαίδευσης 

προσκαλούν τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόµιµα 

προσόντα και επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των 

πινάκων επιλογής ια έως κη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 να υποβάλουν 

αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσµίας 

που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση, η οποία αναρτάται στις διευθύνσεις 

και στα γραφεία εκπαίδευσης, καθώς και στο διαδίκτυο.  

6. Τα αρµόδια συµβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου 

εξαµήνου του οικείου έτους, τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι µετά την 

επικύρωσή τους από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης αναρτώνται 

στα γραφεία των διευθύνσεων και γραφείων της οικείας βαθµίδας εκπαίδευσης. 

Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους µέχρι την 31η 

Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί. 

7. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών µονάδων και 

Σ.Ε.Κ., ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που 

έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν καθήκοντα 

υποδιευθυντή, καθώς και υποδιευθυντή Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνου τοµέα Σ.Ε.Κ., να 

υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής µονάδας όπου ανήκουν οργανικά ή στο 

διευθυντή του Σ.Ε.Κ. σχετική αίτηση εντός δεκαηµέρου. Αντιστοίχως προσκαλεί 

τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν 

τα καθήκοντα προϊσταµένου ολιγοθέσιου δηµοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου να 

υποβάλουν στο διευθυντή εκπαίδευσης στον ή προϊστάµενο του οικείου 

γραφείου εκπαίδευσης σχετική αίτηση εντός δεκαηµέρου. 

8. Μετά την τοποθέτηση των υποδιευθυντών  ο οικείος διευθυντής 

εκπαίδευσης µε πρόσκλησή του που κοινοποιείται στις σχολικές µονάδες του 

νοµού και δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταµένων 

των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του 

νοµού, να υποβάλουν εντός δεκαηµέρου αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές. 
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9. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίµησης 

για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως: 

α) Οι υποψήφιοι σχολικοί σύµβουλοι και διευθυντές εκπαίδευσης για τις 

θέσεις δύο  περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης. 

β) Οι υποψήφιοι προϊστάµενοι γραφείων για τις θέσεις µίας περιφερειακής 

διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

γ) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών µονάδων, Σ.Ε.Κ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για 

τις θέσεις αρµοδιότητας ενός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.∆.Ε.  

δ)  Οι υποψήφιοι προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των 

διευθύνσεων εκπαίδευσης για τη θέση µιας µόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

ε) Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., οι υποψήφιοι 

υπεύθυνοι τοµέα Σ.Ε.Κ. καθώς και οι υποψήφιοι προϊστάµενοι ολιγοθέσιων 

νηπιαγωγείων ή δηµοτικών σχολείων για τις θέσεις των σχολικών µονάδων όπου 

ανήκουν οργανικά ή του Σ.Ε.Κ. όπου ασκούνται οι µαθητές τους.  

Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων α έως γ καταθέτουν δήλωση προτίµησης 

ύστερα από την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η 

διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης 

του άρθρου 10, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

 

Άρθρο 19 

Κρίση και επιλογή σχολικών συµβούλων 

 

1. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβούλων, σε συνεδρίασή 

του που πραγµατοποιείται εντός δέκα ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας 

υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη της 

παραγράφου 1 του άρθρου 18 επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά 

προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους 

σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες. Το συµβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στην 

αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, η οποία τους κοινοποιεί στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι 
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µπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός 

πέντε ηµερών από την κοινοποίησή τους. 

2. Εντός πέντε ηµερών από την παραλαβή τους το συµβούλιο κρίνει 

αιτιολογηµένα τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και ενηµερώνει 

σχετικά τους ενδιαφεροµένους. 

3. Εντός πέντε ηµερών από τον ορισµό των επιτροπών του άρθρου 17, το 

αρµόδιο συµβούλιο επιλογής αναθέτει την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου 

στην οικεία επιτροπή και ορίζει τα χρονικά όρια µέσα στα οποία πρέπει να 

παραδοθούν οι αξιολογήσεις τους στο συµβούλιο. 

4. Μετά την παραλαβή των αξιολογήσεων της προηγούµενης παραγράφου 

το συµβούλιο επιλογής: 

α) Κοινοποιεί σε κάθε υποψήφιο τις αξιολογικές µονάδες που συγκέντρωσε 

συνολικά και κατά µοριοδοτούµενο κριτήριο και ορίζει σε αυτούς πενθήµερη 

προθεσµία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων. Η κρίση του 

συµβουλίου επί των αντιρρήσεων ανακοινώνεται στον υποψήφιο κατά την 

προφορική συνέντευξη. 

β) Ορίζει τις ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. 

5. Μετά το πέρας της συνέντευξης κάθε µέλος του συµβουλίου καταγράφει 

αιτιολογηµένα τις µονάδες µε τις οποίες βαθµολόγησε τον υποψήφιο κατά τη 

διαδικασία της συνέντευξης. 

Τελικές αξιολογικές µονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία 

«Προσωπικότητα − Γενική Συγκρότηση» είναι ο µέσος όρος των µονάδων όλων 

των παρόντων µελών του συµβουλίου.  

Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην συνέντευξη αποκλείονται από την 

επιλογή. 

6. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το συµβούλιο 

επιλογής καταρτίζει µε αξιολογική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής κατά κλάδους 

και ειδικότητες µε βάση τις συνολικές µονάδες κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των 

µονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα όλων των µονάδων στα 

επί µέρους κριτήρια. 

7. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθµού µονάδων, 

προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει 

περισσότερες µονάδες, κατά σειρά, στα κριτήρια α) επιστηµονική – παιδαγωγική 
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συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία και 

γ) προσωπικότητα - γενική συγκρότηση.  

8. Εντός πέντε ηµερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες  επιλογής 

υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συµβουλίου στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για επικύρωση, δια της αρµόδιας διεύθυνσης 

του Υπουργείου. 

9. Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα επιλογής σχολικών συµβούλων 

ορισµένων κλάδων και ειδικοτήτων είναι δυνατή η έκδοση σχετικής προκήρυξης 

εντός µηνός από την εξάντληση του πίνακα. Η ισχύς των πινάκων αυτών λήγει 

κατά τη λήξη της ισχύος των πινάκων της παραγράφου 6.  

10. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος και τα µέλη του συµβουλίου 

θεωρούν τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών από τον γραµµατέα του συµβουλίου. 

 

Άρθρο 20 

Κρίση και επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταµένων γραφείων και 

προϊσταµένων Κ.Ε.∆.∆.Υ. 

 

1. Οι διατάξεις για την κρίση και επιλογή των σχολικών συµβούλων 

εφαρµόζονται αναλόγως και για την κρίση και επιλογή των διευθυντών 

εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και των προϊσταµένων Κ.Ε.∆.∆.Υ., εκτός από τις διατάξεις που 

αναφέρονται στην αξιολόγηση του συγγραφικού έργου.  

2. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής ή το υπηρεσιακό συµβούλιο 

(Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε., Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) καταρτίζει µε αξιολογική σειρά, 

σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14 και τις προτιµήσεις των 

υποψηφίων, τους εξής πίνακες ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης: 

α) διευθυντών εκπαίδευσης, 

β) προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης, 

γ) προϊσταµένων γραφείων επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

δ) προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής και 

ε) προϊσταµένων ΚΕ.∆.∆.Υ. 
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Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε έναν από τους παραπάνω πίνακες δεν 

εµποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους πίνακες. 

3. Αν ο αριθµός των υποψηφίων που περιλαµβάνονται στους πίνακες, δεν 

επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων ή αποµένουν κενές θέσεις και 

µετά την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 24, το 

αρµόδιο συµβούλιο επιλογής συντάσσει συµπληρωµατικούς αξιολογικούς 

πίνακες από εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και 

υπηρετούν µε οργανική θέση σε σχολικές µονάδες της διεύθυνσης στην οποία  

υπάρχουν κενές θέσεις, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου ανώτερου 

περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου µε βάση τα κριτήρια των περιπτώσεων 

α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 12.  

 

Άρθρο 21 

Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. 

 

1. Τα αρµόδια συµβούλια επιλογής καταρτίζουν πίνακα υποψήφιων 

διευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. µε βάση τα κριτήρια επιλογής και τις 

υποβληθείσες δηλώσεις προτίµησης και µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων 

της παραγράφου 1 του άρθρου 20.  

Η εγγραφή υποψηφίων σε ένα πίνακα δεν εµποδίζει την εγγραφή του και 

στους άλλους. Οι τοποθετούµενοι διευθυντές από ένα πίνακα, µε βάση τη σειρά 

προτίµησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες. 

2. Οι καταρτιζόµενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύνσεις και τα γραφεία 

εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή 

εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεµβρίου 

του έτους κατάρτισης µέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους. Αν ελλείπει ο 

περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι 

πίνακες κυρώνονται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

3. Για την κρίση και επιλογή των διευθυντών των πειραµατικών σχολείων 

των πανεπιστηµίων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την επιλογή και 

σύνταξη των πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 
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4. Επί των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών γνωµοδοτεί το εποπτικό 

συµβούλιο κάθε πειραµατικού σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και 

δύο αναπληρωτές επόπτες, µέλη ∆.Ε.Π. του πανεπιστηµιακού τµήµατος που 

εποπτεύει το πειραµατικό σχολείο. Τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου ορίζονται 

µε τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικείου 

πανεπιστηµιακού τµήµατος. Το εποπτικό συµβούλιο καταρτίζει σχετικές 

εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο ανώτερο περιφερειακό  

υπηρεσιακό συµβούλιο. 

 

Άρθρο 22 

Κρίση και επιλογή προϊσταµένων τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων 

 

Οι προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων ορίζονται µε απόφαση 

του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου 

περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 15. 

 

Άρθρο 23 

Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ.,  

υπευθύνων τοµέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταµένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων 

και δηµοτικών σχολείων 

 

1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας και Σ.Ε.Κ., σε 

συνεδρίασή του, που πραγµατοποιείται µέσα σε πέντε ηµέρες από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέχουν 

οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογηµένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της 

σχολικής µονάδας ή του Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων των τοµέων του Σ.Ε.Κ., µε βάση 

τα κριτήρια του άρθρου 15. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις 

που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική µονάδα. 

2. Η πρόταση µαζί µε το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων 

διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρµόδιο 

υπηρεσιακό συµβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.∆.Ε.) το οποίο, µετά από έλεγχο της 

συνδροµής των προϋποθέσεων και της νοµιµότητας της διαδικασίας 
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διαµόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την 

τοποθέτηση των στελεχών της προηγούµενης παραγράφου.  

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση 

της παραγράφου 1, η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του οικείου διευθυντή 

εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, το 

οποίο λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15.  

4. Στην περίπτωση ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δηµοτικών σχολείων η 

τοποθέτηση προϊσταµένων γίνεται ως εξής: 

α) Στα διθέσια µε απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από 

αιτιολογηµένη πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, η 

οποία βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 15. 

β) Στα τριθέσια και άνω σύµφωνα µε τη διαδικασία των προηγούµενων 

παραγράφων.  

 

Άρθρο 24 

Τοποθέτηση − ανάληψη υπηρεσίας 

 

1. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής σχολικών συµβούλων 

τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες θέσεις µε απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του 

οικείου συµβουλίου επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό 

πίνακα επιλογής και µε βάση τις δηλωθείσες προτιµήσεις. 

2. Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις της 

προτίµησής τους, τοποθετούνται στις θέσεις που αποµένουν κενές αν εκ νέου το 

δηλώσουν. Για το σκοπό αυτό καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης 

για τις θέσεις των ίδιων περιφερειακών διευθύνσεων. Η τοποθέτηση γίνεται κατά 

τη σειρά των συνολικών αξιολογικών µονάδων και µε βάση τις δηλωθείσες 

προτιµήσεις.  

3. Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις σχολικών συµβούλων διαγράφονται από 

τους λοιπούς πίνακες υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, στους οποίους είναι 

εγγεγραµµένοι. 

4. Η τοποθέτηση γίνεται κατά την εξής σειρά: Προηγείται η τοποθέτηση των 

σχολικών συµβούλων, ακολουθεί η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης και 
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έπεται η τοποθέτηση των προϊσταµένων των γραφείων εκπαίδευσης και των 

προϊσταµένων ΚΕ.∆.∆.Υ. 

5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως 

και για την τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης, των προϊσταµένων των 

γραφείων εκπαίδευσης και των προϊσταµένων ΚΕ.∆.∆.Υ. Οι τοποθετούµενοι σε 

θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης 

διαγράφονται από όλους τους πίνακες στελεχών της εκπαίδευσης, στους 

οποίους είναι εγγεγραµµένοι.   

6. Αν µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 δεν συµπληρωθούν οι κενές 

θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης, τότε 

στις θέσεις αυτές τοποθετούνται εκπαιδευτικοί που επιλέγονται µε τη διαδικασία 

της παραγράφου 3 του άρθρου 20. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από πρόταση 

του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο, µε 

βάση τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς 

που έχουν υποβάλει αίτηση, ανταποκρινόµενοι σε σχετική προκήρυξη που 

γίνεται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. 

7. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούµενες θέσεις διευθυντών σχολικών 

µονάδων και Σ.Ε.Κ. γίνεται µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή 

εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 

συµβουλίου µε βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα 

επιλογής και τις δηλωθείσες προτιµήσεις. Αν ελλείπει ο περιφερειακός 

διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί ο αναπληρωτής του, η επικύρωση 

των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων και η τοποθέτηση των 

διευθυντών γίνεται µε απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης. 

8. Η τοποθέτηση σε κενές ή κενούµενες θέσεις διευθυντών των 

πειραµατικών σχολείων των πανεπιστηµίων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του 

οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου. Η τοποθέτηση 

γίνεται µε βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα 

επιλογής και τις δηλωθείσες προτιµήσεις.  

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8, αν δεν είναι δυνατή η 

τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις σχολείων της προτίµησής τους, 

τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, στις θέσεις που αποµένουν κενές 
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κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτό καλούνται να 

υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης.  

10. Αν µε τη διαδικασία της παραγράφου 9 δεν πληρωθούν οι κενές θέσεις 

διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθµό Α΄. 

Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή 

εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 

συµβουλίου, το οποίο, µε βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών 

µονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά: 

α) στην ίδια σχολική µονάδα, 

β) σε σχολικές µονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήµου και 

γ) σε σχολικές µονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρµοδιότητας 

του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου. 

11. Αν σε ορισµένες από τις σχολικές µονάδες της παραγράφου 10 δεν 

υπάρχουν εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α΄, το υπηρεσιακό  συµβούλιο µπορεί να ζητεί 

δήλωση προτίµησης για την τοποθέτηση ως διευθυντών, εκπαιδευτικών µε 

βαθµό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές µονάδες κατά τη σειρά της 

προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το 

υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί να ζητεί από τους υποψήφιους για κρίση δήλωση 

προτίµησης σχολείων. 

12. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παραγράφους 10 και 11 

καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 

13. Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. 

διαγράφονται από όλους τους πίνακες διευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., 

διατηρούν όµως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες σχολικών συµβούλων, 

διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης. 

14. Η τοποθέτηση προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων, 

υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., υπευθύνων τοµέων Σ.Ε.Κ.  και 

προϊσταµένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων γίνεται µε 

απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης. 

15. Προϊστάµενοι των τµηµάτων επιστηµονικής - παιδαγωγικής 

καθοδήγησης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης τοποθετούνται 

σχολικοί σύµβουλοι της οικείας βαθµίδας µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού 
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για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και εισήγηση του συµβουλίου επιλογής 

σχολικών συµβούλων. 

  

Άρθρο 25 

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας 

 

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης του 

παρόντος νόµου στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε 

περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή 

τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούµενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο 

της θητείας αυτής. Οι τοποθετούµενοι σε κενές ή κενούµενες θέσεις  

εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας 

των νέων στελεχών. 

2. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούµενων από τους αξιολογικούς 

πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία στις 

θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής. 

 

Άρθρο 26 

Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των 

καθηκόντων τους 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων ή του αρµόδιου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα 

από αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου, οι 

κατέχοντες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης µπορεί να απαλλάσσονται από την 

άσκηση των καθηκόντων τους: 

α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, 

ύστερα από αίτησή τους ή 

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 
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αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων, κακή συνεργασία µε τους προϊσταµένους, τους υφισταµένους και τα 

λοιπά στελέχη της διοίκησης και µειωµένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. 

2. Το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο γνωµοδοτεί για την απαλλαγή 

στελέχους της εκπαίδευσης για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα 

από ερώτηµα του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή 

του αρµόδιου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η 

διαδικασία ακρόασης  ενώπιον του συµβουλίου. 

3. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική 

άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, 

αν προηγουµένως δεν υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. 

 

Άρθρο 27 

Μεταθέσεις − τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης µετά τη λήξη 

της θητείας 

 

1. ∆ιευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάµενοι γραφείων εκπαίδευσης, 

διευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών 

θεµάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και 

Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι τοµέων Σ.Ε.Κ.  µπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους 

να µετατίθενται µε αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

διέπουν τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν 

υπηρεσία στη νέα τους θέση µετά τη λήξη της θητείας τους. 

2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις σχολικών συµβούλων, διευθυντών 

εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών 

µονάδων και Σ.Ε.Κ., καθώς και προϊσταµένων τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων 

των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται µετά τη λήξη της θητείας τους, 

εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας, 

στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες µετατέθηκαν σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν 

καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων 

της προτίµησής τους µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευµάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του 
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οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του 

αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. 

3. Προϊστάµενος γραφείου εκπαίδευσης, το οποίο καταργείται, τοποθετείται 

µε αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας σε κενή θέση προϊσταµένου γραφείου 

ή, αν δεν υπάρχει, κατά προτεραιότητα σε κενή θέση διευθυντή σχολικής 

µονάδας της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, µε απόφαση του 

περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου 

περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου. 

4. ∆ιευθυντής σχολικής µονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται µε 

αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση διευθυντή σχολικής 

µονάδας της ίδιας διεύθυνσης, µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή 

εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 

συµβουλίου.  

5. Στην περίπτωση που σχολικός σύµβουλος τοποθετείται σε θέση 

προϊσταµένου τµήµατος επιστηµονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης 

αναπληρώνεται από τον επόµενο σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης στον 

αξιολογικό πίνακα. Ο αναπληρωτής δεν διαγράφεται από το σχετικό αξιολογικό 

πίνακα και διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη κενούµενης 

θέσης. 

 

Άρθρο 28 

Επιλογή στελεχών της Σιβιτανίδειου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελµάτων 

 

 Για την Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

α) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου που αναφέρονται στα προσόντα 

διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα 

δικαιολογητικά, τις προθεσµίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, 

εφαρµόζονται αναλόγως και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών 

µονάδων και Σ.Ε.Κ. και των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και υπευθύνων 

τοµέων Σ.Ε.Κ. της Σιβιτανίδειου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων.  
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β) Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφερειακά υπηρεσιακά 

συµβούλια νοείται το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο της Σιβιτανίδειου ∆ηµόσιας 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο 

σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ. της ίδιας σχολής και 

όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, το 

∆ιοικητικό της  Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 29 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου λήγει η θητεία των 

διευθυντών εκπαίδευσης. Τα στελέχη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους µέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας από τα νέα στελέχη.  

2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου προηγούνται οι επιλογές 

και οι τοποθετήσεις διευθυντών εκπαίδευσης, ενώ όσοι τοποθετηθούν στις θέσεις 

αυτές δεν δικαιούνται να συµµετάσχουν ως υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής 

σχολικών συµβούλων.  

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου:  

α) ο χρόνος έναρξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης 

των πινάκων επιλογής του άρθρου 10 του παρόντος νόµου µπορεί µε απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να ορισθεί διαφορετικά, 

β) δεν ισχύει η προϋπόθεση της παραγράφου 11 του άρθρου 11, εφόσον 

δεν έχουν εφαρµοστεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες αξιολόγησης και 

γ) το κριτήριο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 που 

αφορά την αξιολόγηση του υποψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές 

εκθέσεις του,  δεν λαµβάνεται υπόψη. 

4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου τα πιστοποιητικά της 

παραγράφου 9 του άρθρου 11 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την επιλογή 

στελέχους της εκπαίδευσης. Τα στελέχη που θα επιλεγούν ως σχολικοί 

σύµβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάµενοι γραφείων θα 

παρακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αντίστοιχο ειδικό 

πρόγραµµα και πρόγραµµα επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Η επιτυχής 
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συµµετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής ή καθοδηγητικής 

επάρκειας και γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε 

διαφορετική περίπτωση το στέλεχος αντικαθίσταται από τον επόµενο στον 

αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει 

δηλώσει προτίµηση για τη συγκεκριµένη θέση.  

5. Το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας δεν θεωρείται 

απαραίτητο προσόν για τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών µονάδων κατά 

τις δύο πρώτες εφαρµογές του παρόντος νόµου.  

6. Η µοριοδότηση της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 

1  ισχύει µόνο κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου.  

7. Η θητεία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν κατά 

την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου λήγει ταυτόχρονα την 

31-7-2015. 

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται το Κεφάλαιο Α’ 

του ν. 3467/2006 (Α΄ 128) και κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του 

παρόντος κεφαλαίου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

Θέµατα υπηρεσιακών µεταβολών και αξιολόγησης 

 

Άρθρο 30 

Θέµατα µεταθέσεων 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για 

τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη µετάθεση εκπαιδευτικών 

είναι η υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόµενη οργανική θέση µέχρι την 31η  

Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. Κάθε 

διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται. 

2.  Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996, 

καθώς και της παραγράφου 2α του άρθρου 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80) δεν 

θίγονται. 
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3. Η προτεραιότητα για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών των περιπτώσεων 

α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 ισχύει τόσο για τις 

µεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης, όσο και για τις µεταθέσεις και 

τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. Η προτεραιότητα για τις µεταθέσεις των 

εκπαιδευτικών της περίπτωσης β της ίδιας παραγράφου ισχύει µόνο για τις 

µεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης.  

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 

του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 δεν εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις του άρθρου 

14 του ίδιου διατάγµατος. 

5.  Οι µονάδες µετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, 

όπως αυτή καθορίζεται µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του π.δ. 

50/1996, προσδιορίζονται µε συντελεστή δυόµισι για κάθε έτος υπηρεσίας. Οι 

µονάδες µετάθεσης για εντοπιότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 

9 του άρθρου 16 του ίδιου διατάγµατος, ορίζονται σε τέσσερις. 

 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 καταργείται. 

 

Άρθρο 31 

Θέµατα αποσπάσεων και µετατάξεων 

 

1. Ουδεµία απόσπαση πραγµατοποιείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές 

ανάγκες της σχολικής µονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. 

2. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως µονάδες µετάθεσης υπολογίζονται οι 

προβλεπόµενες για τη σχολική µονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. 

Προκειµένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νοµικό πρόσωπο 

υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για την πλησιέστερη σχολική µονάδα. Κατ’ 

εξαίρεση ως µονάδες µετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις και Γραφεία 

Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για την πλησιέστερη σχολική 

µονάδα και επιπλέον δύο µονάδες µετάθεσης για κάθε έτος. Κάθε διάταξη που 

ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται. 

3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

που πλεονάζει στη σχολική µονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε 
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άλλη σχολική µονάδα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ίδιας ή 

άλλης περιοχής µετάθεσης της αρµοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.∆.Ε., 

µε απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του 

αρµόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου ή β) σε άλλη σχολική µονάδα 

πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της αρµοδιότητας άλλου 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.∆.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, µε απόφαση του 

περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου 

ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου ή γ) σε περιοχή µετάθεσης 

άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου κεντρικού 

υπηρεσιακού συµβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α ακολουθείται και για 

τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους 

ωράριο διδασκαλίας. 

4. Όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην κεντρική υπηρεσία και στις 

περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο αυτό, λήγουν την 31η-8-2010. 

5.  Στο άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) προστίθεται παράγραφος 8 ως 

εξής: «Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που µετατάσσονται σε κενές θέσεις της κεντρικής 

υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων διατηρούν το µισθολογικό τους καθεστώς.» 

6.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: α) το πρώτο 

εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), β) η 

παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 και γ) η παράγραφος 4 του 

άρθρου 6 του ν. 3027/2002. 

 

Άρθρο 32 

Προγραµµατισµός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών µονάδων και 

των εκπαιδευτικών  

 

1. Κάθε σχολική µονάδα, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, καταρτίζει 

πρόγραµµα δράσης µε τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που 

ξεκινά. 
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2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική µονάδα συντάσσει έκθεση µε 

την οποία αξιολογούνται: α) η απόδοση της σχολικής µονάδας στο σύνολό της, 

β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραµµα δράσης 

και γ) οι επιτυχίες, οι αδυναµίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις 

βελτίωσης για την επόµενη σχολική χρονιά. 

3. Το πρόγραµµα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία 

καταρτίζονται µε ευθύνη του διευθυντή της σχολικής µονάδας σε συνεργασία µε 

το σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συµβούλους, γνωστοποιούνται 

στους µαθητές και στο σύλλογο γονέων, δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο στις 

ιστοσελίδες του σχολείου και της αρµόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης και 

υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)  

4. Οι προϊστάµενοι διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καταρτίζουν πρόγραµµα δράσης για κάθε σχολικό 

έτος και στη συνέχεια υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στους οικείους 

περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. 

5.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Ε.Ε. και δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα στοιχεία της αξιολόγησης 

και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της εφαρµογής του άρθρου αυτού. 

6. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων γίνεται 

σταδιακά από το σχολικό έτος 2010-2011σε σχολικές µονάδες που ορίζονται µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

7. Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών µονάδων κατά τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

Βελτιωτικές παρεµβάσεις στη λειτουργία των Α.Ε.Ι. 

 

Άρθρο 33 

Εκσυγχρονισµός συστήµατος διανοµής συγγραµµάτων 

 

1. Το άρθρο 15 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), όπως συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 19 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29), τροποποιείται ως ακολούθως: 

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,  

καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της δωρεάν προµήθειας και 

επιλογής από τους φοιτητές ή σπουδαστές αριθµού συγγραµµάτων ίσου µε τον 

αριθµό των υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων που απαιτούνται για τη 

λήψη του πτυχίου από τον κατάλογο διδακτικών συγγραµµάτων της 

προηγούµενης παραγράφου. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής 

απόφασης ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 226/2007 (Α΄ 256).» 

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Η κοστολόγηση των συγγραµµάτων των Α.Ε.Ι. γίνεται από επιτροπή και 

η διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου από ειδικό όργανο, σύµφωνα µε 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την 

έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ισχύουν οι έως την έναρξη ισχύος 

του παρόντος εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.» 

γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Για κάθε διανεµόµενο σύγγραµµα παραχωρείται από το κράτος στη 

βιβλιοθήκη του οικείου Α.Ε.Ι. αριθµός συγγραµµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες της 

βιβλιοθήκης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως,  καθορίζονται τα κριτήρια µε βάση τα οποία υπολογίζεται ο 

αριθµός, η διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω διδακτικών συγγραµµάτων 

και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.» 



 54

2. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 η εκκαθάριση της δαπάνης και η 

πληρωµή των χρηµατικών ενταλµάτων για τα διδακτικά συγγράµµατα που 

διανέµονται δωρεάν στους φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και των 

Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) της χώρας γίνεται από την 

αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισµού που 

εγγράφονται ετησίως σε αντίστοιχους ειδικούς κωδικούς για το σκοπό αυτό. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α’ 

78), καθώς και κάθε διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα 

του παρόντος άρθρου καταργείται. 

 

Άρθρο 34 

Εκλογή µελών ∆.Ε.Π. 

 

1. Το άρθρο 24 του ν. 3549/2007 τροποποιείται ως ακολούθως: 

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 προστίθενται οι λέξεις 

«της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής». 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 η λέξη «τριάντα» αντικαθίσταται 

από τις λέξεις «δέκα πέντε». 

2. Στο Κεφάλαιο ∆΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει, 

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, όπως η παράγραφος 

αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, ο 

αριθµός «τριάντα (30)» αντικαθίσταται από τον αριθµό «δέκα πέντε (15)».  

β) Η παράγραφος 3, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3δ του 

άρθρου 24 του ν. 3549/2007, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Αν τα µέλη ∆.Ε.Π. που 

έχουν δικαίωµα ψήφου είναι περισσότερα από δέκα πέντε (15), το σώµα των 

εκλεκτόρων απαρτίζεται από δέκα πέντε (15) µέλη, από τα οποία τα πέντε (5) 

ανήκουν, εφόσον υπάρχουν, στον αντίστοιχο τοµέα.  Προηγούνται τα µέλη που 

ανήκουν στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο και έπονται τα υπόλοιπα µέλη του τοµέα.  

Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθµός των δικαιουµένων ψήφου υπερβαίνει τους 

πέντε (5), τότε διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους µε την ευθύνη του διευθυντή 

του τοµέα. Τα µέλη ∆.Ε.Π. των λοιπών τοµέων του τµήµατος που µετέχουν στο 
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εκλεκτορικό σώµα και µέχρι τη συµπλήρωση των δύο τρίτων των µελών του 

εκλεκτορικού σώµατος ορίζονται τουλάχιστον κατά 50% από µέλη της βαθµίδας 

του καθηγητή και, εφόσον τα µέλη αυτά δεν επαρκούν, από µέλη κατά σειρά της 

βαθµίδας του αναπληρωτή και του επίκουρου καθηγητή. Αν σε οποιοδήποτε 

στάδιο ο αριθµός των υπαρχόντων µελών ∆.Ε.Π. υπερβαίνει τον αριθµό εκείνων 

που δικαιούνται να µετάσχουν στο εκλεκτορικό σώµα, διενεργείται κλήρωση µε 

ευθύνη του προέδρου του τµήµατος. Το λοιπό ένα τρίτο των µελών του 

εκλεκτορικού σώµατος αποτελείται από εξωτερικούς εκλέκτορες, οι οποίοι 

ορίζονται κατά τις κείµενες διατάξεις.» 

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται 

για τα εκλεκτορικά σώµατα που έχουν συγκροτηθεί σε σώµα κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόµου. 

4. Με ευθύνη του Προέδρου του τµήµατος αναρτώνται υποχρεωτικά 

στο διαδικτυακό τόπο του τµήµατος, της σχολής και του ιδρύµατος, το αργότερο 

εντός δέκα ηµερών από κάθε σχετική πράξη, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν 

τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων, καθώς και µονιµοποίησης, 

µελών ∆.Ε.Π.: 

α) το κείµενο της προκήρυξης της κάθε θέσης, µαζί µε την καταληκτική 

ηµεροµηνία κατάθεσης δικαιολογητικών, 

β) την ηµεροµηνία ή τις ηµεροµηνίες σύγκλησης της γενικής 

συνέλευσης του τµήµατος για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος, 

γ) το ονοµατεπώνυµο των µελών του εκλεκτορικού σώµατος, τη 

βαθµίδα και το γνωστικό αντικείµενό τους, καθώς και τον τοµέα, το τµήµα, τη 

σχολή και το ίδρυµα στο οποίο υπηρετούν, 

δ) την ηµεροµηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώµατος για τον 

ορισµό της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής, 

ε) το ονοµατεπώνυµο των µελών της τριµελούς εισηγητικής 

επιτροπής, τη βαθµίδα και το γνωστικό αντικείµενό τους, καθώς και τον τοµέα, το 

τµήµα, τη σχολή και το ίδρυµα στο οποίο υπηρετούν,  

στ) την ηµεροµηνία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, 

ζ) την ηµεροµηνία ή τις ηµεροµηνίες σύγκλησης του εκλεκτορικού 

σώµατος για τη διενέργεια της εκλογής και 
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η) το αποτέλεσµα της διαδικασίας εκλογής (ονοµατεπώνυµο 

εκλεγέντος, συνολικό αριθµό παρόντων εκλεκτόρων και σύνολο θετικών ψήφων). 

5. Η συµµετοχή µελών εκλεκτορικού σώµατος σε κάθε συνεδρίασή 

του για την εκλογή µέλους ∆.Ε.Π., περιλαµβανοµένης και της τελευταίας 

συνεδρίασης κατά την οποία γίνεται η τελική κρίση και ψηφοφορία, επιτρέπεται 

και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη).  Με απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι τόποι της συνεδρίασης, ο τρόπος 

διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της µυστικότητας της συνεδρίασης, ο 

τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι. 

 

Άρθρο 35 

Θέµατα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

 

1. Στο άρθρο 2Α του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως προστέθηκε µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), επέρχονται οι 

ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α)  Οι παράγραφοι 1 και 2 καταργούνται. 

β)  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 η φράση «ίσο µε το 

µισό του µέγιστου δυνατού αριθµού µορίων» αντικαθίσταται ως εξής: «ίσο µε 

τριάντα πέντε µόρια». 

γ)  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 καταργείται. 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3748/2009 καταργείται. 

3. Στο πέµπτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1β της παραγράφου 9 του 

άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), όπως ισχύει, καταργείται η φράση «, εφόσον 

έχουν επιτύχει σύνολο µορίων τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου 

δυνατού,». 
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Άρθρο 36 

Θέµατα των  

Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. 

 

1. Στην υπ’ αριθµ. 679/1996 κοινή υπουργική απόφαση 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. Β1/819 απόφασης «Σύσταση 

Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών 

Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας»» (Β΄ 826), όπως 

κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), επέρχονται οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις: 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός του 

Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι η διάθεση και 

διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται 

για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις 

ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και 

έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, 

τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την 

εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την 

παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, τη 

διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και 

αναπτυξιακών προγραµµάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών µε πιστώσεις 

από το αποθεµατικό των Ε.Λ.Κ.Ε. προς όφελος του ιδρύµατος,  ύστερα από 

εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστηµίου ή του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.» 

β) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 η φράση «Η επιτροπή έχει τις 

παρακάτω αρµοδιότητες:» αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. είναι διατακτικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:». 

γ) Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7.  Υπόλογοι για την υλική εκτέλεση του αντικειµένου των προγραµµάτων 

που πραγµατοποιούνται µέσω των Ε.Λ.Κ.Ε. είναι οι εκάστοτε επιστηµονικοί 

υπεύθυνοι.» 
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δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 

εξής: «Ποσοστό µέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισµού των έργων που 

χρηµατοδοτούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο 

του, διατίθεται µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. για την 

ενδεχόµενη χρήση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την 

εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων έργων και τα έξοδα λειτουργίας του 

Λογαριασµού». 

ε) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τυχόν πλεόνασµα του Ε.Λ.Κ.Ε. µετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών του 

διατίθεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου ή του Συµβουλίου του 

Τ.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., για την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του 

ιδρύµατος. Κατά τη διαχείριση του πλεονάσµατος από τους Ε.Λ.Κ.Ε. 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.» 

2. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 

του ν. 3833/2010 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «όπως και οι αµοιβές από 

κάθε είδους προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους 

των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και 

εποπτεύονται από το Κράτος και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.» 

 

Άρθρο 37 

Λοιπά θέµατα των Α.Ε.Ι.  

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 2 του ν. 2083/1992 

αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Σύγκλητο συµµετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των 

µελών ∆.Ε.Π. σε αριθµό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τµηµάτων του 

πανεπιστηµίου, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος του έξι (6) ούτε όµως 

µεγαλύτερος από τον αριθµό των τµηµάτων του πανεπιστηµίου.» Το τέταρτο 

εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκπρόσωποι των 

µελών ∆.Ε.Π. ορίζονται από το σύνολο των µελών ∆.Ε.Π. κάθε τµήµατος, τα 

οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση, εκ περιτροπής κατ’ έτος, µε 

σειρά την οποία καθορίζει ο πρύτανης ανά τµήµα και βαθµίδα, ώστε κατά τη 
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διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τµήµατος και κάθε 

βαθµίδας τουλάχιστον µία φορά.» 

2.  Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται 

αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι. 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 93 του ν. 1566/1985 

εφαρµόζονται αναλόγως και για το Τµήµα Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου 

Πανεπιστηµίου. 

4. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης του τρίτου εδαφίου, οι 

πάσης φύσεως πράξεις διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης του 

Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας εκδίδονται από τα αρµόδια όργανα του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της κατά τις διατάξεις 

της παραγράφου Β.3 του άρθρου 40 του ν. 3794/2009 ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

Πράξεις που αφορούν τα παραπάνω θέµατα και έχουν εκδοθεί από όργανα του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων έως τη δηµοσίευση του παρόντος θεωρείται ότι έχουν 

εκδοθεί αρµοδίως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 

διαπιστώνεται η δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 

Ελλάδας. Από την έκδοση της απόφασης αυτής παύει η ισχύς του πρώτου 

εδαφίου. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που µπορεί να 

προκύψουν από την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου. 

5. Οι προθεσµίες των παραγράφων 10α και 10β του άρθρου 11, καθώς και 

της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) µπορεί να 

παρατείνονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

6.   Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 

αντικαθίσταται ως εξής: «Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ. από 

τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και η ανωτέρω κατανοµή 

δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριµένο σκοπό, καθώς 

και για τις κρατικές επιχορηγήσεις.» 
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Άρθρο 38 

Θέµατα της Α.∆Ι.Π. 

 

Στο ν. 3374/2005, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

 α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5, µετά τις λέξεις  

«των βαθµίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή» προστίθενται οι 

λέξεις «κατά προτεραιότητα». 

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8,  η φράση  «µέσα σε 

ένα µήνα» αντικαθίσταται από τη λέξη «µετά».  

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Επιτροπή 

Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) αποτελείται από πέντε µέλη, τα οποία 

προέρχονται από το µητρώο ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων που συντάσσει και 

τηρεί η Α.∆Ι.Π. Σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύµατος κάποιου µέλους, η 

αξιολόγηση µπορεί κατά την κρίση της Ολοµέλειας της Α.∆Ι.Π. να 

πραγµατοποιείται και από λιγότερα µέλη, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Το µητρώο 

ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων συντάσσεται από την Α.∆Ι.Π., λαµβάνοντας 

υπόψη προτάσεις των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, µελών της Α.∆Ι.Π. και 

άλλων σχετικών µε το αντικείµενο της αρχής φορέων, και ανανεώνεται συνεχώς. 

Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων ορίζεται 

µε απόφαση της Α.∆Ι.Π. Θεωρείται απαραίτητη η ένταξη στο µητρώο αλλοδαπών 

ή ελλήνων εµπειρογνωµόνων ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήµια του 

εξωτερικού ή διακεκριµένων ερευνητών σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά ιδρύµατα του εξωτερικού, κατά προτίµηση µε πείρα σε θέµατα 

αξιολόγησης ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.» 

δ) Η περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Η συµµετοχή αλλοδαπών ή ελλήνων εµπειρογνωµόνων ή ειδικών που 

διδάσκουν σε πανεπιστήµια του εξωτερικού ή διακεκριµένων ερευνητών σε 

αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα του εξωτερικού, κατά 

προτίµηση µε πείρα σε θέµατα αξιολόγησης ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, 

είναι απαραίτητη. Επίσης, είναι επιθυµητή: (i) η διοικητική εµπειρία των 

ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων σε ακαδηµαϊκές µονάδες ιδρυµάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης και (ii) η συµµετοχή ενός εκπροσώπου επαγγελµατικής ή άλλης 

επιστηµονικής οργάνωσης, αντίστοιχης µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό 
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αξιολόγηση ακαδηµαϊκής µονάδας, ο οποίος να είναι σε θέση να εκτιµήσει τη 

συµβολή των σπουδών στην άσκηση του επαγγέλµατος.» 

ε) Στην αρχή της παραγράφου 7 του άρθρου 8, όπως η παράγραφος αυτή 

αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3794/2009, 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στα µέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης 

(Ε.Ε.Α.) καταβάλλεται αµοιβή για το έργο της αξιολόγησης.» Το τελευταίο εδάφιο 

της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η αµοιβή των 

µελών των Ε.Ε.Α. και, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, το ποσό των 

δαπανών µετακίνησης και η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία 

δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτοµέρεια». 

στ)  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται 

ως εξής: «Η Α.∆Ι.Π. διαβιβάζει την τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης στη 

ΜΟ.∆Ι.Π. του ιδρύµατος και µεριµνά και για τη δηµοσιοποίησή της.» 

ζ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9, η λέξη «τέσσερις» 

αντικαθίσταται από τη λέξη «δώδεκα». 

η) Η περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως 

εξής: «ζ) Αναλύει τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης 

των ελληνικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, επισηµαίνει καλές πρακτικές 

και ενδεχόµενες αδυναµίες, διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης, εκπονεί µελέτες 

και, τέλος, διεξάγει έρευνες µε στόχο την ανάπτυξη της µεθοδολογίας, των 

τεχνικών και των εφαρµογών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση.» 

θ) Οι περιπτώσεις δ, ε, στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 

αντικαθίστανται ως εξής:  

«δ) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών µε αποδεδειγµένη πείρα σε θέµατα 

διασφάλισης ποιότητας από τη συµµετοχή του σε συλλογικό όργανο του 

ιδρύµατός του (π.χ. ΟΜ.Ε.Α., ΜΟ.∆Ι.Π.), ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της 

Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.). 

ε) Έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών µε αποδεδειγµένη πείρα σε θέµατα 

διασφάλισης ποιότητας από τη συµµετοχή του σε συλλογικό όργανο του 
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ιδρύµατός του (π.χ. ΟΜ.Ε.Α., ΜΟ.∆Ι.Π.), ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της 

Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.). 

στ) Έναν εν ενεργεία ή οµότιµο ερευνητή πρώτης βαθµίδας µη 

ακαδηµαϊκών ερευνητικών ιδρυµάτων, ο οποίος προτείνεται από τη Σύνοδο των 

∆ιευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). 

ζ) Έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που προτείνεται από 

κοινού από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) και τη Γενική 

Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).» 

ι) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 προστίθενται τα ακόλουθα 

εδάφια: «Το συλλογικό όργανο διοίκησης της Αρχής είναι η Ολοµέλεια, στην 

οποία µετέχουν όλα τα µέλη της. Τα µέλη των περιπτώσεων β, γ και στ δύνανται 

να αναλαµβάνουν και συγκεκριµένες αρµοδιότητες που τους ανατίθενται από τον 

Πρόεδρο της Αρχής.» 

ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως 

εξής: «∆εν επιτρέπεται ο διορισµός του Προέδρου της Α.∆Ι.Π. για περισσότερες 

από δύο θητείες, διαδοχικές ή µη.  Επιτρέπεται η ανανέωση θητείας, µε µέγιστο 

όριο τα δέκα έτη, των µελών των περιπτώσεων β, γ, στ και ζ, εφόσον 

επαναπροταθούν από τους αντίστοιχους φορείς.» 

ιβ)  Στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 οι φράσεις 

«τη Σύνοδο των Πρυτάνεων» και «τη Σύνοδο των Προέδρων» αντικαθίστανται 

από τις φράσεις «τους Πρυτάνεις» και «τους Προέδρους», αντίστοιχα. 

ιγ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11, όπως τροποποιήθηκε µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών της Α.∆Ι.Π. αναστέλλεται η 

άσκηση οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, καθώς και η άσκηση 

καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο ∆ηµόσιο, σε Ν.Π.∆.∆. και σε νοµικά 

πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ο Πρόεδρος της Α.∆Ι.Π. είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η 

συµµετοχή του σε επιτροπές, συµβούλια και εν γένει συλλογικά όργανα, σε 

σχέση µε ακαδηµαϊκά ζητήµατα ή / και εν γένει θέµατα αξιολόγησης και 

εκπαίδευσης. Στα µέλη της Α.∆Ι.Π. επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων µέλους 

∆.Ε.Π. ή Ε.Π. µε καθεστώς µερικής απασχόλησης.  Αυτά τα µέλη της Αρχής είναι 
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δυνατόν να απαλλάσσονται από τα διοικητικά τους καθήκοντα στα ιδρύµατά 

τους, εφόσον η Α.∆Ι.Π. µε απόφασή της τους αναθέτει συγκεκριµένα διοικητικά 

καθήκοντα. 

Οι αποδοχές των µελών της Α.∆Ι.Π. καθορίζονται µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, η 

οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως.  Για τον καθορισµό τους λαµβάνεται υπόψη η τυχόν πλήρης 

και αποκλειστική απασχόληση των µελών. Ειδικά στα µέλη των περιπτώσεων δ, 

ε και ζ της παραγράφου 1 δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζηµίωση για τη 

συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της Α.∆Ι.Π., η οποία ορίζεται µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και 

Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής και δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Το ασφαλιστικό καθεστώς των µελών της Α.∆Ι.Π. ρυθµίζεται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72). 

 Οι δαπάνες και η αποζηµίωση µετακίνησης των µελών της Α.∆Ι.Π. για την 

άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Α.∆Ι.Π. µε απόφαση του 

Προέδρου της. Ειδικά για τα µέλη της Α.∆Ι.Π. των περιπτώσεων β και γ της 

παραγράφου 1 που υπηρετούν σε Α.Ε.Ι. εκτός Αθηνών, οι δαπάνες και η  

αποζηµίωση µετακίνησής τους από και προς την Αθήνα, για την άσκηση των 

ακαδηµαϊκών τους καθηκόντων ή άλλου έργου στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους ως 

µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. καλύπτονται από το οικείο πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι., µε 

απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου, αντίστοιχα.» 

ιδ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αποφάσεις 

της Α.∆Ι.Π. κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, ενώ κάθε έτος συντάσσεται για το προηγούµενο έτος από την 

Α.∆Ι.Π. έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον 

Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό.» 

ιε) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Για τη λειτουργία της η Α.∆Ι.Π. υποστηρίζεται από µία Γραµµατεία 

επιπέδου ∆ιεύθυνσης, η οποία αποτελείται από τρία Τµήµατα: α) Τµήµα 

∆ιοίκησης, Πληροφορικής και Οικονοµικών, β) Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, 

και γ) Τµήµα Τεκµηρίωσης και Ερευνών. Η θέση του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης 
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πληρούται µετά από ανοικτή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και 

αξιολόγηση από την Ολοµέλεια της Α.∆Ι.Π. Στον εσωτερικό κανονισµό της 

Α.∆Ι.Π. καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και διορισµού, το 

καθεστώς απασχόλησης και η διάρκεια της θητείας του Προϊσταµένου 

∆ιεύθυνσης.  

Στην Α.∆Ι.Π. λειτουργεί ∆ικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν το τελευταίο. Για τη στελέχωσή 

του αυξάνονται οι θέσεις των Παρέδρων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 

κατά µία. 

2. Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της Α.∆Ι.Π. συνιστώνται 

δεκαπέντε θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και δέκα θέσεις µόνιµου 

διοικητικού προσωπικού. Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού 

καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό της Αρχής. Η κατανοµή των θέσεων του 

προσωπικού στα Τµήµατα, οι αρµοδιότητες κάθε Τµήµατος και του 

Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης, η συγκρότηση του υπηρεσιακού συµβουλίου που 

επιλαµβάνεται των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου 

του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια 

ρυθµίζονται στον εσωτερικό κανονισµό της Α.∆Ι.Π.»  

ιστ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12, όπως η παράγραφος αυτή 

τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.3577/2007, µετά τη 

λέξη «.Ν.Π.∆.∆.» και πριν τη φράση «Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι.» προστίθεται η 

φράση «Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα,» 

ιζ) Στο άρθρο 12  προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«6.  Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση της Α.∆Ι.Π., είναι δυνατή 

η απόσπαση µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., για χρονική διάρκεια έως δύο ετών, ύστερα 

από αίτησή τους, σε θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Α.∆Ι.Π. µε 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης και µε το µισθολογικό καθεστώς της οργανικής 

τους θέσης.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Θέµατα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και λοιπά εκκλησιαστικά θέµατα 

 

 

Άρθρο 39 

Θέµατα εκκλησιαστικών   γυµνασίων   και    λυκείων 

 

1. Η παράγραφος 3 του  άρθρου  19  του  ν. 3432/2006 (Α΄ 14) καταργείται  και  

οι  παράγραφοι 1  και  2  του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται  ως  εξής: 

  «1. Για  την  ίδρυση,  οργάνωση  και  εν  γένει  λειτουργία  των  εκκλησιαστικών  

γυµνασίων,  όπως  και  για  την  κατάργηση,  συγχώνευση ή  µεταφορά της έδρας 

τους, εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  που  ισχύουν  για  τα  λοιπά γυµνάσια της δηµόσιας 

δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται γνώµη, 

σύµφωνη γνώµη, εισήγηση ή πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αυτή 

διατυπώνεται από το Εποπτικό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης. 

2. Κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  της  προηγούµενης  παραγράφου  τα  

εκκλησιαστικά  γυµνάσια  στεγάζονται µαζί µε  τα  γενικά  εκκλησιαστικά  λύκεια  στο  

ίδιο  κτηριακό  συγκρότηµα, εξυπηρετούνται  από  το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό  

προσωπικό και  διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή  και  υποδιευθυντή. Με  

απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  ∆ια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευµάτων,  που  

δηµοσιεύεται  στην  Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως,  ρυθµίζονται  τα  ζητήµατα  που  

ανακύπτουν  από  τη  συστέγαση  των εκκλησιαστικών  γυµνασίων και των γενικών 

εκκλησιαστικών λυκείων,  τη  λειτουργία  τους  µε  ενιαία  διεύθυνση, καθώς  και  οι 

αρµοδιότητες  του διευθυντή και του υποδιευθυντή.» 

2.  Η παράγραφος  1 του  άρθρου  20  του ν. 3432/2006  αντικαθίστανται  ως  

εξής: 

«1.  Για  την  ίδρυση,  οργάνωση  και  εν  γένει  λειτουργία  των  γενικών  

εκκλησιαστικών  λυκείων,  όπως  και  για  την  κατάργηση,  συγχώνευση ή  µεταφορά 

της έδρας τους, εφαρµόζονται  οι  διατάξεις   που  ισχύουν  για  τα λοιπά γενικά  

λύκεια  της  δηµόσιας  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης, καθώς και οι διατάξεις του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1  και της παραγράφου 2 του άρθρου 19.      
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    3. Οι  διατάξεις  των  παραγράφων  3, 4, 5  και  6  του  άρθρου  23  του ν. 

3432/2006,  καταργούνται. Η παράγραφος 2  και  οι  παράγραφοι 7  και  8  

αντικαθίστανται  ως  εξής: 

«2.  Για την κάλυψη των κενών  οργανικών  θέσεων  εκπαιδευτικού  

προσωπικού και  των  λειτουργικών  αναγκών των εκκλησιαστικών γυµνασίων και των 

γενικών εκκλησιαστικών λυκείων διορίζονται ή προσλαµβάνονται εκπαιδευτικοί  από  

τους  πίνακες  της  δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ύστερα  από  αίτηση – 

δήλωση προτίµησης  των  ενδιαφεροµένων και σύµφωνη  γνώµη  του  Υπηρεσιακού  

Συµβουλίου  ∆ευτεροβάθµιας  Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης. Στις συνεδριάσεις του  

συµβουλίου αυτού για την παροχή της γνώµης του προηγούµενου εδαφίου 

συµµετέχουν  και  δύο  µέλη  διδακτικού  προσωπικού  ιδρυµάτων  ανώτατης  

εκπαίδευσης ή  σχολικοί  σύµβουλοι  της  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης, κατά  

προτεραιότητα  µε  θεολογικές  σπουδές,   οι οποίοι ορίζονται  από  τον Υπουργό  

Παιδείας,  ∆ια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευµάτων.  Εκπαιδευτικοί που δηλώνουν 

προτίµηση για το διορισµό ή την πρόσληψή τους στα εκκλησιαστικά γυµνάσια  και  

στα γενικά  εκκλησιαστικά λύκεια  υποχρεούνται  µαζί  µε  την  αίτηση – δήλωσή τους  

να  υποβάλλουν  βιογραφικό  σηµείωµα,  στο  οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το 

συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούνται οι λόγοι για τους οποίους  

επιθυµούν  τον  διορισµό  ή  την  πρόσληψή  τους  στα εκκλησιαστικά  σχολεία.  Για 

περαιτέρω τεκµηρίωση  της  αιτιολογίας,  οι ενδιαφερόµενοι µπορεί  να  

συνυποβάλλουν  και  συστατικές  επιστολές  προσωπικοτήτων  αναγνωρισµένου  

κύρους  του  χώρου  της Ορθοδοξίας.  Ειδικά για την  κάλυψη  κενών  οργανικών  

θέσεων  και  την  πρόσληψη  αναπληρωτών  και  ωροµίσθιων  εκπαιδευτικών στην  

Αθωνιάδα  Εκκλησιαστική  Ακαδηµία (εκκλησιαστικό  γυµνάσιο  και  γενικό  

εκκλησιαστικό  λύκειο) και στη  Ριζάρειο  Εκκλησιαστική  Σχολή (γενικό  εκκλησιαστικό  

λύκειο)  απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούµενη  έγκριση  της  Ιεράς  Κοινότητας  

του  Αγίου  Όρους  ή  του  Πολυµελούς  Συµβουλίου  της  Ριζαρείου  Εκκλησιαστικής  

Σχολής, αντίστοιχα. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που να εκδηλώνουν  

ενδιαφέρον  για  την  πρόσληψή  τους ως  αναπληρωτές  ή  ωροµίσθιοι στην  

Αθωνιάδα  Εκκλησιαστική  Ακαδηµία  µπορεί  να  προσκαλούνται µη εγγεγραµµένοι 

στους πίνακες υποψήφιοι,  οι  οποίοι  ύστερα  από την  αξιολογική  κατάταξή  τους  

από  το  Υπηρεσιακό  Συµβούλιο  της  ∆ευτεροβάθµιας  Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης 

µε τη διευρυµένη σύνθεση του δεύτερου εδαφίου,  προσλαµβάνονται  στα  σχολεία  
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αυτά. Με  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  ∆ια  Βίου  Μάθησης  και  

Θρησκευµάτων,  που  δηµοσιεύεται  στην  Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως,  

καθορίζονται  τα  ελάχιστα  στοιχεία  που µπορεί  να  περιλαµβάνονται  στο  

βιογραφικό σηµείωµα  ή  στην  κατά τα ανωτέρω συστατική  επιστολή, από  τα  οποία   

διαπιστώνεται  η έφεση  του  ενδιαφερόµενου  να  υπηρετήσει  σε  εκκλησιαστικά  

σχολεία». 

«7.  Με  απόφαση  του Υπουργού  Παιδείας,  ∆ια  Βίου  Μάθησης  και  

Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα  από  γνώµη του Υπηρεσιακού  Συµβουλίου  

∆ευτεροβάθµιας  Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως,  προσαρµόζονται  οι  διατάξεις που  ισχύουν  για  το  εκπαιδευτικό  

προσωπικό  της  δευτεροβάθµιας  δηµόσιας  εκπαίδευσης  ως  προς  τις  µεταθέσεις, 

µετατάξεις, αποσπάσεις, εκπαιδευτικές άδειες, επιµόρφωση, µετεκπαίδευση και 

αξιολόγηση  στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυµνασίων και 

των γενικών εκκλησιαστικών  λυκείων». 

«8. Αρµόδιο  όργανο για  την  επιλογή  διευθυντών  και  υποδιευθυντών  στα  

λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση εκκλησιαστικά  γυµνάσια  και  γενικά  

εκκλησιαστικά  λύκεια, είναι  το  Υπηρεσιακό  Συµβούλιο  ∆ευτεροβάθµιας  

Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης  µε  τη διευρυµένη  σύνθεση της παραγράφου 2.  Για  

την  επιλογή εφαρµόζονται  οι διατάξεις για τα  προσόντα, τα  κριτήρια  και  τη  

διαδικασία  που  ισχύουν για  την  επιλογή  διευθυντών  και  υποδιευθυντών  στα  

λοιπά σχολεία  της  δηµόσιας δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης. Με  απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, ∆ια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται  

στην  Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως,  προσαρµόζονται  οι  διατάξεις  αυτές  στις  

ιδιαίτερες  συνθήκες λειτουργίας των  εκκλησιαστικών  γυµνασίων  και των γενικών  

εκκλησιαστικών  λυκείων».  

4.  Η παράγραφος 1  του  άρθρου  24  του ν. 3432/2006  αντικαθίσταται  ως  

εξής: 

«1. Συνιστάται  στην  Κεντρική Υπηρεσία  του Υπουργείου  Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης  και Θρησκευµάτων πενταµελές Εποπτικό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας 

Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης (Ε.Σ.∆.Ε.Ε.), µέλη  του οποίου ορίζονται µε τους 

αναπληρωτές τους  πρόσωπα  κύρους µε γνώση και εµπειρία στα θέµατα της 

εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, ιδίως  δε  µέλη  ∆.Ε.Π.  των  πανεπιστηµίων,  µέλη  του  

διδακτικού  προσωπικού των  Ανώτατων  Εκκλησιαστικών  Ακαδηµιών, σύµβουλοι  ή  
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πάρεδροι  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου, σχολικοί  σύµβουλοι της δηµόσιας 

εκπαίδευσης, διευθυντές  εκκλησιαστικών  γυµνασίων  και  γενικών  εκκλησιαστικών  

λυκείων, καθηγητές  της  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και  στελέχη   της  διοίκησης  

της  εκπαίδευσης µε  εµπειρία  στα  θέµατα  αρµοδιότητας  του  συµβουλίου. Από  τα  

µέλη αυτά,  ένα  προτείνεται  από την ∆ιαρκή  Ιερά  Σύνοδο  της  Εκκλησίας  της  

Ελλάδος µαζί µε τον αναπληρωτή του,  ένα από  την  Ιερά  Επαρχιακή  Σύνοδο  της  

Εκκλησίας της Κρήτης  µαζί µε τον αναπληρωτή του και  τα  υπόλοιπα ορίζονται από  

τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια  Βίου  Μάθησης  και Θρησκευµάτων.»  

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου  2 του άρθρου 24 του ν. 3432/2006 

αντικαθίσταται ως εξής: «Με την απόφαση διορισµού ορίζεται ο πρόεδρος του 

συµβουλίου, καθώς και ο γραµµατέας του ο οποίος είναι µόνιµος διοικητικός 

υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κατά 

προτίµηση της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων». 

6. Η παράγραφος 1 του  άρθρου  25  του  ν.  3432/2006  αντικαθίσταται  ως  

εξής: 

«1. Συνιστάται  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  του Υπουργείου  Παιδείας  ∆ια  Βίου  

Μάθησης  και  Θρησκευµάτων, πενταµελές Υπηρεσιακό  Συµβούλιο  ∆ευτεροβάθµιας  

Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης  (Υ.Σ.∆.Ε.Ε.), το  οποίο αποτελείται από: 

α) τρεις διευθυντές σχολικών µονάδων της δηµόσιας δευτεροβάθµιας 

εκκλησιαστικής ή µη εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από 

τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

β) δύο αιρετούς εκπροσώπους του εκπαιδευτικού προσωπικού της 

δευτεροβάθµιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, κατά προτίµηση µε βαθµό Α΄. Όταν 

συζητούνται θέµατα διοικητικού προσωπικού, αντί των παραπάνω αιρετών µελών 

συµµετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού της 

εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Οι αιρετοί εκπρόσωποι εκλέγονται µε ισάριθµους 

αναπληρωτές κατά τις κείµενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ως προς τη συγκρότηση και 

λειτουργία του συµβουλίου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις των άρθρων 

159 έως 162 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν.»   

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου  2 του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 

αντικαθίσταται ως εξής: «Με την απόφαση διορισµού ορίζεται ο πρόεδρος του 

συµβουλίου, καθώς και ο γραµµατέας του ο οποίος είναι µόνιµος διοικητικός 
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υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κατά 

προτίµηση της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων». 

8. Η θητεία των µελών του Ε.Σ.∆.Ε.Ε. και του Υ.Σ.∆.Ε.Ε. που έχουν διοριστεί 

σύµφωνα µε τις µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις, 

πλην των αιρετών, λήγει µε την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα µέλη αυτά 

εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη συγκρότηση των ανωτέρω 

συµβουλίων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 9. Για το διορισµό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής της δευτεροβάθµιας 

εκκλησιαστικής εκπαίδευσης απαιτείται ως πρόσθετο  προσόν το ∆ίπλωµα Βυζαντινής 

Μουσικής που χορηγείται από αναγνωρισµένους φορείς. 

 

Άρθρο 40 

Θέµατα καταργούµενων ή  συγχωνευόµενων εκκλησιαστικών  γυµνασίων  και  

γενικών  εκκλησιαστικών  λυκείων 

 

   1. Η  κατάργηση ή συγχώνευση  εκκλησιαστικών  γυµνασίων  και  γενικών  

εκκλησιαστικών  λυκείων   γίνεται  µε  τη  λήξη  του  σχολικού  έτους,  σύµφωνα  µε  

τις  κείµενες  διατάξεις. 

   2. Μετά την κατάργηση ή συγχώνευση  κάθε  σχολείου,  το  αρχείο  των  

µαθητικών    θεµάτων  παραδίδεται  από  τον  διευθυντή ή  τον  νόµιµο  αναπληρωτή  

του  στο συγχωνευόµενο  ή σε άλλο  εκκλησιαστικό  σχολείο  που λειτουργεί,  το  

οποίο  έχει  την  ευθύνη  της  φύλαξής  του  και την  αρµοδιότητα  έκδοσης  και  

χορήγησης  σε  κάθε  ενδιαφερόµενο οποιουδήποτε αποδεικτικού  ή  αντιγράφου  

τίτλου  σπουδών  ή  άλλου  στοιχείου  από  τα  περιλαµβανόµενα  στο  αρχείο. Με  

απόφαση  του  Υπουργού Παιδείας,  ∆ια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευµάτων ορίζεται 

το εκκλησιαστικό σχολείο στο οποίο παραδίδεται το αρχείο   και  ρυθµίζεται  κάθε  

αναγκαία  λεπτοµέρεια.  

3. Το  εκπαιδευτικό  και  διοικητικό  προσωπικό  των καταργούµενων  ή 

συγχωνευόµενων  εκκλησιαστικών σχολείων εντάσσεται  στο  σχολείο το οποίο 

προκύπτει από τη συγχώνευση ή  µετατίθεται και τοποθετείται σε άλλο  εκκλησιαστικό  

σχολείο   και,  εφόσον  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  λόγω  υπεραριθµίας,  σε άλλο σχολείο 

της δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης της ίδιας περιοχής µετάθεσης ή σε 

σχολείο άλλης περιοχής µετάθεσης κατά προτίµηση της ίδιας περιφερειακής 
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διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύµφωνα  µε τις ισχύουσες  κατά  περίπτωση  διατάξεις. Η 

ένταξη ή µετάθεση και τοποθέτηση γίνεται  κατά  παρέκκλιση  των  κείµενων  

διατάξεων  ως  προς  την  προθεσµία  υποβολής της  αίτησης  και  ολοκλήρωσης  της  

σχετικής  κατά  περίπτωση  διαδικασίας. 

4. Τα  έπιπλα, ο επιστηµονικός  εξοπλισµός και  η  βιβλιοθήκη  διατίθενται  µε  

απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  ∆ια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευµάτων  κατά  

προτεραιότητα  σε  σχολικές  µονάδες  της  δευτεροβάθµιας  εκκλησιαστικής  

εκπαίδευσης ή σε λοιπές σχολικές µονάδες  της  δηµόσιας εκπαίδευσης. Με  όµοια 

απόφαση  διατίθεται  και  ο  εξοπλισµός  που  είχε  παραχωρηθεί  στη  µαθητική  εστία  

για  την  σίτιση  και  διαµονή  των  µαθητών.   

5.  Με  απόφαση  του  Υπουργού Παιδείας,  ∆ια  Βίου  Μάθησης  και  

Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα  από  γνώµη  του  Υπηρεσιακού  Συµβουλίου  

∆ευτεροβάθµιας  Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης και δηµοσιεύεται  στην  Εφηµερίδα  

της  Κυβερνήσεως, ανακατανέµονται οι  οργανικές κενές  και  κενούµενες  θέσεις  

εκπαιδευτικού  και  διοικητικού  προσωπικού   ανάλογα  µε  τις  εκπαιδευτικές  

ανάγκες στα  λειτουργούντα εκκλησιαστικά  γυµνάσια  και  γενικά εκκλησιαστικά  

λύκεια ή διατίθενται  στις λοιπές σχολικές µονάδες της  δηµόσιας δευτεροβάθµιας  

εκπαίδευσης. 

 

Άρθρο 41 

Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής 

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταβιβάζεται στον 

Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θρησκευµάτων, στον Προϊστάµενο της 

∆ιεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σε  

περιφερειακά  όργανα  του Υπουργείου, στους διευθυντές των εκκλησιαστικών 

γυµνασίων και γενικών  εκκλησιαστικών  λυκείων, στους διευθυντές των Ιερατικών 

Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας και στους διευθυντές  των Εκκλησιαστικών Ινστιτούτων 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το δικαίωµα  υπογραφής, αποφάσεων, πράξεων και 

γενικά κάθε είδους εγγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 

αφορούν θέµατα των προαναφερόµενων  εκκλησιαστικών µονάδων.  
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Άρθρο  42 

Μετατροπή κενών θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων σε θέσεις 

 εκκλησιαστικών υπαλλήλων 

 

1. Καταργούνται δέκα  τέσσερις (14) κενές θέσεις διακόνων, από τις θέσεις που 

έχουν συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄ 112) και έχουν 

ανακατανεµηθεί µε το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α΄ 238) στην Ιερά  Αρχιεπισκοπή  

Αθηνών  και  στις  Ιερές  Μητροπόλεις  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος, και αντί αυτών 

συνιστώνται ισάριθµες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως: 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων σε 

θέση  κλάδου  ∆Ε   ∆ιοικητικών-Γραµµατέων. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και 

Κονίτσης  σε θέση κλάδου  ΤΕ  ∆ιοικητικού-Λογιστικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών σε θέση 

κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.  

-Μία (1) θέση της   Ιεράς  Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης σε θέση  κλάδου  

∆Ε  Οδηγών. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε θέση  κλάδου 

∆Ε   ∆ιοικητικών-  Γραµµατέων. 

 -Μία (1) θέση της  Ιεράς   Μητροπόλεως Νικαίας σε θέση  κλάδου  ∆Ε  Οδηγών. 

 -Μία (1) θέση της Ιεράς   Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως σε θέση κλάδου ΠΕ   

∆ιοικητικού-Οικονοµικού. 

-Μία (1) θέση  της  Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου σε θέση  κλάδου  ∆Ε  

Προσωπικού Η/Υ. 

-Μία (1) θέση  της   Ιεράς Μητροπόλεως   Λαγκαδά σε θέση  κλάδου  ∆Ε  

Οδηγών. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος σε θέση κλάδου ∆Ε 

∆ιοικητικών     Γραµµατέων. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Λήµνου και  Αγίου Ευστρατίου  σε θέση 

κλάδου   ∆Ε   ∆ιοικητικών - Γραµµατέων. 
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-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαµίνος σε θέση κλάδου 

∆Ε       ∆ιοικητικών - Γραµµατέων. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυµπίας σε θέση κλάδου 

ΥΕ  Κλητήρος  και  

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου σε θέση 

κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. 

   2. Καταργούνται  ένδεκα (11) κενές θέσεις διακόνων, από τις θέσεις που έχουν 

συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1399/1973 (Α΄ 112) και έχουν 

ανακατανεµηθεί µε το άρθρο 3 του ν. 673/1977 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στις 

Μητροπόλεις Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις ∆ωδεκανήσου, και αντί αυτών, 

συνιστώνται ισάριθµες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως: 

-∆ύο (2) θέσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε µία (1) θέση κλάδου ΤΕ 

∆ιοικητικού-Λογιστικού και  µία (1) σε θέση  κλάδου  ΥΕ  Ευπρεπίστριας. 

-∆ύο (2) θέσεις της Ιεράς  Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας σε µία (1) θέση 

κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού  και µία (1)  θέση  κλάδου   ΠΕ Πληροφορικής. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Ρεθύµνης και Αυλοποτάµου σε θέση 

κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. 

-∆ύο (2) θέσεις της Ιεράς  Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας  σε  µία(1) θέση 

κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και   µία (1) σε θέση  κλάδου   ΥΕ  Ευπρεπίστριας. 

   -∆ύο (2) θέσεις της Ιεράς  Μητροπόλεως Κισάµου και Σελίνου  σε µία (1) θέση 

κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργού και   µία (1) σε θέση   κλάδου  ΥΕ  Ευπρεπίστριας. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου 

σε θέση κλάδου ΥΕ  Ευπρεπίστριας και 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Σύµης  σε θέση   ∆Ε  Οδηγών. 

3. Καταργούνται δέκα εννέα (19) κενές θέσεις ιεροκηρύκων,  από τις θέσεις που 

έχουν συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 817/1978 (Α΄ 170), και αντί 

αυτών, συνιστώνται ισάριθµες θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων ως ακολούθως:  

-Τρεις (3) θέσεις της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε µία(1) θέση κλάδου ΠΕ 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µία(1) θέση κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και µία (1) 

θέση κλάδου ∆Ε  ∆ιοικητικών- Γραµµατέων. 

-∆ύο (2) θέσεις της Ιεράς  Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως σε µία 

(1) θέση   κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και µία (1) θέση κλάδου ∆Ε 

∆ιοικητικών-Γραµµατέων.  
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-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως ∆ράµας σε θέση κλάδου ∆Ε  ∆ιοικητικών 

- Γραµµατέων. 

- Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου σε 

θέση κλάδου  ΤΕ  ∆ιοικητικού-Λογιστικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε θέση κλάδου ΠΕ  

∆ιοικητικού-  Οικονοµικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κοµοτηνής σε θέση 

κλάδου ∆Ε  Οδηγών. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Άρτης σε θέση  κλάδου  ΤΕ  ∆ιοικητικού-

Λογιστικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς  Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου 

σε θέση κλάδου   ∆Ε Οδηγών. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου σε θέση κλάδου ΠΕ 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας σε θέση κλάδου ΠΕ 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεµβασίας και Σπάρτης σε θέση 

κλάδου ∆Ε  ∆ιοικητικών -Γραµµατέων. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου σε θέση κλάδου 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. 

-Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης σε θέση κλάδου ΥΕ 

Ευπρεπιστρίας και 

- Μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυµπίας σε θέση κλάδου 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. 

-  ∆ύο  (2)  θέσεις  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Πουλιανής  και  Κιλκισίου  σε  µία 

(1)  θέση  κλάδου  ΠΕ  ∆ιοικητικού- Οικονοµικού  και µία (1)  θέση  κλάδου  ∆Ε 

∆ιοικητικών  Γραµµατέων 

  4. Καταργείται η κενή οργανική θέση ΤΕ ∆ιοικητικού της Ιεράς Μητροπόλεως 

Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 23 του ν. 3475/2006  (Α΄ 146), και αντί αυτής, συνιστάται θέση κλάδου ΠΕ  

∆ιοικητικού- Οικονοµικού.   

   5. Οι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων, σύµφωνα  µε  τις προηγούµενες 

παραγράφους προστίθενται στις όµοιες θέσεις του αντίστοιχου κλάδου και φορέα.  



 74

  6.  Οι  διατάξεις  της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 3577/2007 

αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

 «2. Για τα θέµατα της βαθµολογικής εξέλιξης και εν γένει υπηρεσιακής 

κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, εφαρµόζονται οι περί εκκλησιαστικών 

υπαλλήλων εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ για θέµατα µισθολογικής εξέλιξης οι 

αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η µισθοδοσία των 

εκκλησιαστικών υπαλλήλων καλύπτεται από τον ΕΦ.19.230 ΚΑΕ 2892». 

   7. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται σε όλους τους 

εκκλησιαστικούς υπαλλήλους που διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται µε τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 43   

Θέµατα της Εκκλησίας της  Ελλάδος, της  Εκκλησίας Κρήτης και  των  

Μητροπόλεων  ∆ωδεκανήσου 

 

  1. Από  1ης  Ιανουαρίου  2011, αναγράφεται   στους  προϋπολογισµούς  των  

Ιερών  Μονών  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος ετήσια  συνδροµή, το  ύψος  της  οποίας  

καθορίζεται  µε  απόφαση  της  ∆ιαρκούς  Ιεράς  Συνόδου,  υπέρ  του  επισήµου 

∆ελτίου  «Εκκλησία»  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος. 

  2. Η  εισφορά  που  καταβάλλεται  από  τους  εφηµέριους  και  διακόνους,  της  

Εκκλησίας  της  Κρήτης για  το ∆ελτίο «Εκκλησία» της Εκκλησίας  της  Ελλάδος 

σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της παραγράφου 2 του  άρθρου  3  του ν. 83/1946 (Α΄ 

262),  όπως   τροποποιήθηκε  µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2  του  ν. 228/1973 

(Α΄ 228)  διατίθεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 και εφεξής υπέρ του επισήµου δελτίου 

«Απόστολος Τίτος», που εκδίδεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας 

Κρήτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41). Με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που 

εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης 

και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία 

λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.  

  3. Οι  διατάξεις  της  προηγούµενης παραγράφου 2  επεκτείνονται  και  

εφαρµόζονται  αναλόγως  και  για  τους  εφηµέριους  και  διακόνους  των υπό  την  

εκκλησιαστική  δικαιοδοσία  του  Οικουµενικού  Πατριαρχείου,  Ιερών  Μητροπόλεων 
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∆ωδεκανήσου (Ρόδου, Κώου  και Νισύρου, Λέρου, Καλύµνου  και  Αστυπαλαίας,  

Καρπάθου  και  Κάσου  και  Σύµης ), και  της  Πατριαρχικής  Εξαρχίας  Πάτµου,  ώστε  

η µηνιαία  εισφορά  από  το  µισθό  τους  να  διατίθεται  από  1ης Ιανουαρίου    2011 

και  εφεξής  υπέρ  του  επίσηµου  δελτίου «∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΣ», των  εν ∆ωδεκανήσω 

Επαρχιών του Οικουµενικού Θρόνου..  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και  Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην  Εφηµερίδα  της 

Κυβερνήσεως, ύστερα  από  γνώµη  της  Ιεράς  Συνόδου  του  Οικουµενικού 

Πατριαρχείου,  ρυθµίζεται  κάθε  αναγκαία  λεπτοµέρεια  για  την  εφαρµογή  των 

διατάξεων της  παραγράφου αυτής. 

   4. Η ενορία Αγίας Τριάδος  Κεφαλάδω  Μονοφατσίου, Νοµού Ηρακλείου, 

αποσπάται από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και 

εντάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας, και αντίστοιχα η ενορία 

Αγίου Αντωνίου Φαβριανών Μονοφατσίου, Νοµού Ηρακλείου, αποσπάται από την 

Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και εντάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη  

Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου. 

   5. Η Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης, θρησκευτικό Καθίδρυµα κοινωφελούς 

σκοπού, σύµφωνα  µε  το  β.δ. 838/1970 (Α΄ 295) δύναται να επιχορηγείται ετησίως 

από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων (Ειδικός Φορέας 19-230 ΚΑΕ 2469). 

        6.  Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης µπορεί µε αποφάσεις 

της, που εγκρίνονται  από  την  Ιερά  Σύνοδο  του  Οικουµενικού  Πατριαρχείου  και 

δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και  µε  την  προϋπόθεση   ότι  η  

δαπάνη  που  τυχόν  προκαλείται  δεν  βαρύνει  τον  Κρατικό  Προϋπoλογισµό,  να 

εκδίδει κανονισµούς και διοικητικές πράξεις κανονιστικού  περιεχοµένου για την 

ρύθµιση εσωτερικών θεµάτων που αφορούν την ίδια ή και φορείς της, όπως ιδίως 

θέµατα που αφορούν: 

  α) την οργάνωση και λειτουργία της Ιεράς  Επαρχιακής Συνόδου,  της  Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής  Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της  Εκκλησίας Κρήτης, των  Ιερών  

Ναών, των Ενοριών µετά των Ενοριακών αυτών Ναών, των Ιερών Μονών και των 

Ορθόδοξων Ησυχαστηρίων, των Οργανισµών ∆ιοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας 

ως και των λοιπών Εκκλησιαστικών Καθιδρυµάτων και  νοµικών  προσώπων της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της  Εκκλησίας Κρήτης, τα της 
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διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου και λειτουργίας τους, καθώς και της εν γένει 

υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους, 

     β) τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των 

Μητροπολιτικών Συµβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων,  όπως  αυτά  

ορίζονται  στον  Καταστατικό  Χάρτη  της  Ορθοδόξου   Εκκλησίας  Κρήτης και    

     γ) την  υπηρεσιακή  κατάσταση  των εκκλησιαστικών υπαλλήλων  της  

Εκκλησίας    Κρήτης,  εφόσον  η  µισθοδοσία  τους  δεν  καλύπτεται  από  τον  Κρατικό  

Προϋπολογισµό. 

 

Άρθρο  44 

Προγραµµατικές  συµβάσεις 

 

Επεκτείνονται  και  εφαρµόζονται αναλόγως οι  διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 

3513/2006 (Α΄ 265) στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της  Εκκλησίας  Κρήτης,  στις Ιερές 

Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις ∆ωδεκανήσου. Με 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και 

Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του  παρόντος  άρθρου. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 

 

 

Άρθρο 45 

Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 

 

1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 177) επέρχονται οι εξής µεταβολές:  

α) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης είναι πάροχοι µεταλυκειακής, 

µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα 
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πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονοµασίας βεβαίωση που 

χορηγούν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης δεν είναι ισότιµα µε τους 

τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήµατος τυπικής 

εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.  

2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από 

φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νοµικά πρόσωπα υπάγεται σε κρατικό 

έλεγχο που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Για την ίδρυση και 

λειτουργία αυτών απαιτούνται άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, οι οποίες 

χορηγούνται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

Η υπουργική απόφαση για την χορήγηση ή µη της άδειας λειτουργίας εκδίδεται 

εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων Τµήµα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται 

στη ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων και  έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 12. Του Τµήµατος αυτού προΐσταται υπάλληλος 

κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.» 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:   

α. Κτηριακές υποδοµές, χώροι διδασκαλίας και µελέτης  των σπουδαστών 

και υλικοτεχνικός εξοπλισµός που να ανταποκρίνονται προς τα παρεχόµενα 

προγράµµατα σπουδών και τον αριθµό των σπουδαστών και ιδίως να διαθέτουν 

βιβλιοθήκη λειτουργική για τη µελέτη των σπουδαστών και χώρους εργαστηρίων, 

οπτικοακουστικών µέσων και πολυµέσων, εφόσον αυτοί απαιτούνται από το 

περιεχόµενο των παρεχοµένων προγραµµάτων σπουδών. Οι εγκαταστάσεις 

πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείµενης νοµοθεσίας για την ασφάλεια και 

την υγιεινή των χώρων. Η συστέγαση Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης µε 

άλλους φορείς τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η από κοινού 

προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήµιση ή επιγραφή δεν επιτρέπεται, εάν 

προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών 
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σχετικά µε τον πάροχο των επί µέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το 

επίπεδο και τον απονεµόµενο τίτλο των παρεχοµένων σπουδών.  Η συστέγαση 

Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης µε φορείς άλλης δραστηριότητας δεν 

επιτρέπεται, εάν η δραστηριότητά τους είναι ασύµβατη προς τον εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.    

β. ∆ιοικητική στελέχωση. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει 

αν έχει το απαιτούµενο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει 

τη γραµµατειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασµό, την αρτιότητα των 

εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.  

γ. Πληρότητα προγράµµατος σπουδών. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτει µε πληρότητα τα παρεχόµενα γνωστικά 

αντικείµενα. Σε περίπτωση σύµπραξης µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, 

κατά το άρθρο 10 του νόµου αυτού, η συνδροµή του κριτηρίου αυτού 

αποδεικνύεται µε την υποβολή εγκεκριµένου από το εκπαιδευτικό ίδρυµα της 

αλλοδαπής αναλυτικού προγράµµατος σπουδών, που συνοδεύεται από σχετική 

βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότητας ή και πιστοποίησης και δεν 

προσκρούει σε κανόνες δηµοσίας τάξεως.  

δ. Αριθµός και προσόντα διδασκόντων. Οι διδάσκοντες στα Κέντρα 

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να µην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε 

αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα διορισµού σε δηµόσια θέση και να έχουν εγγραφεί 

στο Μητρώο ∆ιδασκόντων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 15 

του παρόντος νόµου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της 

ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής. Για τα προσόντα των διδασκόντων σε 

Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε σύµπραξη µε ιδρύµατα της αλλοδαπής, πρέπει να συντρέχουν 

επιπλέον οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από το δεύτερο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου. 

ε. Αξιοπιστία και οικονοµική δυνατότητα. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονοµικά εύρωστο λειτουργώντας 

µε βάση πλήρη και εµπεριστατωµένη τριετή οικονοµοτεχνική µελέτη 

βιωσιµότητας θεωρηµένη από οικονοµολόγο κάτοχο πτυχίου Α’ τάξεως, µέλος 
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του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ή αντιστοίχου οργανισµού κράτους 

µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

γ) Το στοιχείο (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας µε εγκατάσταση σε κράτος 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. 

Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.» 

δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του 

κατά νόµο υπεύθυνου, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευµάτων µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού 

Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης του άρθρου 

22 του ν. 2469/1997 (Α’ 38).»   

ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης από Κέντρα 

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που συµπράττουν µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 

αλλοδαπής, ιδίως βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης 

(franchising) υπόκειται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.»  

στ) To τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 καταργείται. 

ζ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Το Τµήµα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:   

α) Παραλαµβάνει  τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας 

λειτουργίας, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 2, 3, 4 , 6 και 11.  

β) Ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για την έκδοση άδειας ίδρυσης 

Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 2,3 και 4 και 

εισηγείται σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων.  

γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης της 

παραγράφου 1  του άρθρου 14.  

δ) Τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. της παραγράφου 2 του άρθρου 14.  

ε) Τηρεί το Μητρώο ∆ιδασκόντων του άρθρου 15.  
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2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.: 

α) Επεξεργάζεται και ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για την 

έκδοση άδειας λειτουργίας  κατά τα οριζόµενα στα  άρθρα 6 και 11. 

β) ∆ιατυπώνει γνώµη προς τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων σχετικά µε τη συνδροµή των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και των άλλων παρόχων 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Η άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων µπορεί να εξειδικεύεται µε απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.  

η) Το άρθρο 13 και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού καταργούνται.   

θ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου  1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να χρησιµοποιούν 

ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές πράξεις τους όσο και στις εν γένει προς τα έξω 

σχέσεις τους τον τίτλο: “Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης”».  

ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Πλην των δηµόσιων Πανεπιστηµίων δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου 

«Πανεπιστήµιο» στην ελληνική η σε ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, για τον χαρακτηρισµό αυτού του ιδίου».  

ια) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Ο Εσωτερικός Κανονισµός καθώς και κάθε µεταβολή του κοινοποιείται 

άµεσα στο Τµήµα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και εγκρίνεται µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.». 

ιβ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται 

ως εξής:  

«Τα υπό στοιχεία (α), (δ) και (ε) του παρόντος άρθρου παράβολα 

εισπράττονται από τα κατά τόπους αρµόδια ∆ηµόσια Ταµεία και αποδίδονται 

υπέρ του ∆ηµοσίου. Τα υπό στοιχεία (β) και (γ)  παράβολα εισπράττονται από τα 

κατά τόπους αρµόδια ∆ηµόσια Ταµεία και αποδίδονται υπέρ του Εθνικού 

Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης.» 
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ιγ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως 

εξής:    

«Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να  προσαρµοσθούν στις διατάξεις του παρόντος 

νόµου  έως 31 Αυγούστου του 2011. Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να χρησιµοποιούν 

ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στις εν γένει προς τα έξω 

σχέσεις τους αποκλειστικά και µόνο τον τίτλο «Εργαστήριο Ελευθέρων 

Σπουδών.»» 

    2.  Όπου στις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου 

διατάξεις αναφέρεται «Κολλέγιο», «Γραφείο Κολλεγίων» και «Επιτροπή 

Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων» νοείται, αντιστοίχως, «Κέντρο 

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης», «Τµήµα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» 

και «∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΕΠΙΣ». 

3. Άδειες λειτουργίας  Κολλεγίων που έχουν χορηγηθεί  παύουν να ισχύουν 

στις 31-8-2010. Οι νέες άδειες λειτουργίας χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ν. 3696/2008, όπως τροποποιείται µε τις διατάξεις του παρόντος, µετά από 

επανεξέταση των ήδη κατατεθειµένων αιτήσεων και δικαιολογητικών. Οι 

αιτούντες προσκοµίζουν και νέα συµπληρωµατικά στοιχεία, έως τις 15-6-2010, 

εφόσον το επιθυµούν ή εφόσον αυτά ζητηθούν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Εγγραφές 

σπουδαστών για το σπουδαστικό έτος 2010-2011 πραγµατοποιούνται µετά την 

κατά τα ανωτέρω  χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας. Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την 

εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.  

 

 

Άρθρο 46 

Θέµατα Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

 

1. Στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). Το Συµβούλιο 

αποτελείται από ένδεκα µέλη προερχόµενα από τον ακαδηµαϊκό και τον 

επιχειρηµατικό χώρο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκροτείται µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για 
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τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο 

πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. καθώς και ο γραµµατέας µε τον 

αναπληρωτή του. Χρέη γραµµατέα εκτελούν υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το Εθνικό 

Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Έρευνας (Ε.Γ.Σ.Ε.) νοείται το Ε.Σ.Ε.Τ. 

2. Το Ε.Σ.Ε.Τ. εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραµµατισµό της 

κρατικής ερευνητικής πολιτικής και γνωµοδοτεί σε όλα τα θέµατα έρευνας και 

τεχνολογίας, για τα οποία απαιτείται η γνώµη του, κατά τις διατάξεις της 

ισχύουσας νοµοθεσίας, καθώς και σε θέµατα που παραπέµπονται σε αυτό από 

τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Γνωµοδοτεί, 

επίσης, για τη συγκρότηση του εθνικού καταλόγου κριτών της παραγράφου 4. 

3.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 

ρυθµίζονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης 

απόφασης και κάθε ειδικότερο θέµα λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ. Η γραµµατειακή και 

διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Τ. παρέχεται από τη Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  Η συµµετοχή στα έργα της Γραµµατείας 

δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα. Στον πρόεδρο, 

τον αντιπρόεδρο, και τα λοιπά µέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. καθώς και στον εκτελούντα χρέη 

γραµµατέα υπάλληλο καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, 

∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων συγκροτείται, ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Τ., ο εθνικός 

κατάλογος κριτών. Ο κατάλογος περιλαµβάνει όλους τους διευθυντές των 

ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους διευθυντές αυτοτελών 

ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι.,  

ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθµίδας. Με την απόφαση συγκρότησης µπορούν να 

εγγράφονται στον κατάλογο κριτών και επίκουροι καθηγητές, ερευνητές Γ΄ 

βαθµίδας, καθηγητές Τ.Ε.Ι., καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού 

τοµέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, µε δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε 

ερευνητικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι 
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υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωµα εγγραφής στον κατάλογο κριτών 

υποβάλλονται είτε µε έγγραφη αίτηση από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους είτε 

µε έγγραφη εισήγηση ερευνητή ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα ή 

επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία γίνεται περιγραφή της ειδικότητας του 

υποψηφίου, συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα. Ο τελικός κατάλογος κριτών 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί τον «Εθνικό Πίνακα 

Κριτών». 

Μέλη της ακαδηµαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας προκειµένου να 

συµµετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να έχουν βαθµό ανώτερο ή ίσο 

του αξιολογουµένου εφόσον είναι µέλη ∆.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων 

και ινστιτούτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου: α) το άρθρο 4 του ν. 

1514/1985 (Α΄ 13), όπως ισχύει, καταργείται, πλην της παραγράφου 5, η οποία 

προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128), β)    

λήγει η θητεία των µελών του Ε.Σ.Ε.Τ., τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους έως τη συγκρότηση του συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου. 

6.  Η Γενική ∆ιεύθυνση και η αντίστοιχη θέση Γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής 

Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που συστάθηκαν µε το πρώτο εδάφιο του 

άρθρου 34 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) καταργούνται. Οι υπηρεσιακές µονάδες της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2006 (Α΄ 139) υπάγονται απευθείας 

στο Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι αρµοδιότητες του Γενικού 

∆ιευθυντή που ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου διατάγµατος ασκούνται από το 

Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

 

Άρθρο 47 

Λοιπές διατάξεις 

 

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, η 

οποία συστάθηκε µε την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 

339/1990 (Α΄ 135), καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού ∆ιευθυντή, 
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καταργούνται. Οι αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ασκούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος 

νόµου από τον Ειδικό Γραµµατέα, προϊστάµενο του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (άρθρο 2 της υπ’ αρ. 

Φ.908/13438/Η/30-1-2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας 

και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Β΄148). 

2.  Μόνο για το σχολικό έτος 2010-2011 και για την εγγραφή στην Α΄ τάξη 

του δηµοτικού σχολείου των µαθητών, οι οποίοι δεν φοίτησαν σε δηµόσια ή 

ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δεν απαιτείται η προσκόµιση της βεβαίωσης  

παρακολούθησης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση στ της παραγράφου 3 

του άρθρου 7 του π.δ. 201/1998 (Α΄161), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε 

µε το άρθρο 27 του ν. 3687/2008. Για το σχολικό έτος 2010-2011 ως καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών 

νηπιαγωγείων ορίζεται η 21η-5-2010. 

3. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 

2413/1996 (Α΄ 124), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την 

παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001, αντικαθίστανται ως εξής: «α) Ένα 

µέλος ∆.Ε.Π. παιδαγωγικού τµήµατος ή παιδαγωγικού τοµέα τµήµατος 

πανεπιστηµίου ή Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται µε 

τους αναπληρωτές τους. β) Ένα µέλος ∆.Ε.Π. µε γνωστικό αντικείµενο τη 

δηµόσια διοίκηση, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, ή Νοµικός Σύµβουλος ή 

Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου  του Κράτους, που ορίζονται µε τους 

αναπληρωτές τους.» 

4. Στο άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (Α΄  297), όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 7 του ν. 3833/2010, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος 

της παραγράφου 6 προστίθενται τα εξής: «, καθώς και πρόσθετη αµοιβή κατ’ 

αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά εξεταζόµενο υποψήφιο ή κατά γραπτό 

δοκίµιο για τους προέδρους, τα µέλη, τους γραµµατείς των επιτροπών, 

εξεταστές, βαθµολογητές, αναβαθµολογητές, επιτηρητές και λοιπό προσωπικό 

που απασχολείται µε τις εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες για απόκτηση του 

Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας.» και β) προστίθεται παράγραφος 8, 

ως εξής:  «8. Ειδικά για όσους αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των πανελλήνιων εξετάσεων 
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πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης και την έκδοση των σχετικών 

αποτελεσµάτων, οι οποίες διενεργούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθορίζεται αποζηµίωση µε απόφαση 

των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».  

5. Στο ν. 3699/2008 (Α΄ 199) καταργούνται:  

α) στο άρθρο 20, η περίπτωση δ της  παραγράφου 1.1, η περίπτωση δ της 

παραγράφου 1.2, η περίπτωση γ της παραγράφου 1.3, η περίπτωση δ της 

παραγράφου 1.4, η περίπτωση δ της παραγράφου 2.2 και η περίπτωση γ της 

παραγράφου 3, β) η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και γ) η 

περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 22.  Τα ειδικά τυπικά προσόντα 

που προβλέπονται στις διατάξεις που καταργούνται µε τo προηγούµενο εδάφιο 

εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου και του επόµενου 

διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων στην ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση, εφόσον τα σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων 

σεµιναρίων αποκτήθηκαν έως τις 31-8-2010.  

6.  Τα ποσά του µηνιαίου ειδικού επιδόµατος της παραγράφου 12 του 

άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (Α΄ 156), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε µε 

τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και της παραγράφου 10 

του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, τα οποία έχουν καταβληθεί στο διοικητικό, 

νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου  αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και αφορούν το χρονικό 

διάστηµα από 1-1-2004 έως 31-8-2009 θεωρείται ότι νοµίµως κατεβλήθησαν και 

δεν αναζητούνται µε οποιονδήποτε τρόπο. 

7. Οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 5 του ν. 3475/2006 αντικαθίστανται 

ως εξής: 

« 1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου 

ισότιµου τίτλου, χωρίς εξετάσεις. 

 2.α) Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι στη Β΄ τάξη του 

Επαγγελµατικού ή Γενικού Λυκείου.  

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης: 

ι) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιµου προς αυτό. 
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ιι) οι  κάτοχοι  πτυχίου Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), 

Επαγγελµατικού Λυκείου (Ε.ΠΑΛ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α’ 

κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β’ Κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειµένου να αποκτήσουν ειδικότητα 

άλλου Τοµέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. 

 3. α) Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. 

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης: 

ι) Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας. 

ιι) Οι κάτοχοι πτυχίου Β’ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικότητας του ιδίου Τοµέα. 

ιιι) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης  ειδικότητας του ιδίου Τοµέα.» 

8. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 

(Α’ 51) αντικαθίσταται  ως εξής: 

«β. ∆ύο εκπαιδευτικούς µε βαθµό Α΄ πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που 

υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται µε 

τους αναπληρωτές τους µεταξύ των δέκα πέντε που κατά την ηµεροµηνία 

συγκρότησης κατέχουν τη µεγαλύτερη πραγµατική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις 

διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, προϊσταµένου γραφείου πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.» 

9. Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. ∆ύο εκπαιδευτικούς µε βαθµό Α΄ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  που 

υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.∆.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται µε 

τους αναπληρωτές τους µεταξύ των δέκα πέντε που κατά την ηµεροµηνία 

συγκρότησης κατέχουν τη µεγαλύτερη πραγµατική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις 

διευθυντή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προϊσταµένου γραφείου 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης.» 

10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 1/2003 καταργούνται. Στο 

έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα από την παράγραφο 2 και πριν από την 

παράγραφο 3, προστίθενται παράγραφοι 2.α και 2.β ως εξής: 

«2.α. Ως πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ορίζεται ο διευθυντής πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης ένα 

από τα υπό στοιχείο β της παραγράφου 2 τακτικά µέλη.  
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2.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό µέλος του Συµβουλίου ο νόµιµος 

αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συµβουλίου ασκεί 

ο νόµιµος αναπληρωτής.»  

11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 1/2003 καταργούνται. Στο 

έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα από την παράγραφο 3 και πριν από την 

παράγραφο 4, προστίθενται παράγραφοι 3.α και 3.β ως εξής:  

«3.α. Ως πρόεδρος του Π.Υ.Σ.∆.Ε. ορίζεται ο διευθυντής δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης ένα 

από τα υπό στοιχείο β της παραγράφου 3 τακτικά µέλη.  

3.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό µέλος του Συµβουλίου ο νόµιµος 

αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συµβουλίου ασκεί 

ο νόµιµος αναπληρωτής.»  

12. Η ισχύς των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αρχίζει µε την τοποθέτηση 

των  διευθυντών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που θα 

επιλεγούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Ο χρόνος της 

τοποθέτησης διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Από το χρόνο αυτό λήγει η θητεία των µελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και 

Π.Υ.Σ.∆.Ε., πλην των αιρετών, τα οποία έχουν διοριστεί σύµφωνα µε τις έως τότε 

ισχύουσες διατάξεις. Τα µέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους 

έως τη συγκρότηση των ανωτέρω συµβουλίων κατά τις διατάξεις των 

παραγράφων 8, 9, 10 και 11.  

13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3577/2007 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η πράξη πρόσληψης των εκπαιδευτικών, που 

πρόκειται να υπηρετήσουν στο Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολλέγιο  Τιράνων, 

εκδίδεται από την οικεία ∆ιεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης όπου υπάγεται η 

έδρα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.» Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου 

ισχύει αναδροµικά από την έναρξη ισχύος του ν. 3577/2007. 

14. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται παράγραφος 4 ως 

εξής: «4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να εργασθούν λιγότερες 

ώρες από αυτές του ωραρίου τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση 
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προς τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου τους. 

β)  Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τµηµάτων, κατά την περίπτωση 2 της 

παραγράφου 1∆ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (Α΄ 56), όπως ισχύει, ο 

διευθυντής του σχολείου, µε σύµφωνη γνώµη του εκπαιδευτικού, µπορεί να 

προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο πρωτοβάθµιας ή 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν την µικρότερη 

υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να 

εργάζονται λιγότερες ώρες.» 

15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 

αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύµβαση δεν 

καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, µετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.» 

Στην παράγραφο 3α του ίδιου άρθρου, η λέξη «τετραετίας» αντικαθίσταται από τη 

λέξη «διετίας». 

16. Η παράγραφος 3β του άρθρου 30 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως 

εξής: «Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η καταγγελία  της 

σύµβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδιωτική εκπαιδευτική µονάδα και ανά βαθµίδα 

εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά γυµνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας και του ίδιου 

ιδιοκτήτη θεωρείται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική µονάδα. Στους 

απολυόµενους εκπαιδευτικούς καταβάλλεται η αυξηµένη αποζηµίωση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 30.»  Η ισχύς του προηγούµενου 

εδαφίου ξεκινά από το σχολικό έτος 2010-2011.  

17. Οι διατάξεις της αριθµ. 2/36828/0022/28-9-2009 απόφασης των 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

«Καθορισµός αµοιβής επιµορφωτών κ.λπ. για το επιµορφωτικό πρόγραµµα της 

κατηγορίας «Εισαγωγική Επιµόρφωση» του σχολικού έτους 2008-09 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»» (Υ.Ο.∆.∆. 

430) ισχύουν αναδροµικά από τις 24-8-2008.  
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Άρθρο 48 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους 

διατάξεις του. 

 

 

Αθήνα,                     2010 
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