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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ - ΚΑΘΙΔΡΩΗ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Κάλςτη θέζευν και λειηοςπγικών αναγκών ηηρ ππυηοβάθμιαρ και 

δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 

 

Άξζξν 1 

Γηαγσληζκφο ηνπ Α..Δ.Π. 

 

Oη θελέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαιχπηνληαη απφ φζνπο 

ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία πάλσ απφ ηε βάζε ζην δηαγσληζκφ ηνπ Αλψηαηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.), φπσο νξίδεηαη ζηηο επφκελεο 

δηαηάμεηο.  

   

Άξζξν 2 

Γηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

1. Σν Α..Δ.Π. πξνθεξχζζεη θαη δηελεξγεί θάζε δχν έηε δηαγσληζκφ γηα ηελ 

θαηάξηηζε πίλαθα θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα κε ζθνπφ 

ην δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςή ηνπο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.   

2. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φζνη δηαζέηνπλ ηα εηδηθά ηππηθά 

πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζχκθσλα 
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κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

επάξθεηα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.  

 3. Ζ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα πηζηνπνηείηαη: 

α) κε βεβαίσζε πεξί επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ εμακεληαίαο δηάξθεηαο, ην νπνίν πξνζθέξεηαη απφ ηκήκα 

Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.) ή απφ νκάδεο ζπλεξγαδφκελσλ 

ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή πεξηζζφηεξσλ Α.Δ.Η. ζε απνθνίηνπο ηκεκάησλ πνπ έρνπλ 

ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Tν πξφγξακκα απηφ 

θαηαξηίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η., πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, θαη αμηνινγείηαη κεηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

ελ ζπλερεία δε θάζε ηέζζεξα έηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3374/2005 (Α΄ 

189).  

β) Με ηελ θαηνρή πηπρίνπ ηκήκαηνο Α.Δ.Η., ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

νπνίνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνο ηνχην αλαγθαία ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη πξαθηηθή 

εμάζθεζε θαη νη απφθνηηνη ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα 

δηνξηζκνχ ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο κεηά ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ελ ζπλερεία δε θάζε ηέζζεξα έηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 3374/2005. Χο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο 

επάξθεηαο εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.  

γ) Με ηελ θαηνρή πηπρίνπ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ Α.Δ.Η. 

δ) Με ηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ή δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο. 

ε) Με ηελ θαηνρή παηδαγσγηθνχ πηπρίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Σερληθήο ρνιήο                    

(ΠΑ.ΣΔ..)  ηεο πξψελ ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη 

Σερληθήο Δθπαίδεπζεο (.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.) ή ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.). 

4. Σα πηπρία πνπ ρνξεγνχληαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο 

γίλνληαη δεθηά εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο ηζφηηκα θαη αληίζηνηρα απφ ην 
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Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) / Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 

πνπδψλ ηεο Αιινδαπήο (ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.) ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. Οη 

κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ θαη ηα δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα  πνπ ρνξεγνχληαη 

απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο γίλνληαη δεθηά εθφζνλ έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί σο ηζφηηκα απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο 

θαη ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζή ηνπ φηη ην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ηνπο εκπίπηεη 

ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο.  

5. Οη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαηαηάζζνληαη αξρηθψο ζε πίλαθεο θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη 

θαη ειέγρνληαη απφ ην Α..Δ.Π., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ έλζηαζε. Οη πίλαθεο αλαξηψληαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί Α..Δ.Π., θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζηηο δηεπζχλζεηο 

εθπαίδεπζεο. 

Αθνινχζσο θαηαξηίδνληαη, θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, νη πίλαθεο 

φζσλ ζπγθέληξσζαλ ηε βαζκνινγηθή βάζε, θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα. Ζ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν βαζκνινγίαο ζε φιεο ηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ βαζκνινγηθή βάζε επηηπγράλεηαη εθφζνλ ν ππνςήθηνο 

ζπγθεληξψλεη κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ πελήληα πέληε κνλάδεο κε 

βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ ην έλα έσο ην εθαηφ θαη ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ πελήληα  

κνλάδεο ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα.  

6. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Α..Δ.Π. θαη δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π., ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

ε εμεηαζηέα χιε θαηά θιάδν ή εηδηθφηεηα, ν ηξφπνο επηινγήο ησλ ζεκάησλ,  ν 

ρξφλνο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη νξηζηηθνπνίεζεο ησλ πηλάθσλ 

επηηπρφλησλ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

7. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί Α..Δ.Π.  
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Άξζξν 3 

Σειηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ 

 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζπληάζζνληαη απφ ην Α..Δ.Π., θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, νη ηειηθνί πίλαθεο 

θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(Πίλαθεο Δπηινγήο Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε – Π.Δ.Δ.Π.Γ.Δ.), ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη φζνη ζπγθέληξσζαλ ηε 

βαζκνινγηθή βάζε ζην δηαγσληζκφ απηφ ή ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο δχν 

πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο.  

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ κεηερφλησλ ζηνλ ηειηθφ πίλαθα πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ηηο κνλάδεο πνπ ζπγθέληξσζαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, απφ αθαδεκατθά θξηηήξηα, απφ 

ηελ πξνυπεξεζία ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ θνηλσληθά θξηηήξηα σο 

αθνινχζσο:  

(α) Μονάδες από ηον διαγωνιζμό:  

Τπνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζε ν ππνςήθηνο ζηνλ 

δηαγσληζκφ ή ζε έλαλ απφ ηνπο δπν πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Α..Δ.Π. 

Αλ ν ππνςήθηνο ζπγθέληξσζε ηε βαζκνινγηθή βάζε ζε πεξηζζφηεξνπο 

δηαγσληζκνχο, ιακβάλεηαη ππφςε εθείλνο ζηνλ νπνίν ζπγθέληξσζε ηελ 

πςειφηεξε βαζκνινγία.  

(β) Ακαδημαϊκά κριηήρια: 

 Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ: γηα πηπρία κε βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ έλα (1) 

έσο δέθα (10) ππνινγίδνληαη 0,50 κνλάδεο γηα θάζε βαζκφ ηνπ πηπρίνπ πάλσ 

απφ ηνλ βαζκφ πέληε (5), θαζψο θαη θιάζκαηα απηήο κε αλαγσγή ζην δεχηεξν 

δεθαδηθφ ςεθίν. ε πεξίπησζε πνπ ε θιίκαθα είλαη δηαθνξεηηθή, ν βαζκφο 

ππνινγίδεηαη κε αλαγσγή ζηελ θιίκαθα απηή.  

 Ζ γισζζνκάζεηα: δχν (2) κνλάδεο γηα ηελ άξηζηε, κηάκηζε (1,50) γηα ηελ 

πνιχ θαιή  θαη κία (1) κνλάδα γηα ηελ θαιή γλψζε μέλεο γιψζζαο, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζνληνιφγην ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Γελ παξέρνληαη κνλάδεο γηα ηε γλψζε δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο ή μέλεο γιψζζαο πνπ απνηειεί εηδηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ.  

 Ζ πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φπσο 

απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζνληνιφγην ησλ 
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δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ή νη πηζηνπνηεκέλεο δεμηφηεηεο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.)  επηπέδνπ 1: κία (1) κνλάδα  

 Ζ θαηνρή δεχηεξνπ πηπρίνπ ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ή ζε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο: ηξεηο (3) κνλάδεο  

 Ζ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ 

έηνπο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ ή ηεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία 

δηαγσλίζζεθε ν ππνςήθηνο: δχν (2) κνλάδεο  

 Ζ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ 

έηνπο ζηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ θιάδνπ ή ηεο εηδηθφηεηαο γηα 

ηελ νπνία δηαγσλίζζεθε ν ππνςήθηνο ή ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο:  δπφκηζε 

(2,50) κνλάδεο 

 Ζ θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ 

ή ηεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία δηαγσλίζζεθε ν ππνςήθηνο: ηξεηο (3) κνλάδεο  

 Ζ θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ θιάδνπ ή ηεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία δηαγσλίζζεθε ν 

ππνςήθηνο, ή ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο: πέληε (5) κνλάδεο.  

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηζρχνπλ θαη θαηά ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία.  

ε πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ έρεη δηδαθηνξηθφ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζην 

ίδην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, κνξηνδνηείηαη κφλν ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα.  

 (γ) Πραγμαηική διδακηική προϋπηρεζία 

 Ζ πξνυπεξεζία απφ 0 έσο θαη 8  κήλεο:  0,10 κνλάδεο γηα θάζε κήλα  

 Ζ πξνυπεξεζία απφ 8 έσο θαη 16 κήλεο: 0,15 κνλάδεο γηα θάζε κήλα  

 Ζ πξνυπεξεζία απφ 16 έσο θαη 24 κήλεο: 0,20 κνλάδεο γηα θάζε κήλα  

 Ζ πξνυπεξεζία απφ 24 έσο θαη 32 κήλεο: 0,30 κνλάδεο γηα θάζε κήλα   

 Ζ πξνυπεξεζία απφ 32 έσο θαη 40 κήλεο: 0,35 κνλάδεο γηα θάζε κήλα   

 Ζ πξνυπεξεζία απφ 40 έσο θαη 60 κήλεο: 0,40 κνλάδεο γηα θάζε κήλα 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ φξην κνλάδσλ απφ πξνυπεξεζία είλαη 16,80 

κνλάδεο. 

Λακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο πξαγκαηηθήο δηδαθηηθήο 

πξνυπεξεζίαο. ε πεξηπηψζεηο πξνυπεξεζίαο κε κεησκέλν σξάξην γίλεηαη 

αλαγσγή ζην εθάζηνηε ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην  δηδαζθαιίαο.  



 6 

(δ) Κοινωνικά κριηήρια 

 Ζ κφληκε αλαπεξία 67% θαη άλσ ή ε πάζεζε απφ νκφδπγε κεζνγεηαθή 

αλαηκία ή ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ή ε κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία: πέληε 

(5) κνλάδεο  

 Ζ κφληκε αλαπεξία 67% θαη άλσ ηέθλνπ: ηξεηο (3) κνλάδεο 

 Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ησλ ηξηψλ ηέθλσλ πνπ είλαη αλήιηθα ή 

ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή ζπνπδάδνπλ: πέληε (5) κνλάδεο 

 Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ησλ δχν ηέθλσλ πνπ είλαη αλήιηθα ή ππεξεηνχλ 

ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή ζπνπδάδνπλ: ηξείο (3) κνλάδεο. 

 

Άξζξν 4 

Γηνξηζκφο θαη  ηνπνζέηεζε ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ 

ηνπ Ηνπιίνπ θάζε έηνπο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ, 

αλαθνηλψλνληαη νη θελέο ζέζεηο πνπ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ, ν αξηζκφο θαηά 

θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαηά πεξηνρή δηνξηζκνχ θαη  δπζπξφζηην ζρνιείν.  Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηνπο ηειηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ ίδηα 

απφθαζε θαινχληαη λα ππνβάινπλ δήισζε πξνηίκεζεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζεζκία.  

2. Ο δηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηελεξγείηαη κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ 

ηειηθφ πίλαθα θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ  θαη ηηο δεισζείζεο πξνηηκήζεηο. 

3. Ο λενδηνξηδφκελνο εθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπνζεηείηαη ζε θελή ζέζε ζρνιηθήο κνλάδαο κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

4. Ο ρξφλνο παξακνλήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηεο πξψηεο ηνπνζέηεζεο 

κεηά ην δηνξηζκφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ εηψλ. Κάζε δηάηαμε 

πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην ζέκα απηφ θαηαξγείηαη. 

5. Ο λενδηνξηδφκελνο εθπαηδεπηηθφο ππεξεηεί επί δχν έηε σο δφθηκνο 

εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζζεί γηα λα αλαιάβεη πιήξσο ην 
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δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν. Ζ πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ εμνηθείσζε ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε.  

6. Γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην ζρνιηθφ ζχκβνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ν κέληνξάο ηνπ. Ο κέληνξαο πξέπεη λα έρεη κεγάιε 

εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαη λα ππεξεηεί σο εθπαηδεπηηθφο ζηελ ίδηα 

ζρνιηθή κνλάδα ή ηελ ίδηα νκάδα ζρνιείσλ.  

7. Σν πεξηερφκελν θαη ε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο, ηα 

εηδηθφηεξα πξνζφληα ησλ κεληφξσλ, ν ηξφπνο επηινγήο ηνπο, ηα εηδηθφηεξα 

θαζήθνληά ηνπο θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

8. ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ν λενδηνξηδφκελνο εθπαηδεπηηθφο 

αμηνινγείηαη ψζηε λα θξηζεί αλ είλαη θαηάιιεινο λα κνληκνπνηεζεί σο 

εθπαηδεπηηθφο. Σα φξγαλα, ε δηαδηθαζία θαη ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα κνληκνπνίεζεο 

ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηπρφλ αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο 

θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο  θαη Θξεζθεπκάησλ.  

9. ηελ πεξίπησζε λενδηνξηδφκελνπ πνπ δελ θξίλεηαη θαηάιιεινο γηα 

κνληκνπνίεζε σο εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 

θαη 6 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1566/1985 (Α΄167).  

 

Άξζξν 5 

Πξφζιεςε πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

1.  Αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απνπζηάδνπλ απφ ζρνιηθέο κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθνί ή δεκηνπξγεζνχλ 

έθηαθηα ιεηηνπξγηθά θελά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, 

πξνζιακβάλνληαη, κε αίηεζή ηνπο, πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Αλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην πξφγξακκα 

ψξεο δηδαζθαιίαο θαη αζθήζεσλ ζην ίδην ζρνιείν ηεο ίδηαο πφιεο ή πεξηνρήο 

κεηάζεζεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο θαη ιηγφηεξεο απφ δέθα έμη θαη δελ 
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δηθαηνινγνχλ ηνλ δηνξηζκφ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξνζιακβάλνληαη 

πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί κε κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο.         

2. Ζ πξφζιεςε πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο  πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλεηαη κε βάζε 

πίλαθεο θαηάηαμεο, νη νπνίνη ζπληάζζνληαη αλά θιάδν ή εηδηθφηεηα γηα θάζε 

ζρνιηθφ έηνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Οη αλσηέξσ πίλαθεο ζπληάζζνληαη  ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηηο δειψζεηο πξνηίκεζήο 

ηνπο. 

3. Αλ νη εγγεγξακκέλνη ζηνλ σο άλσ πίλαθα δελ επαξθνχλ, ε πξφζιεςε 

πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη κε βάζε ζπκπιεξσκαηηθφ 

πίλαθα, ν νπνίνο  ζπληάζζεηαη γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη 

ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ζπγθέληξσζαλ ηε βαζκνινγηθή βάζε ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2, θαηά ηε ζεηξά πνπ έρνπλ ζηνπο ηειηθνχο πίλαθεο 

θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π. Γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο 

ππνινγίδνληαη νη κνλάδεο ηνπ άξζξνπ 3.  

4.  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αληηθεηκεληθνί ιφγνη δελ 

επηηξέπνπλ ηελ πξφζιεςε πξνζσξηλνχ αλαπιεξσηή ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνζιακβάλνληαη, κε αίηεζή 

ηνπο, σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

5. Ζ πξφζιεςε σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλεηαη κε βάζε εληαίν πίλαθα 

σξνκηζζίσλ πνπ ζπληάζζεηαη γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο θαηά πεξηθεξεηαθή 

δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε 

ζεηξά πνπ έρνπλ ζηνπο ηειηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π. ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε 

γηα πξφζιεςε ζηελ πεξηνρή φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξφζιεςε.  

6. Αλ νη εγγεγξακκέλνη ζηνλ σο άλσ πίλαθα δελ επαξθνχλ, ε πξφζιεςε 

σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη κε βάζε ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα, ν νπνίνο  

ζπληάζζεηαη γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο θαη ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη ππνςήθηνη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ζπγθέληξσζαλ ηε βαζκνινγηθή βάζε ηεο παξαγξάθνπ 5 

ηνπ άξζξνπ 2, θαηά ηε ζεηξά πνπ έρνπλ ζηνπο ηειηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο 
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εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π. Γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο 

ππνινγίδνληαη νη κνλάδεο ηνπ άξζξνπ 3.  

7. Ζ ππεξεζία πνπ πξνζθέξζεθε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαπιεξσηή ή ηνπ 

σξνκηζζίνπ ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ινγίδεηαη σο πξαγκαηηθή δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία θαη ιακβάλεηαη ππφςε 

κεηά ηνλ κφληκν δηνξηζκφ ηνπο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη γηα ηε βαζκνινγηθή 

ηνπο εμέιημε. 

8. Ζ πξφζιεςε πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε ηβηηαλίδεην Γεκφζηα ρνιή Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ (.Γ..Σ.Δ.) γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ γίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο ησλ παξαγξάθσλ 

2 θαη 5 αληίζηνηρα.   

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδνληαη 

νη πξνζεζκίεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ν ηξφπνο ειέγρνπ ηνπο, ν αξηζκφο ησλ 

δειψζεσλ πξνηίκεζεο, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη νξηζηηθνπνίεζεο ησλ 

πηλάθσλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ, ηα φξγαλα πξφζιεςεο θαη ηνπνζέηεζεο 

θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 1566/1985.   

 

Άξζξν 6 

Πξνυπεξεζία 

  

ηελ  ππνπαξάγξαθν α ηεο παξαγξάθνπ 34 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

3027/2002 (Α΄152),  φπσο  ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 

ηνπ λ. 3687/2008 (Α’ 159), πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ηε) σο εμήο: «ηε) ζηηο ζρνιέο 

ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο Σ.Δ.Δ. ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (Ο.Σ.Δ.Κ.)». ηελ ππνπαξάγξαθν β ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ 

πξνζηίζεηαη πεξίπησζε vii) σο εμήο: «vii)  ηo Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ γηα ηα Σ.Δ.Δ. ηνπ Ο.Σ.Δ.Κ.» 
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Άξζξν 7 

Πξνγξακκαηηζκφο πιήξσζεο ζέζεσλ 

 

1. O πξνζδηνξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ 

ηπρφλ ππεξαξηζκηψλ κε ζθνπφ ην δηνξηζκφ κφληκσλ ή ηελ πξφζιεςε 

πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηηο κεηαζέζεηο, ηηο κεηαηάμεηο θαη ηηο 

απνζπάζεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη 

ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

2. ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηεο θαηαγξάθνληαη, 

εηζάγνληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη, φπνηε επέιζεη κεηαβνιή, 

επηθαηξνπνηνχληαη ζηνηρεία φπσο ηα ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ, ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ θαηά ηάμε, ηκήκα, θαηεχζπλζε ή άιιε ελφηεηα, νη ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ, 

ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηηο 

θαηέρνπλ, ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ν 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηήλ,  ην σξνιφγην πξφγξακκα, 

ε νκάδα ζρνιείσλ ζηελ νπνία αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα, ε ηπρφλ δεχηεξε 

εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο καζεκάησλ κε δεχηεξε 

αλάζεζε θαη νη θελέο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κέρξη ηηο 31 

Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κεηαζέζεσλ ιφγσ απηνδίθαηεο 

απνρψξεζεο εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ ππεξεζία. 

3. ην επίπεδν ηεο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ειέγρνληαη θαη νξηζηηθνπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηεο. 

4. Δληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ θάζε έηνπο θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαζνξίδεηαη, κε 

απφθαζε ηνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ν αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ, ηάμεσλ, 

θαηεπζχλζεσλ ή άιισλ ελνηήησλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ην επφκελν ζρνιηθφ 

έηνο ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο νηθείαο βαζκίδαο. Ζ απφθαζε απηή κπνξεί λα 

ηξνπνπνηείηαη κφλν γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

δηεπζπληή εθπαίδεπζεο κέρξη ηελ 1ε  επηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

5. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 

γίλεηαη απφ ηνλ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2. 
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6. ε εθπαηδεπηηθφ πνπ θαηέρεη πηπρίν ζε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν 

απνδίδεηαη  δεχηεξε εηδηθφηεηα κε απφθαζε ηνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπ θαη πξφηαζε ηνπ αλψηεξνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

πξνζδηνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία απφδνζεο ηεο δεχηεξεο 

εηδηθφηεηαο ζε εθπαηδεπηηθνχο.    

7. Καηά πεξηνρή κεηάζεζεο θαη θαηά θιάδν, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο πίλαθεο 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη θαηά πεξηνρή κεηάζεζεο θαζψο θαη θαηά 

θιάδν θαη εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο πίλαθεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο  

εθπαίδεπζεο, θαηαξηίδνληαη νη ηειηθνί πίλαθεο νξγαληθήο ζχλζεζεο δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Οη πίλαθεο απηνί θαηαξηίδνληαη απφ ηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο 

πξνζσπηθνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξνηάζεηο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ δηεπζπληψλ θαη ηε γλψκε ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ (Κ.Τ..Π.Δ.-Κ.Τ..Γ.Δ.). ηνπο πίλαθεο θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ιακβάλνληαη ππφςε 

- ηα  θελά θαη νη ππεξαξηζκίεο θαηά πεξηνρή κεηάζεζεο φπσο 

απνηππψζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5  

- νη ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηδξχζεηο ή πξναγσγέο ζρνιείσλ ή άιιε 

κεηαβνιή ηεο νξγαληθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  

- νη απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε αλαγλσξηζκέλα ειιεληθά ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ, πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηά ην ρξφλν 

ζχληαμεο ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ. Αλ νη απνζπάζεηο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, ηα 

θελά ππνινγίδνληαη γηα ηηο κεηαζέζεηο ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  

8. Σελ επζχλε ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ έρνπλ νη Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 
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ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.  

 

Άξζξν 8 

Πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε 

 

Μεηά ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 9, ε 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή 

θαη δηδαθηηθή επάξθεηα απνηειεί αλαγθαίν ηππηθφ πξνζφλ γηα ηελ πξφζιεςε 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε.  

 

Άξζξν 9 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Καηά ηελ πεξίνδν έσο θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 νη δηνξηζκνί 

κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

γίλνληαη ζε πνζνζηφ 60% απφ ηνπο ηζρχνληεο πίλαθεο δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ Α..Δ.Π. θαη ζε πνζνζηφ 40% απφ ηνπο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 εληαίνπο 

πίλαθεο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ κε πξνυπεξεζία.    

2. Οη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνληεο εληαίνη  

πίλαθεο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ παχνπλ λα ηξνθνδνηνχληαη 

κε λέα ζηνηρεία πξνυπεξεζίαο απφ ηηο 1-7-2010 θαη ηζρχνπλ κέρξη ηελ θαηάξηηζε 

ησλ πηλάθσλ ηνπ άξζξνπ 3.  

3. Οη πξνζιήςεηο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ηελ πεξίνδν έσο θαη ην 

ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 γίλνληαη απφ ηνπο πίλαθεο ηεο παξαγξάθνπ 2. Ζ 

δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο πξνζιήςεηο ζηε 

ηβηηαλίδεην Γεκφζηα ρνιή Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ.  

4. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε ηεο εμάληιεζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ  

πηλάθσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ζπληάζζνληαη αληηζηνίρσο πίλαθεο κε ζεηξά 

θαηάηαμεο βάζεη ηνπ ρξφλνπ θηήζεο ηνπ πηπρίνπ θαη, εθ’ φζνλ ν ρξφλνο απηφο 

ζπκπίπηεη γηα πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο, ιακβάλνληαη ππφςε δηαδνρηθά ν 

βαζκφο ηνπ πηπρίνπ θαη ε βαζκνινγία ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. 
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5. ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα ζπληαρζνχλ 

κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξψηνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαη ηνπ επφκελνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π.  εληάζζνληαη, θαη’ 

εμαίξεζε, θαη α) φζνη ζηηο 1-7-2010 ζα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 

εηθνζηηεηξάκελε (24κελε) πξνυπεξεζία θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θαη β) νη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ απηψλ απνιπφκελνη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηδησηηθά ζρνιεία, ιφγσ θαηάξγεζεο ησλ ζρνιείσλ απηψλ, πνπ 

ζηηο 1-7-2010 ζα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηεηξάκελε (24κελε) 

πξνυπεξεζία. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζπγθεληξψζεη κέζν φξν 

βαζκνινγίαο πελήληα (50) κνλάδεο, έζησ θαη αλ δελ ζα έρνπλ πεηχρεη ηε 

βαζκνινγηθή βάζε ζε δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. Αλ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε 

δηαγσληζκφ θαη έρνπλ ζπγθεληξψζεη κέζν φξν βαζκνινγίαο πάλσ απφ πελήληα 

(50) κνλάδεο, ιακβάλεηαη ππφςε απηφο ν βαζκφο. 

6. Γηα ηνλ πξψην κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη ηνλ επφκελν 

δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π. εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

πεξί παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο, παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ νη νπνίεο ζα ηζρχνπλ 

εθεμήο. 

7. Πξνυπεξεζία πνπ ζα απνθηεζεί κεηά ηελ 1-9-2010 ιακβάλεηαη ππφςε 

γηα ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 κφλν εθφζνλ ε 

πξφζιεςε έγηλε απφ ηνπο εληαίνπο πίλαθεο αλαπιεξσηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ή 

απφ ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 3. Απφ ηελ πξνυπφζεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εμαηξείηαη ε πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

πεξίπησζεο ηδ ηεο ππνπαξαγξάθνπ α ηεο παξαγξάθνπ 34 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

3027/2002, φπσο ηζρχεη.  

8. Μέρξη θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015 φζνη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ 

ηελ 30-6-2008 πξαγκαηηθή πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κελψλ 

πξνζσξηλνχ αλαπιεξσηή ή σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε δεκφζηα ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο  θαη Θξεζθεπκάησλ, δηνξίδνληαη επί πιένλ, εθφζνλ 

ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δελ έρνπλ δηνξηζηεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, θαηά ζεηξά πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ζπλνιηθή 
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πξνυπεξεζία. Ο αξηζκφο ησλ δηνξηδνκέλσλ αλά ζρνιηθφ έηνο θαη θαηά θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

9. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3687/2008 θαηαξγείηαη.  Ζ 

παξάγξαθνο 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηζρχεη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξψηνπ πίλαθα 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

10. Μέρξη ηε δηελέξγεηα ηνπ πξψηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π. θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη, κε βάζε ηηο 

πθηζηάκελεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,  ν αξηζκφο ησλ δηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλά ζρνιηθφ έηνο θαη θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα ησλ αθφινπζσλ θαηεγνξηψλ: α)  

γνλείο πεξηζζφηεξσλ ησλ ηξηψλ ηέθλσλ πνπ είλαη αλήιηθα ή ππεξεηνχλ ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή ζπνπδάδνπλ, πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα 

δηνξηζκνχ θαη πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δηαηάμεηο, εθφζνλ έρνπλ 

απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα απηή κέρξη 30 Ηνπλίνπ θάζε έηνπο, β) εθπαηδεπηηθνί κε 

πνζνζηφ κφληκεο αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ  

δψδεθα κήλεο πξαγκαηηθήο πξνυπεξεζίαο πξνζσξηλνχ αλαπιεξσηή ή 

σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο  θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γ) ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2986/2002 

(Α΄ 24), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

3194/2003 (Α΄ 267). Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ δηνξίδνληαη θαηά 

ζεηξά πνπ εμαξηάηαη απφ ηα αθαδεκατθά θξηηήξηα, ηελ πξνυπεξεζία ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα θνηλσληθά θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο β), γ) θαη 

δ) ηνπ άξζξνπ 3 πνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

11.  Ο πξψηνο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαγσληζκφο 

ηνπ Α..Δ.Π.  γηα ηνπο θιάδνπο ΠΔ 61 (Νεπηαγσγψλ Δ.Α.Δ.) θαη ΠΔ 71 

(Γαζθάισλ Δ.Α.Δ.) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

12. Μέρξη ηε δηελέξγεηα ηνπ πξψηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π. ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν λενδηνξηδφκελνο εθπαηδεπηηθφο ηεο 
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πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο 

νηθείαο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο  θαη ηνπνζεηείηαη πξνζσξηλά κε απφθαζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ζε θελή ζέζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

ηεο πεξηνρήο θαη νξηζηηθά ζην ηέινο ηεο πξψηεο δηεηίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

κεηαζέζεσλ εληφο ηεο ίδηαο πεξηνρήο, φπσο νξίδεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο. Ο 

ρξφλνο παξακνλήο ηνπ λενδηνξηδφκελνπ ζε ζρνιείν ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψηνπ 

δηνξηζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ εηψλ. 

13. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2834/2000 (Α’ 160), νη 

παξάγξαθνη 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 1566/1985 θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ π. δ. 50/1996 (Α΄ 45) θαηαξγνχληαη.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Δπιλογή ζηελεσών ηηρ εκπαίδεςζηρ 

  

Άξζξν 10 

Πίλαθεο επηινγήο ζηειερψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

 

1. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο,  

νη νπνίεο κλεκνλεχνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κε βάζε αμηνινγηθνχο πίλαθεο επηινγήο θαη 

πξνηάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ.  

2. Ζ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλεηαη γηα ηεηξαεηή 

ζεηεία. Αλ ε ζέζε θελσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη γηα 

ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο απηήο. Δηδηθφηεξα, θαηαξηίδνληαη νη παξαθάησ 

αμηνινγηθνί πίλαθεο επηινγήο πνπ ηζρχνπλ γηα ηέζζεξα έηε:    

α) ρνιηθψλ ζπκβνχισλ πξνζρνιηθήο αγσγήο,  

β) ρνιηθψλ ζπκβνχισλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο,  

γ) ρνιηθψλ ζπκβνχισλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Δ.Α.Δ.), 
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δ) ρνιηθψλ ζπκβνχισλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα, 

ε) Γηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζη) Γηεπζπληψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

δ) Πξντζηακέλσλ γξαθείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ε) Πξντζηακέλσλ γξαθείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζ) Πξντζηακέλσλ γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο, 

η) Πξντζηακέλσλ γξαθείσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ηα) Γηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

ηβ) Γηεπζπληψλ γπκλαζίσλ, 

ηγ) Γηεπζπληψλ γεληθψλ ιπθείσλ, 

ηδ) Γηεπζπληψλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑ.Λ.), 

ηε) Γηεπζπληψλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (ΔΠΑ..),  

ηζη) Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (.Δ.Κ.), 

ηδ) Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(.Μ.Δ.Α.Δ.) πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ηε) Γηεπζπληψλ γπκλαζίσλ Δ.Α.Δ., 

ηζ) Γηεπζπληψλ ιπθείσλ Δ.Α.Δ., 

θ) Γηεπζπληψλ εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ γπκλαζίσλ, 

θα) Γηεπζπληψλ εηδηθψλ ΔΠΑ.Λ., 

θβ) Γηεπζπληψλ εηδηθψλ ΔΠΑ.., 

θγ) Γηεπζπληψλ πεηξακαηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

θδ) Γηεπζπληψλ πεηξακαηηθψλ γπκλαζίσλ, 

θε) Γηεπζπληψλ πεηξακαηηθψλ ιπθείσλ,  

θζη) Γηεπζπληψλ κνπζηθψλ ζρνιείσλ,   

θδ) Γηεπζπληψλ θαιιηηερληθψλ ζρνιείσλ, 

θε) Γηεπζπληψλ Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.), 

θζ) Γηεπζπληψλ πεηξακαηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ, 

ι) Γηεπζπληψλ πεηξακαηηθψλ γπκλαζίσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ,  

 ια) Γηεπζπληψλ πεηξακαηηθψλ ιπθείσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη 

ιβ) Πξντζηακέλσλ Κέληξσλ Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΚΔ.Γ.Γ.Τ.).  
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3. Πξνηάζεηο θαηαξηίδνληαη γηα ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ αθφινπζσλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο: 

α) Πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, 

β) Πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, 

γ) Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

δ) Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ε) Τπνδηεπζπληψλ .Δ.Κ.,  

ζη) Τπεπζχλσλ ηνκέσλ .Δ.Κ., 

δ) Πξντζηακέλσλ δηζέζησλ λεπηαγσγείσλ,   

ε) Πξντζηακέλσλ δηζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ,  

ζ) Πξντζηακέλσλ ηξηζέζησλ θαη άλσ λεπηαγσγείσλ θαη  

η) Πξντζηακέλσλ ηξηζέζησλ θαη άλσ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ.  

  

Άξζξν 11 

Πξνυπνζέζεηο επηινγήο 

 

1. Χο ζρνιηθνί ζχκβνπινη επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο κε 

βαζκφ Α΄, δσδεθαεηή, ηνπιάρηζηνλ, εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ πξσηνβάζκηα ή 

δεπηεξνβάζκηα  εθπαίδεπζε, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα επί 

δέθα ηνπιάρηζηνλ έηε, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ πέληε ζε αληίζηνηρνπο κε ηελ 

πξνο θάιπςε ζέζε ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο νηθείαο βαζκίδαο. Δηδηθφηεξα: 

α) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ λεπηαγσγψλ 

θαη δαζθάισλ, αληίζηνηρα.  

β) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ Δ.Α.Δ. κπνξεί λα είλαη 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ, εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ π.δ. 323/1993 (Α΄ 139) θαη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνο ηα δηδαζθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα θιάδσλ, πνπ έρνπλ ηα 

ηππηθά πξνζφληα ηνπνζέηεζεο ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ηκήκαηα έληαμεο.  

γ) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί αληίζηνηρσλ θιάδσλ ΠΔ 01 έσο θαη 
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ΠΔ 20 ή εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΠΔ 06, ΠΔ 08, ΠΔ 11 θαη ΠΔ 16 πνπ αλήθνπλ 

νξγαληθά ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ π.δ. 323/1993 πνπ ππεξεηνχλ ή έρνπλ ππεξεηήζεη θαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ ηζρχεη ε πξνυπφζεζε ηεο πεληαεηνχο δηδαθηηθήο 

πξνυπεξεζίαο ζηελ νηθεία βαζκίδα. 

2. Χο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο θαη πξντζηάκελνη γξαθείσλ πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο, κε 

βαζκφ Α΄ θαη δσδεθαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ πξσηνβάζκηα 

ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα επί 

επηά ηνπιάρηζηνλ έηε, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ πέληε ζε ζρνιεία ηεο νηθείαο 

βαζκίδαο. Χο δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πξντζηάκελνη γξαθείσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη θαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 

λεπηαγσγψλ, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. 

3. Χο πξντζηάκελνη γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ θιάδνπ ΠΔ 11 ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.  

4. Χο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ. επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο νηθείαο βαζκίδαο κε βαζκφ Α΄ θαη νθηαεηή, ηνπιάρηζηνλ, εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίνη έρνπλ 

αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα επί πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε, απφ ηα νπνία 

ηνπιάρηζηνλ ηξία ζε αληίζηνηρνπο κε ηελ πξνο θάιπςε ζέζε ηχπνπο ζρνιείσλ 

ηεο νηθείαο βαζκίδαο. Δηδηθφηεξα:  

α) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κπνξεί λα είλαη 

εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί  πνπ αλαθέξνληαη ζην π.δ. 323/1993.  

β) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη .Δ.Κ. κπνξεί λα είλαη: 

αα) Γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ γπκλαζίσλ, γεληθψλ ιπθείσλ, Δ.ΠΑΛ. θαη Δ.ΠΑ. 

εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ 01 έσο θαη ΠΔ 

20. 

ββ) Γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ .Δ.Κ. εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ 12, ΠΔ 14, ΠΔ 17, ΠΔ 18, ΠΔ 19 θαη ΠΔ 20. 



 19 

γγ) Γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ ησλ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ, εθπαηδεπηηθνί ηνπ π.δ. 323/1993 θαη 

εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνο ηα 

δηδαζθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα θιάδσλ, εθφζνλ έρνπλ ηα πξνζφληα 

ηνπνζέηεζεο θαη δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο πξνζσπηθνχ ησλ .Μ.Δ.Α.Δ. ή  ππεξεηνχλ 

κε νξγαληθή ζέζε ζηηο .Μ.Δ.Α.Δ. θαη Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

δδ) Γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ ζηα γπκλάζηα, ηα ιχθεηα θαη ηηο ιπθεηαθέο ηάμεηο, 

πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ Δηδηθψλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο Νέσλ, 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ αζθήζεη επί ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία ζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί ζε Δηδηθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο 

Νέσλ. 

γ) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ ησλ παξαθάησ ηχπσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κπνξεί λα είλαη: 

αα) Γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ ησλ .Μ.Δ.Α.Δ εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηα 

πξνζφληα ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ππεξεηνχλ κε 

νξγαληθή ζέζε ζε .Μ.Δ.Α.Δ. θαη έρνπλ ππεξεζία ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζε 

.Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

ββ) Γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθνί θάηνρνη ηίηινπ μέλεο γιψζζαο, θαηά πξνηίκεζε ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2. 

γγ) Γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ ζηα κνπζηθά ή θαιιηηερληθά ζρνιεία εθπαηδεπηηθνί 

πνπ έρνπλ ηα εηδηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηα ζρνιεία 

απηά.  

δδ) Γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ηα 

πξνζφληα άζθεζεο θαζεθφλησλ δηεπζπληή ζηα ινηπά ζρνιεία αληίζηνηρεο 

βαζκίδαο θαη ηα πξνζφληα ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηα αλσηέξσ 

ζρνιεία. 

5. Χο ππνδηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, πξντζηάκελνη νιηγνζέζησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη λεπηαγσγείσλ, ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππνδηεπζπληέο .Δ.Κ., ζηα νπνία αζθνχληαη 

ηξηαθφζηνη ηνπιάρηζηνλ καζεηέο θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε πξσηλφ θαη 

απνγεπκαηηλφ θχθιν, θαζψο θαη σο ππεχζπλνη ηνκέσλ .Δ.Κ. επηιέγνληαη 
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εθπαηδεπηηθνί κε νθηαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, πνπ ππεξεηνχλ 

θαηά ην ρξφλν επηινγήο κε νξγαληθή ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηελ νπνία αθνξά 

ε επηινγή θαη, πξνθεηκέλνπ γηα ππνδηεπζπληέο θαη ππεπζχλνπο ηνκέσλ .Δ.Κ.,  

αλήθνπλ ζε θιάδν ή εηδηθφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην .Δ.Κ. Αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

νθηαεηνχο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη εθπαηδεπηηθνί 

κε κηθξφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο.  

6. Χο πξντζηάκελνη ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ 

εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε βαζκφ Α΄ θαη νθηαεηή ηνπιάρηζηνλ 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Δηδηθφηεξα, σο πξντζηάκελνη ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκάησλ ζηηο δηεπζχλζεηο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί 

φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζηηο δε δηεπζχλζεηο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθνί ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ 01 έσο θαη ΠΔ 20. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, κπνξεί 

λα είλαη ππνςήθηνη θαη εθπαηδεπηηθνί κε βαζκφ Β΄ θαη κηθξφηεξν ρξφλν 

ππεξεζίαο.  

7. Χο Πξντζηάκελνη ΚΔ.Γ.Γ.Τ. επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ, εθπαηδεπηηθνί ηνπ π.δ. 323/1993 θαη 

εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνο ηα 

δηδαζθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα θιάδσλ κε βαζκφ Α΄, πνπ έρνπλ ηα ηππηθά 

πξνζφληα ηνπνζέηεζεο ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ηκήκαηα έληαμεο, δεθαεηή ζπλνιηθή 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

έρνπλ αζθήζεη ηνπιάρηζηνλ επί κία πεληαεηία δηδαθηηθά θαζήθνληα, απφ ηα νπνία 

ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε ζε .Μ.Δ.Α.Δ. 

8. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία, ππνινγίδεηαη ε πξνυπεξεζία ηφζν ζηε δεκφζηα φζν θαη ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ σο πξνζσξηλψλ 

αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν 

σξάξην δηδαζθαιίαο. 

9. Γηα ηελ επηινγή ζηηο ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ απαηηείηαη ε θαηνρή 

πηζηνπνηεηηθνχ θαζνδεγεηηθήο επάξθεηαο θαη γηα ηελ επηινγή δηεπζπληψλ 

εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλσλ γξαθείσλ, πξντζηακέλσλ Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. θαη 
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δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απαηηείηαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ δηνηθεηηθήο 

επάξθεηαο. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχληαη  χζηεξα απφ 

παξαθνινχζεζε αληίζηνηρνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Δζληθφ Κέληξν 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. Γηα ηελ επηινγή ζε φιεο ηηο ζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν απαηηείηαη επίζεο ε θαηνρή 

πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) επηπέδνπ 1. 

10. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδνληαη 

ην πεξηερφκελν, ν ηξφπνο, ε δηάξθεηα, ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ εηδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαζνδεγεηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο επάξθεηαο, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζην 

πξφγξακκα, ν ηχπνο ηνπ  πηζηνπνηεηηθνχ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.  

11. ηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

ζηειερψλ εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη κε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα δελ ζπκκεηείραλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο  πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

12. Γελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο 

έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ απηά πνπ νξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007, Α΄ 

26) ή γηα ηνλ νπνίνλ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα.  

13. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ.  Σν θψιπκα 

επηινγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ πξέπεη λα ζπληξέρεη ηφζν θαηά ην 

ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη 

θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 

Άξζξν 12 

Κξηηήξηα επηινγήο 

 

1. Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ: 
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α) Ζ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη 

απφ αα) ηελ επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε θαη θαηάξηηζε, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηα 

ζπλππνβαιιφκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ββ) ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, 

θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, φπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

ηνπ ππνςεθίνπ. 

β) Ζ πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο 

αμηνινγείηαη θαηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπκβνπιίνπ 

επηινγήο.  

γ) Ζ ζπκβνιή ηνπ ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν απφ ηηο ζέζεηο ζηηο 

νπνίεο έρεη ππεξεηήζεη, κε βάζε ηηο νηθείεο αμηνινγηθέο εθζέζεηο.   

2. Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνλ νηθείν πίλαθα κε βάζε ην άζξνηζκα 

ησλ αμηνινγηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ 

παξαπάλσ θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα επφκελα άξζξα. Σν ζχλνιν ησλ 

αμηνινγηθψλ κνλάδσλ αλέξρεηαη ζε εμήληα πέληε.  

 

Άξζξν 13 

Απνηίκεζε θξηηεξίσλ επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

 

1. Σα θξηηήξηα επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ απνηηκψληαη θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.  

2. Σν θξηηήξην ηεο επηζηεκνληθήο – παηδαγσγηθήο ζπγθξφηεζεο θαη 

θαηάξηηζεο αμηνινγείηαη κε είθνζη έμη κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην, νη νπνίεο 

θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

α) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα: 6 κνλάδεο. Γεχηεξν δηδαθηνξηθφ δίπισκα δελ 

κνξηνδνηείηαη.  

β) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ: 4 κνλάδεο. Γεχηεξνο κεηαπηπρηαθφο 

ηίηινο ζπνπδψλ δελ κνξηνδνηείηαη. Σα δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα θαη νη 

κεηαπηπρηαθνί ηίηινη κνξηνδνηνχληαη αα) πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλ ην πεξηερφκελφ ηνπο εληάζζεηαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο ή ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ββ) πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλ ην πεξηερφκελφ ηνπο εληάζζεηαη ζηηο επηζηήκεο 
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ηεο αγσγήο ή ζηνλ επηζηεκνληθφ  ρψξν ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ηεο 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλ ν ππνςήθηνο έρεη δηδαθηνξηθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζην ίδην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, κνξηνδνηείηαη κφλν ην 

δηδαθηνξηθφ δίπισκα. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ 

πνπ ήηαλ αλαγθαίν πξνζφλ γηα ην δηνξηζκφ δελ κνξηνδνηείηαη. 

γ) Σίηινο Γηδαζθαιείνπ Δθπαίδεπζεο: 3 κνλάδεο, κφλν γηα ηνπο 

ππνςεθίνπο γηα επηινγή ζε ζέζεηο ζηειερψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

δ) Γεχηεξν πηπρίν Α.Δ.Η. ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ή ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα: 3 

κνλάδεο.  

ε) Γεχηεξν πηπρίν Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Σ.Δ.Η.), πξηλ 

απφ ηελ ππαγσγή ησλ Σ.Δ.Η. ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε: 1 κνλάδα, εθφζνλ δελ 

πθίζηαηαη ε κνξηνδφηεζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο δ.  

ζη) Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ή ρνιήο Νεπηαγσγψλ: 1 κνλάδα, 

εθφζνλ δελ ήηαλ αλαγθαίν πξνζφλ γηα ην δηνξηζκφ ή δελ απνηέιεζε 

πξνυπφζεζε γηα απφθηεζε πηπρίνπ εμνκνίσζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

δηνξηζκφ θαη εθφζνλ δελ πθίζηαηαη ε κνξηνδφηεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

πεξηπηψζεσλ δ θαη ε. 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο  ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην 

Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. 

δ) Βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο (.Δ.Λ.Μ.Δ., .Δ.Λ.Γ.Δ., 

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. / .Δ.ΛΔ.Σ.Δ.), εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξνζφλ δηνξηζκνχ: 

1 κνλάδα γηα θάζε θαηεγνξία επηκφξθσζεο. 

ε) Πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 1: 2 κνλάδεο. 

ζ) Πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 2: 3 κνλάδεο. Αλ 

ππάξρνπλ πηζηνπνηήζεηο επηκφξθσζεο θαη ησλ δχν επηπέδσλ κνξηνδνηείηαη 

κφλνλ ε αλψηεξε. 

η) Πηζηνπνηεκέλε γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο κε ηίηιν επηπέδνπ Β2: 1,50 

κνλάδεο.  

ηα) Πηζηνπνηεκέλε γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο κε ηίηιν επηπέδνπ αλψηεξνπ 

ηνπ Β2:  2,50 κνλάδεο. Αλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη δηαθφξσλ επηπέδσλ απνδεηθηηθά 

γλψζεο ηεο ίδηαο μέλεο γιψζζαο κνξηνδνηείηαη κφλνλ ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε 

ζην αλψηεξν επίπεδν. Ζ πηζηνπνηεκέλε γλψζε θαη δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο 
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κνξηνδνηείηαη θαηά ην ήκηζπ ηεο κνξηνδφηεζεο ηεο πξψηεο μέλεο γιψζζαο. Ζ 

γλψζε μέλεο γιψζζαο κνξηνδνηείηαη κε βάζε ηίηινπο πνπ νξίδνληαη απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ηνπ Α..Δ.Π. Γελ κνξηνδνηείηαη ε 

γλψζε μέλεο γιψζζαο πνπ απνηέιεζε εηδηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ. 

ηβ) πγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν: 4 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην, νη νπνίεο 

θαηαλέκνληαη σο εμήο: αα) πγγξαθή ή ζπκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή βηβιίσλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ή κε ηα θαζήθνληα ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ: 0,50 κνλάδεο γηα θάζε βηβιίν. Αλ νη ζπγγξαθείο είλαη 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ε κνξηνδφηεζε επηκεξίδεηαη αλαινγηθά.  Βηβιία πνπ δελ 

έρνπλ ηεθκεξίσζε κε αλαθνξά ζε ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, φπσο ηα 

ζρνιηθά βνεζήκαηα, δελ κνξηνδνηνχληαη. Ζ κνξηνδφηεζε κε βάζε ηελ παξνχζα 

ππνπεξίπησζε αα ηεο πεξίπησζεο ηβ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο  2 κνλάδεο 

ζπλνιηθά. ββ) πκκεηνρή ζε ζπγγξαθηθή νκάδα, άζθεζε έξγνπ ππεπζχλνπ 

ζπγγξαθήο επίζεκσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ζχληαμεο ή 

αλαζεψξεζεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδα δεκηνπξγίαο ή 

άζθεζε έξγνπ ππεπζχλνπ ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ 

(εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ραξηψλ θ.ά.), ην νπνίν αμηνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε: 0,50 κνλάδεο γηα θάζε ζπκκεηνρή. γγ) πκκεηνρή ζε δεκνζηεπκέλεο 

έξεπλεο, ηηο νπνίεο έρνπλ πινπνηήζεη επίζεκνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη επηζηεκνληθνί θνξείο δεπηεξνβάζκησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εθπαηδεπηηθψλ: 0,25 κνλάδεο γηα θάζε έξεπλα. Ζ 

κνξηνδφηεζε κε βάζε ηηο ππνπεξηπηψζεηο ββ θαη γγ ηεο πεξίπησζεο ηβ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 2 κνλάδεο ζπλνιηθά. 

ηγ) Γηδαζθαιία ζε παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Η., Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., .Δ.ΛΔ.Σ.Δ.  ή ζηα 

δηδαζθαιεία εθπαίδεπζεο, πνπ αλαηέζεθε κε βάζε ην π.δ. 407/1980 (Α΄ 112)  ή 

κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο: 0,50 κνλάδεο γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο θαη 

κέρξη 1,50 κνλάδεο. Γηδαθηηθά έξγα ηα νπνία ζπκπίπηνπλ ρξνληθά δελ 

κνξηνδνηνχληαη αζξνηζηηθά. 

3. Σν θξηηήξην ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, θαζνδεγεηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

εκπεηξίαο απνηηκάηαη κε 12 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη 

σο εμήο: 

α)Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε: 6 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. Οη κνλάδεο απηέο 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία απνηηκψκελε κε 0,50 κνλάδεο 
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γηα θάζε έηνο πέξαλ ηνπ ρξφλνπ πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ. Υξφλνο ππεξεζίαο  δηάξθεηαο 

βξαρχηεξεο ηνπ έηνπο κνξηνδνηείηαη κε 0,13 κνλάδεο γηα θάζε ηξίκελν. 

β) Γηνηθεηηθή θαη θαζνδεγεηηθή εκπεηξία: 6 κνλάδεο  θαη’ αλψηαην φξην. 

Δηδηθφηεξα: 

αα) Άζθεζε θαζεθφλησλ παξέδξνπ επί ζεηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ, πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, 

δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ή πξντζηακέλνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο, δηεπζπληή ή 

πξντζηακέλνπ ζρνιηθήο κνλάδαο ή .Δ.Κ,  ππεπζχλνπ θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο,  πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ δηεχζπλζεο 

εθπαίδεπζεο, ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή .Δ.Κ., πξντζηακέλνπ 

δηεχζπλζεο ή ηκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ: 0,50 κνλάδεο γηα θάζε έηνο. Ζ άζθεζε θαζεθφλησλ ζε θάζε  

ζέζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απνηηκάηαη κε 2 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην, 

εθηφο απφ ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, πνπ απνηηκάηαη κε 4 

κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. Άζθεζε θαζεθφλησλ ππεπζχλνπ  πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηε δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο, αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ, 

Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔ.Τ.Π.), Γξαθείνπ ρνιηθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (.Δ.Π.), Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ (Δ.Κ.Φ.Δ.), Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

(ΠΛΖ.ΝΔ.Σ.),  πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ Νέσλ: 0,25 κνλάδεο γηα θάζε έηνο θαη 

κέρξη 1 κνλάδα. 

Aλ ν ππνςήθηνο άζθεζε θαζήθνληα: i. δηεπζπληή θαη ππνδηεπζπληή 

ζρνιηθήο κνλάδαο ή .Δ.Κ ή πξντζηακέλνπ ζρνιηθήο κνλάδαο, ή ππεπζχλνπ 

θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ή ππεπζχλνπ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ, ΚΔ.Τ.Π., ζηε δηεχζπλζε 

εθπαίδεπζεο  ή  Γξαθείνπ .Δ.Π., Δ.Κ.Φ.Δ., ΠΛΖ.ΝΔ.Σ, πκβνπιεπηηθνχ 

ηαζκνχ Νέσλ, ii. πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο θαη  πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζεσξείηαη φηη ηα 

θαζήθνληα αζθήζεθαλ ζηελ ίδηα ζέζε. 

ββ) πκκεηνρή ζε θεληξηθά, αλψηεξα πεξηθεξεηαθά θαη πεξηθεξεηαθά 

ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ή ζε ζπκβνχιηα επηινγήο ζηειερψλ, θαη  άζθεζε 

θαζεθφλησλ κέληνξα: 0,25 κνλάδεο γηα θάζε έηνο θαη κέρξη 3 κνλάδεο θαη’ 
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αλψηαην φξην. Παξάιιειε ζπκκεηνρή ζε πεξηζζφηεξα ζπκβνχιηα ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα δελ κνξηνδνηείηαη  αζξνηζηηθά. ε πεξίπησζε παξάιιειεο άζθεζεο 

θαζεθφλησλ ζε ζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο αα δελ ππνινγίδνληαη 

κνλάδεο απφ ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ή ζε ζπκβνχιηα επηινγήο 

ζηειερψλ. 

γ) Δηδηθψο γηα ηελ επηινγή ρνιηθψλ πκβνχισλ Δ.Α.Δ., ππεξεζία ζε 

.Μ.Δ.Α.Δ. ή Σκήκαηα Έληαμεο ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ.: 0,25 κνλάδεο γηα θάζε έηνο θαη 

κέρξη 1 κνλάδα θαη΄ αλψηαην φξην. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο 

ππεξεζίαο ή θαζνδεγεηηθήο, δηνηθεηηθήο ή δηδαθηηθήο εκπεηξίαο βξαρχηεξνο ηνπ 

έηνπο κνξηνδνηείηαη κε 0,13 κνλάδεο γηα θάζε ηξίκελν. Υξφλνο κηθξφηεξνο ηνπ 

ηξηκήλνπ δελ ππνινγίδεηαη.   

4. Πξνζσπηθφηεηα – γεληθή ζπγθξφηεζε: 15 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. Σν 

θξηηήξην απηφ αμηνινγείηαη κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ ελψπηνλ 

ηνπ θαηά ην άξζξν 16 ζπκβνπιίνπ επηινγήο, κέζσ ηεο νπνίαο εθηηκψληαη ε 

πξνζσπηθφηεηα, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ, 

φπσο ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο, ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

ηδίσο δηδαθηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ, ε ηθαλφηεηα λα 

δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εκπλέεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη εκηδνκεκέλνο ηχπνο ζπλέληεπμεο κε ηε ρξήζε έληππσλ 

ππνδεηγκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αμηνινγνχκελα ζηνηρεία, φπσο θπζηθή 

παξνπζία, επηηεχγκαηα, ελδνπξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, 

ζηάζεηο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηε ζηάζκηζή ηνπο θαη ππνρξεψλνπλ θάζε κέινο 

ηνπ ζπκβνπιίνπ λα δψζεη μερσξηζηή θαη αηηηνινγεκέλε βαζκνινγία. 

Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ππνςεθίνπ 

πάλσ ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο, ηελ εηζήγεζε απφ κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ παξνπζίαζε απφ ηνλ ππνςήθην 

ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν έρεη επεμεξγαζηεί. 

Ζ ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο καγλεηνθσλείηαη γηα λα 

δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα.  
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5. Γηα ηε κνξηνδφηεζε ηεο ζπλέληεπμεο ην αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο 

ζπλεθηηκά θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) Σα ζηνηρεία πνπ ν ππνςήθηνο αλαθέξεη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα, ηα 

νπνία απνδεηθλχνληαη κε παξαζηαηηθά (αληίγξαθα, βεβαηψζεηο) θαη ηα νπνία δελ 

έρνπλ κνξηνδνηεζεί, φπσο άιιεο ζπνπδέο, επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε, 

νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε απηά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηζεγεηή, ηνπ κέινπο 

ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ή ηνπ επηκνξθσηή, ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν, 

πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ζρεηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε δηνηθεηηθή 

ή θαζνδεγεηηθή εκπεηξία, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο ή νκάδεο 

εξγαζίαο, θνηλσληθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ζπκκεηνρή ζε φξγαλα δηνίθεζεο 

επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ή ζε φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο 

θαη επίζεκεο δηαθξίζεηο θαη αξηζηεία. Ζ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ηνπ ππνςεθίνπ 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο (ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο θ.ιπ.) 

πνπ απνηεινχλ ππεξεζηαθέο ππνρξεψζεηο  δελ κνξηνδνηνχληαη. 

β) Τπφκλεκα ηνπ ππνςεθίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έθζεζε 

απηναμηνιφγεζεο θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ ζε πεξίπησζε επηινγήο 

ηνπ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνκλήκαηνο ν ππνςήθηνο δχλαηαη 

λα θαηαζέζεη ζρεηηθά ζηνηρεία ζε παξάξηεκα. Σν ζπκβνχιην επηινγήο δχλαηαη λα 

δεηήζεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία θαη ηδίσο πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ.  

6. Σν ζπκβνχιην επηινγήο δχλαηαη κε νκφθσλε θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε λα απνθιείζεη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ππνςήθην πνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ. 

7. πκβνιή ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν: 12 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. Σν 

θξηηήξην απηφ απνηηκάηαη κε βάζε ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο ηνπ ππνςεθίνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη θαηά λφκν. 
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Άξζξν 14 

Απνηίκεζε θξηηεξίσλ επηινγήο δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλσλ 

γξαθείσλ, πξντζηακέλσλ Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. θαη δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη .Δ.Κ. 

 

1. Σα θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο,  πξντζηακέλσλ 

γξαθείσλ, πξντζηακέλσλ Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. θαη δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

.Δ.Κ. απνηηκψληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.  

2. Σν θξηηήξην ηεο επηζηεκνληθήο – παηδαγσγηθήο ζπγθξφηεζεο αμηνινγείηαη 

κε  24 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 13, κε εμαίξεζε ηα ζηνηρεία ησλ πεξηπηψζεσλ ηβ θαη ηγ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ηα νπνία δελ κνξηνδνηνχληαη.  

3. Σν θξηηήξην ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, θαζνδεγεηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

εκπεηξίαο αμηνινγείηαη κε 14 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη 

σο εμήο: 

α)Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε: 8 κνλάδεο θαη’  αλψηαην φξην. Οη κνλάδεο απηέο 

ππνινγίδνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 13.  

β) Γηνηθεηηθή θαη θαζνδεγεηηθή εκπεηξία: 6 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. 

Δηδηθφηεξα: 

αα) Άζθεζε θαζεθφλησλ παξέδξνπ επί ζεηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ, πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, 

δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ή πξντζηακέλνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο, δηεπζπληή ή 

πξντζηακέλνπ ζρνιηθήο κνλάδαο ή .Δ.Κ., πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο, ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο 

κνλάδαο ή .Δ.Κ., ππεπζχλνπ θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 

πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο ή ηκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: 0,50 κνλάδεο γηα θάζε έηνο. Ζ άζθεζε 

θαζεθφλησλ ζε θάζε  ζέζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απνηηκάηαη κε 2 κνλάδεο 

θαη’ αλψηαην φξην, εθηφο απφ ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή, 

δηεπζπληή ή πξντζηακέλνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ή δηεπζπληή ζρνιηθήο 

κνλάδαο, πνπ αμηνινγείηαη κε 4 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. Αλ ν ππνςήθηνο 

άζθεζε θαζήθνληα: i. δηεπζπληή θαη ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή .Δ.Κ. ή 



 29 

πξντζηακέλνπ ζρνιηθήο κνλάδαο ή ππεπζχλνπ θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, ii. πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο θαη  πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζεσξείηαη φηη ηα 

θαζήθνληα αζθήζεθαλ ζηελ ίδηα ζέζε.  

ββ) πκκεηνρή ζε θεληξηθά, αλψηεξα πεξηθεξεηαθά θαη πεξηθεξεηαθά 

ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ή ζε ζπκβνχιηα επηινγήο ζηειερψλ θαη άζθεζε 

θαζεθφλησλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, λνκάξρε ή αληηλνκάξρε, δεκάξρνπ ή αληηδεκάξρνπ: 0,25 

κνλάδεο γηα θάζε έηνο ζπκκεηνρήο θαη έσο 3 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. 

Παξάιιειε ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα δελ κνξηνδνηείηαη αζξνηζηηθά. ε 

πεξίπησζε παξάιιειεο άζθεζεο θαζεθφλησλ ζε ζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξίπησζεο αα δελ ππνινγίδνληαη κνλάδεο απφ ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα ή ζε ζπκβνχιηα επηινγήο ζηειερψλ. Αλ ν ππνςήθηνο άζθεζε 

θαζήθνληα ζε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζεσξείηαη φηη ηα θαζήθνληα αζθήζεθαλ ζηελ ίδηα 

ζέζε. ηελ πεξίπησζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αλ ν 

ππνςήθηνο έρεη αζθήζεη έξγν ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζέζεηο κνξηνδνηείηαη 

κφλν ε κία.  

γγ) Δηδηθψο γηα ηελ επηινγή δηεπζπληψλ .Μ.Δ.Α.Δ., ππεξεζία ζε 

.Μ.Δ.Α.Δ. ή Σκήκαηα Έληαμεο ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ.: 0,25 κνλάδεο γηα θάζε έηνο θαη 

κέρξη 1 κνλάδα θαη’ αλψηαην φξην. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, ρξφλνο εθπαηδεπηηθήο 

ππεξεζίαο ή θαζνδεγεηηθήο, δηνηθεηηθήο ή δηδαθηηθήο εκπεηξίαο βξαρχηεξνο ηνπ 

έηνπο κνξηνδνηείηαη κε 0,13 κνλάδεο γηα θάζε ηξίκελν. Υξφλνο κηθξφηεξνο ηνπ 

ηξηκήλνπ δελ ππνινγίδεηαη.   

γ) Πξνζσπηθφηεηα − γεληθή ζπγθξφηεζε: 15 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. Οη 

κνλάδεο απηέο ππνινγίδνληαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4 

θαη 5  ηνπ άξζξνπ 13. Δηδηθά γηα ηελ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζεηο δηεπζπληψλ 

κνπζηθψλ ή θαιιηηερληθψλ ζρνιείσλ, θαηά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηνπ 

ππνςεθίνπ ζπλεθηηκψληαη θαη νη εηδηθέο ζπνπδέο ή ην αλαγλσξηζκέλν 

θαιιηηερληθφ έξγν θαη δξάζε. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 13 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. 
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δ) πκβνιή ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν: 12 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. Σν 

θξηηήξην απηφ απνηηκάηαη κε βάζε ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο ηνπ ππνςεθίνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη θαηά λφκν.  

 

Άξζξν 15 

Κξηηήξηα επηινγήο πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ., ππεπζχλσλ ηνκέσλ .Δ.Κ. 

θαη πξντζηακέλσλ λεπηαγσγείσλ θαη νιηγνζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ  

 

Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη ηδίσο ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη, θπξίσο, ε 

ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα επηιχεη 

πξνβιήκαηα (δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θ.ιπ.), λα 

δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εκπλέεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ α) ηελ 

επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη θπξίσο ην επίπεδν 

ησλ ζπνπδψλ θαη γεληθφηεξα ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηελ χπαξμε ζπνπδψλ ή 

επηκνξθψζεσλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη Σ.Π.Δ. θαη β) ηελ ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε θαη ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλνιηθή 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ηνπ ππνςεθίνπ αιιά θαη ηελ πξνυπεξεζία ζε άζθεζε 

δηνηθεηηθνχ έξγνπ ή ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ κέληνξα. 

 

Άξζξν 16 

πκβνχιηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

 

1. ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζπληζηψληαη ηα παξαθάησ ζπκβνχιηα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πηλάθσλ επηινγήο θαη ηελ επηινγή ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο:  

α) ζπκβνχιην επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πξνζρνιηθήο αγσγήο, 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη Δ.Α.Δ., 

β) ζπκβνχιην επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
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γ) ζπκβνχιην επηινγήο δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

δ) ζπκβνχιην επηινγήο δηεπζπληψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

2. Σα θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζπκβνχιηα είλαη επηακειή θαη 

απνηεινχληαη απφ: 

α) Έλαλ πξφεδξν ή δηαηειέζαληα πξφεδξν παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ή 

θαζεγεηηθήο ζρνιήο Α.Δ.Η. κε αλαγλσξηζκέλε ζπκβνιή ζηα ζέκαηα παηδείαο ή 

εθπαηδεπηηθφ κε αλαγλσξηζκέλε εκπεηξία ζηε δηνίθεζε θαη ζπκβνιή ζηα ζέκαηα 

παηδείαο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο θαηά 

ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο Δπηηξνπήο. 

β) Γχν κέιε Γηδαθηηθνχ – Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) βαζκίδαο 

θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή κε εκπεηξία ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο πνπ 

αλήθνπλ ζε παηδαγσγηθά ηκήκαηα ή θαζεγεηηθέο ζρνιέο ησλ A.E.I. ή, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ζπκβνπιίσλ ππφ ζηνηρεία γ θαη δ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, θαη ζε ηκήκαηα δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ησλ Α.Δ.Η. Σα κέιε 

πξνηείλνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηα πξπηαληθά ζπκβνχιηα ησλ 

παλεπηζηεκίσλ, ζηα νπνία απεπζχλεηαη εγγξάθσο ν Τπνπξγφο Παηδείαο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. ην ζπκβνχιην θαηά πξνηεξαηφηεηα 

επηιέγνληαη κέιε Γ.Δ.Π. παλεπηζηεκίσλ ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο. Απφ ηα πξνηεηλφκελα κέιε, ν Τπνπξγφο επηιέγεη δχν σο 

ηαθηηθά θαη δχν σο αλαπιεξσκαηηθά.  

γ) αα) Γχν ζπκβνχινπο ή κφληκνπο παξέδξνπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ, πνπ πξνηείλνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβνπιίσλ ππφ 

ζηνηρεία α θαη β ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ββ) έλα ζχκβνπιν ή κφληκν 

πάξεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, πνπ πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

απφ ηα ίδηα πην πάλσ φξγαλα, θαζψο θαη έλα κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο πνπ 

πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβνπιίσλ ππφ ζηνηρεία γ θαη δ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ.  
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δ) Σνπο δχν αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα θεληξηθά 

ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο, πνπ αλαπιεξψλνληαη απφ 

ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

3. Ζ ζπγθξφηεζε θάζε ζπκβνπιίνπ επηινγήο γίλεηαη απφ  ηνλ Τπνπξγφ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ ζρεηηθή πξάμε εθδίδεηαη 

εληφο ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ θάζε δεχηεξνπ έηνπο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Καη’ εμαίξεζε, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ απηνχ, ηα αλσηέξσ ζπκβνχιηα ζπγθξνηνχληαη εληφο κελφο απφ ηε 

δεκνζίεπζή ηνπ. 

4. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ πνπ νξίδνληαη απφ θάζε θχιν 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ, 

εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ. 

5. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο νξίδεηαη ν πξφεδξνο  θαη ν γξακκαηέαο κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Πξφεδξνο νξίδεηαη ην κέινο ππφ ζηνηρείν 2α ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. Χο γξακκαηέαο νξίδεηαη δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή 

απνζπαζκέλνο ζε απηήλ εθπαηδεπηηθφο.  

6. Σα ζπκβνχιηα επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ είλαη αξκφδηα θαη γηα ηα 

ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ. Δηζεγεηήο γηα ηα ζέκαηα απηά νξίδεηαη ν πξντζηάκελνο ηεο 

Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή 

ηκήκαηνο ηεο ίδηαο δηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ αληίζηνηρα. 

7. Οη πξντζηάκελνη γξαθείσλ εθπαίδεπζεο θαη νη δηεπζπληέο ησλ 

πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ επηιέγνληαη απφ ηα αλψηεξα 

πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα (Α.Π.Τ..Π.Δ.-Α.Π.Τ..Γ.Δ.), ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ επηπιένλ α) έλα κέινο Γ.Δ.Π. παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ ή 

θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ ή ηκεκάησλ δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ησλ Α.Δ.Η. ή ζχκβνπινο 

ή πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  ή ζρνιηθφο ζχκβνπινο ηεο νηθείαο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, θαηά πξνηίκεζε κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηε 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη β) έλαο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο ή πξντζηάκελνο 

γξαθείνπ, ή δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά πξνηίκεζε κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηνπ 
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πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

8. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη νη δηεπζπληέο ησλ .Δ.Κ. επηιέγνληαη απφ ηα νηθεία πεξηθεξεηαθά 

ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(Π.Τ..Π.Δ. – Π.Τ..Γ.Δ.), θαηά πεξίπησζε, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ επηπιένλ α) 

έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο, θαηά πξνηίκεζε κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηε 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη β) έλαο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο ίδηαο 

εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο, θαηά πξνηίκεζε κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηε 

δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ή ζηα παηδαγσγηθά θαη, εθφζνλ δελ ππάξρεη, 

εθπαηδεπηηθφο κε βαζκφ Α΄ κε ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία. Σα 

κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νξίδνληαη κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

9. Οη πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ επηιέγνληαη απφ 

ηα νηθεία πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα. 

10. Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη ππνδηεπζπληέο θαη ππεχζπλνη ηνκέσλ .Δ.Κ., 

θαζψο θαη νη πξντζηάκελνη νιηγνζέζησλ λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

επηιέγνληαη απφ ηα φξγαλα θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23.  

11.  Κάζε κέινο ζπκβνπιίνπ επηινγήο, κε εμαίξεζε ηνλ πξφεδξν, 

αλαιακβάλεη ηελ κειέηε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ θαθέισλ ππνςεθίσλ πνπ ηνπ 

αλαηίζεληαη απφ ην ζπκβνχιην θαη πξνεηνηκάδεη ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε 

γηα θάζε ππνςήθην. Ζ θαηαλνκή ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ ζηα κέιε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ γίλεηαη θαηά ηπραίν ηξφπν.  

12. Ζ ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ησλ ζπκβνπιίσλ 

επηινγήο αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ηελ απφθαζε 

ζπγθξφηεζεο θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ δεχηεξνπ έηνπο. Καηά ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ε ζεηεία αξρίδεη κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ 

επηινγήο θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011. 

13. Μέινο ζπκβνπιίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ππνςήθηνο γηα νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο πξνο πιήξσζε ζέζεηο δελ ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζε θακηά 

θάζε ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεο θαη επηινγήο. ηελ πεξίπησζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, 
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αλ θαη ην ηαθηηθφ θαη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο έρνπλ θψιπκα ζπκκεηνρήο, θαηά 

ηα αλσηέξσ, αλαπιεξψλνληαη απφ ηνπο επφκελνπο ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ζηε 

ζεηξά εθινγήο ηεο πεξίπησζεο η ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ π.δ. 

1/2003 (Α΄ 1). 

14. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα 

κέιε θαη ζηνλ γξακκαηέα ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο θαη ησλ επηηξνπψλ 

απνηίκεζεο ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

15. Οη πξντζηάκελνη ΚΔ.Γ.Γ.Τ. επηιέγνληαη απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην 

Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Τ..Δ.Δ.Π.), ην νπνίν ζπλεδξηάδεη ππφ ηελ 

πξνεδξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο Δ.Α.Δ. ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ή 

ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζρνιηθνχ πκβνχινπ Δ.Α.Δ., νη νπνίνη 

νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο, θαζψο θαη ησλ αηξεηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην Κ.Τ..Π.Δ. θαη Κ.Τ..Γ.Δ. Όηαλ δελ θαιχπηνληαη νη ζέζεηο κε 

επηινγή απφ ην Τ..Δ.Δ.Π., νξίδεηαη αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο κε δηεηή ζεηεία 

απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο κε πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ  Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Π.Τ..Δ.Δ.Π.), χζηεξα απφ πξνθήξπμε ελδηαθέξνληνο. 

 

Άξζξν 17 

Δπηηξνπέο απνηίκεζεο ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ 

 

Σν ζπγγξαθηθφ έξγν ησλ ππνςήθησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ αμηνινγείηαη 

απφ επηακειείο επηηξνπέο  απνηεινχκελεο απφ ζπκβνχινπο ή κφληκνπο 

παξέδξνπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη κέιε Γ.Δ.Π. εηδηθνηήησλ ζπλαθψλ 

κε ην πξνο άζθεζε έξγν θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ ή ηεο 

εηδηθφηεηαο γηα ηνπο ππνςήθηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο δεπηεξνβάζκηαο  

εθπαίδεπζεο. Οη επηηξνπέο απηέο ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο. Οη επηηξνπέο απνηίκεζεο ηνπ ζπγγξαθηθνχ 

έξγνπ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο, 

αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ θιάδνπ ή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, θαηά 
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ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ 

έξγνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη δχλαληαη λα αζθήζνπλ θαη’ 

απηήο έλζηαζε. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

 

Άξζξν 18 

Υξφλνο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ 

 

1. Δληφο ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ θάζε ηέηαξηνπ έηνπο, δεκνζηεχνληαη ζε δχν 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη ζην δηαδίθηπν πξνθεξχμεηο 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ηηο νπνίεο 

θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ πηλάθσλ επηινγήο ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ θαη δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο λα ππνβάινπλ αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

πξνθήξπμε.  

2. Σν αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηίδεη εληφο ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο επηινγήο, νη νπνίνη κεηά 

ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηζρχνπλ 

απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο 

πνπ αθνινπζεί. 

3. Δληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1,  νη πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο 

εθπαίδεπζεο πξνζθαινχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα 

λφκηκα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 

ησλ πηλάθσλ επηινγήο ππφ ζηνηρεία δ έσο η θαη θζ έσο ια ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 10, λα ππνβάινπλ αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία 

δηθαηνινγεηηθά, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε, 

ε νπνία αλαξηάηαη ζηηο δηεπζχλζεηο θαη ζηα γξαθεία εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζην 

δηαδίθηπν.  

4. Σα αξκφδηα ζπκβνχιηα επηινγήο θαηαξηίδνπλ εληφο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηνπ νηθείνπ έηνπο, ηνπο ππφ ζηνηρεία  δ έσο η θαη θζ έσο ια ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 αληηζηνίρσο ηειηθνχο πίλαθεο επηινγήο, νη νπνίνη 
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κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ηνλ νηθείν πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο 

αλαξηψληαη ζηα γξαθεία ησλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ ηεο νηθείαο βαζκίδαο 

εθπαίδεπζεο. Οη πίλαθεο απηνί ηζρχνπλ απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο 

κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί. 

5. Δληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 νη δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο 

πξνζθαινχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα λφκηκα 

πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 

πηλάθσλ επηινγήο ηα έσο θε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 λα ππνβάινπλ 

αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε, ε νπνία αλαξηάηαη ζηηο δηεπζχλζεηο 

θαη ζηα γξαθεία εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν.  

6. Σα αξκφδηα ζπκβνχιηα επηινγήο θαηαξηίδνπλ εληφο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηνπ νηθείνπ έηνπο, ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο επηινγήο, νη νπνίνη κεηά ηελ 

επηθχξσζή ηνπο απφ ηνλ νηθείν πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο αλαξηψληαη 

ζηα γξαθεία ησλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ ηεο νηθείαο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο. 

Οη πίλαθεο απηνί ηζρχνπλ απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο κέρξη ηελ 31ε 

Ηνπιίνπ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί. 

7. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

.Δ.Κ., ν νηθείνο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ θαζήθνληα 

ππνδηεπζπληή, θαζψο θαη ππνδηεπζπληή .Δ.Κ. θαη ππεχζπλνπ ηνκέα .Δ.Κ., λα 

ππνβάινπλ ζηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπνπ αλήθνπλ νξγαληθά ή ζην 

δηεπζπληή ηνπ .Δ.Κ. ζρεηηθή αίηεζε εληφο δεθαεκέξνπ. Αληηζηνίρσο πξνζθαιεί 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ 

ηα θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νιηγνζέζηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ή λεπηαγσγείνπ λα 

ππνβάινπλ ζην δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ζηνλ ή πξντζηάκελν ηνπ νηθείνπ 

γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ζρεηηθή αίηεζε εληφο δεθαεκέξνπ. 

8. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππνδηεπζπληψλ  ν νηθείνο δηεπζπληήο 

εθπαίδεπζεο κε πξφζθιεζή ηνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ 

λνκνχ θαη δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ 

ηα ηππηθά πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα πξντζηακέλσλ 

ησλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο ηνπ 

λνκνχ, λα ππνβάινπλ εληφο δεθαεκέξνπ αίηεζε επηινγήο γηα ηηο ζέζεηο απηέο. 
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9. Σα ππνςήθηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαηαζέηνπλ δήισζε πξνηίκεζεο 

γηα ηηο πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο σο αθνινχζσο: 

α) Οη ππνςήθηνη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο γηα ηηο 

ζέζεηο δχν  πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο. 

β) Οη ππνςήθηνη πξντζηάκελνη γξαθείσλ γηα ηηο ζέζεηο κίαο πεξηθεξεηαθήο 

δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο. 

γ) Οη ππνςήθηνη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, .Δ.Κ. θαη Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. γηα 

ηηο ζέζεηο αξκνδηφηεηαο ελφο Π.Τ..Π.Δ. ή Π.Τ..Γ.Δ.  

δ)  Οη ππνςήθηνη πξντζηάκελνη ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ 

δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο γηα ηε ζέζε κηαο κφλν δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο. 

ε) Οη ππνςήθηνη ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ., νη ππνςήθηνη 

ππεχζπλνη ηνκέα .Δ.Κ. θαζψο θαη νη ππνςήθηνη πξντζηάκελνη νιηγνζέζησλ 

λεπηαγσγείσλ ή δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ φπνπ 

αλήθνπλ νξγαληθά ή ηνπ .Δ.Κ. φπνπ αζθνχληαη νη καζεηέο ηνπο.  

Οη ππνςήθηνη ησλ πεξηπηψζεσλ α έσο γ θαηαζέηνπλ δήισζε πξνηίκεζεο 

χζηεξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ αμηνινγηθψλ πηλάθσλ. 

10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ηνπ άξζξνπ 10, ηα ππνβιεηέα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

 

Άξζξν 19 

Κξίζε θαη επηινγή ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

 

1. Σν αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, ζε ζπλεδξίαζή 

ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 επηιέγεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά 

πξνζφληα γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη θαηαξηίδεη ηνπο 

ζρεηηθνχο αιθαβεηηθνχο πίλαθεο. Σν ζπκβνχιην θνηλνπνηεί ηνπο πίλαθεο ζηελ 

αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία ηνπο θνηλνπνηεί ζηνπο ππνςεθίνπο. Οη ππνςήθηνη 
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κπνξνχλ λα ππνβάινπλ γξαπηψο έλζηαζε θαηά ησλ σο άλσ πηλάθσλ εληφο 

πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο. 

2. Δληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο ην ζπκβνχιην θξίλεη 

αηηηνινγεκέλα ηηο ελζηάζεηο, αλαπξνζαξκφδεη ηνπο πίλαθεο θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

3. Δληφο πέληε εκεξψλ απφ ηνλ νξηζκφ ησλ επηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 17, ην 

αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο αλαζέηεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ 

ζηελ νηθεία επηηξνπή θαη νξίδεη ηα ρξνληθά φξηα κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα 

παξαδνζνχλ νη αμηνινγήζεηο ηνπο ζην ζπκβνχιην. 

4. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

ην ζπκβνχιην επηινγήο: 

α) Κνηλνπνηεί ζε θάζε ππνςήθην ηηο αμηνινγηθέο κνλάδεο πνπ ζπγθέληξσζε 

ζπλνιηθά θαη θαηά κνξηνδνηνχκελν θξηηήξην θαη νξίδεη ζε απηνχο πελζήκεξε 

πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηπρφλ γξαπηψλ αληηξξήζεσλ. Ζ θξίζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ επί ησλ αληηξξήζεσλ αλαθνηλψλεηαη ζηνλ ππνςήθην θαηά ηελ 

πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. 

β) Οξίδεη ηηο εκεξνκελίεο πξφζθιεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζε ζπλέληεπμε. 

5. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο θάζε κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαηαγξάθεη 

αηηηνινγεκέλα ηηο κνλάδεο κε ηηο νπνίεο βαζκνιφγεζε ηνλ ππνςήθην θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. 

Σειηθέο αμηνινγηθέο κνλάδεο θάζε ππνςεθίνπ γηα ηελ θαηεγνξία 

«Πξνζσπηθφηεηα − Γεληθή πγθξφηεζε» είλαη ν κέζνο φξνο ησλ κνλάδσλ φισλ 

ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ.  

Τπνςήθηνη πνπ δελ πξνζέξρνληαη ζηελ ζπλέληεπμε απνθιείνληαη απφ ηελ 

επηινγή. 

6. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο φισλ ησλ ππνςεθίσλ, ην ζπκβνχιην 

επηινγήο θαηαξηίδεη κε αμηνινγηθή ζεηξά εληαίνπο πίλαθεο επηινγήο θαηά θιάδνπο 

θαη εηδηθφηεηεο κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο κνλάδεο θάζε ππνςεθίνπ. Σν ζχλνιν ησλ 

κνλάδσλ θάζε ππνςεθίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ κνλάδσλ ζηα 

επί κέξνπο θξηηήξηα. 

7. ε πεξίπησζε ζπγθέληξσζεο ζπλνιηθά ίζνπ αξηζκνχ κνλάδσλ, 

πξνεγείηαη ζηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξψλεη 

πεξηζζφηεξεο κνλάδεο, θαηά ζεηξά, ζηα θξηηήξηα α) επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή 



 39 

ζπγθξφηεζε, β) ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη 

γ) πξνζσπηθφηεηα - γεληθή ζπγθξφηεζε.  

8. Δληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπο νη ηειηθνί πίλαθεο  επηινγήο 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα επηθχξσζε, δηα ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ. 

9. ε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηνπ πίλαθα επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

νξηζκέλσλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ είλαη δπλαηή ε έθδνζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο 

εληφο κελφο απφ ηελ εμάληιεζε ηνπ πίλαθα. Ζ ηζρχο ησλ πηλάθσλ απηψλ ιήγεη 

θαηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ησλ πηλάθσλ ηεο παξαγξάθνπ 6.  

10. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ζεσξνχλ ηα αλαιπηηθά πξαθηηθά πνπ ηεξνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ απφ ηνλ γξακκαηέα ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 20 

Κξίζε θαη επηινγή δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλσλ γξαθείσλ θαη 

πξντζηακέλσλ Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. 

 

1. Οη δηαηάμεηο γηα ηελ θξίζε θαη επηινγή ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ θξίζε θαη επηινγή ησλ δηεπζπληψλ 

εθπαίδεπζεο, ησλ πξντζηακέλσλ γξαθείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ πξντζηακέλσλ Κ.Δ.Γ.Γ.Τ., εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ.  

2. Σν αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο ή ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην 

(Α.Π.Τ..Π.Δ. – Α.Π.Τ..Γ.Δ., Τ..Δ.Δ.Π.) θαηαξηίδεη κε αμηνινγηθή ζεηξά, 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ, ηνπο εμήο πίλαθεο αλά πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο: 

α) δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο, 

β) πξντζηακέλσλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, 

γ) πξντζηακέλσλ γξαθείσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

δ) πξντζηακέλσλ γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο θαη 

ε) πξντζηακέλσλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 
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Ζ εγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο δελ 

εκπνδίδεη ηελ εγγξαθή ηνπ θαη ζηνπο άιινπο πίλαθεο. 

3. Αλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο, δελ 

επαξθεί γηα ηελ πιήξσζε φισλ ησλ θελψλ ζέζεσλ ή απνκέλνπλ θελέο ζέζεηο θαη 

κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 24, ην 

αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο ζπληάζζεη ζπκπιεξσκαηηθνχο αμηνινγηθνχο 

πίλαθεο απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο θαη 

ππεξεηνχλ κε νξγαληθή ζέζε ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δηεχζπλζεο ζηελ νπνία  

ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ αλψηεξνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

α θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12.  

 

Άξζξν 21 

Κξίζε θαη επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ. 

 

1. Σα αξκφδηα ζπκβνχιηα επηινγήο θαηαξηίδνπλ πίλαθα ππνςήθησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ. κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηηο 

ππνβιεζείζεο δειψζεηο πξνηίκεζεο θαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20.  

Ζ εγγξαθή ππνςεθίσλ ζε έλα πίλαθα δελ εκπνδίδεη ηελ εγγξαθή ηνπ θαη 

ζηνπο άιινπο. Οη ηνπνζεηνχκελνη δηεπζπληέο απφ έλα πίλαθα, κε βάζε ηε ζεηξά 

πξνηίκεζήο ηνπο, δηαγξάθνληαη απφ ηνπο ινηπνχο πίλαθεο. 

2. Οη θαηαξηηδφκελνη πίλαθεο αλαξηψληαη ζηηο δηεπζχλζεηο θαη ηα γξαθεία 

εθπαίδεπζεο. Οη πίλαθεο απηνί ππνβάιινληαη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο απφ ηνλ νπνίν θπξψλνληαη θαη ηζρχνπλ απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 

ηνπ έηνπο θαηάξηηζεο κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο. Αλ ειιείπεη ν 

πεξηθεξεηαθφο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο θαη δελ έρεη νξηζζεί αλαπιεξσηήο ηνπ, νη 

πίλαθεο θπξψλνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο. 

3. Γηα ηελ θξίζε θαη επηινγή ησλ δηεπζπληψλ ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ 

ησλ παλεπηζηεκίσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ηελ επηινγή θαη 

ζχληαμε ησλ πηλάθσλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ινηπψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 
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4. Δπί ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ γλσκνδνηεί ην επνπηηθφ 

ζπκβνχιην θάζε πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ επφπηε θαη 

δχν αλαπιεξσηέο επφπηεο, κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο πνπ 

επνπηεχεη ην πεηξακαηηθφ ζρνιείν. Σα κέιε ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδνληαη 

κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ νηθείνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο. Σν επνπηηθφ ζπκβνχιην θαηαξηίδεη ζρεηηθέο 

εηζεγεηηθέο εθζέζεηο, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζην νηθείν αλψηεξν πεξηθεξεηαθφ  

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. 

 

Άξζξν 22 

Κξίζε θαη επηινγή πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ 

 

Οη πξντζηάκελνη ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ νξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15. 

 

Άξζξν 23 

Κξίζε θαη επηινγή ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ.,  

ππεπζχλσλ ηνκέσλ .Δ.Κ. θαη πξντζηακέλσλ νιηγνζέζησλ λεπηαγσγείσλ 

θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

 

1. Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη .Δ.Κ., ζε 

ζπλεδξίαζή ηνπ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, απφ ηελ νπνία απέρνπλ 

νη ππνςήθηνη, ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε πξφηαζε επηινγήο ππνδηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ .Δ.Κ. θαη ππεπζχλσλ ησλ ηνκέσλ ηνπ .Δ.Κ., κε βάζε 

ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ νξίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνδηεπζπληέο ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα. 

2. Ζ πξφηαζε καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ 

δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ .Δ.Κ. ζην αξκφδην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην (Π.Τ..Π.Δ./Π.Τ..Γ.Δ.) ην νπνίν, κεηά απφ έιεγρν ηεο 

ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
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δηακφξθσζεο ηεο πξφηαζεο, πξνηείλεη ζηνλ νηθείν δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ζηειερψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  

3. Αλ ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ παξαιείςεη λα ππνβάιεη ηελ πξφηαζε 

ηεο παξαγξάθνπ 1, ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ην 

νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15.  

4. ηελ πεξίπησζε νιηγνζέζησλ λεπηαγσγείσλ ή δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ε 

ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ γίλεηαη σο εμήο: 

α) ηα δηζέζηα κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ 

αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15. 

β) ηα ηξηζέζηα θαη άλσ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ.  

 

Άξζξν 24 

Σνπνζέηεζε − αλάιεςε ππεξεζίαο 

 

1. Οη εγγεγξακκέλνη ζηνπο πίλαθεο επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

ηνπνζεηνχληαη ζε θελέο θαη θελνχκελεο ζέζεηο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

νηθείνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηνλ αμηνινγηθφ 

πίλαθα επηινγήο θαη κε βάζε ηηο δεισζείζεο πξνηηκήζεηο. 

2. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ησλ ππνςεθίσλ ζε ζέζεηο ηεο 

πξνηίκεζήο ηνπο, ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο πνπ απνκέλνπλ θελέο αλ εθ λένπ ην 

δειψζνπλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαινχληαη λα ππνβάινπλ λέα δήισζε πξνηίκεζεο 

γηα ηηο ζέζεηο ησλ ίδησλ πεξηθεξεηαθψλ δηεπζχλζεσλ. Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη θαηά 

ηε ζεηξά ησλ ζπλνιηθψλ αμηνινγηθψλ κνλάδσλ θαη κε βάζε ηηο δεισζείζεο 

πξνηηκήζεηο.  

3. Οη ηνπνζεηνχκελνη ζε ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ δηαγξάθνληαη απφ 

ηνπο ινηπνχο πίλαθεο ππνςεθίσλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, ζηνπο νπνίνπο είλαη 

εγγεγξακκέλνη. 

4. Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη θαηά ηελ εμήο ζεηξά: Πξνεγείηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ησλ δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο θαη 
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έπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

πξντζηακέλσλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

5. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο 

θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο, ησλ πξντζηακέλσλ ησλ 

γξαθείσλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ πξντζηακέλσλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Οη ηνπνζεηνχκελνη ζε 

ζέζεηο δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο θαη πξντζηακέλσλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο 

δηαγξάθνληαη απφ φινπο ηνπο πίλαθεο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνπο 

νπνίνπο είλαη εγγεγξακκέλνη.   

6. Αλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 δελ ζπκπιεξσζνχλ νη θελέο 

ζέζεηο δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο θαη πξντζηακέλσλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, ηφηε 

ζηηο ζέζεηο απηέο ηνπνζεηνχληαη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηιέγνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 20. Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ νηθείνπ αλψηεξνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν, κε 

βάζε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο αμηνινγεί θαηά ζεηξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε, αληαπνθξηλφκελνη ζε ζρεηηθή πξνθήξπμε πνπ 

γίλεηαη απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο. 

7. Ζ ηνπνζέηεζε ζε θελέο θαη θελνχκελεο ζέζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη .Δ.Κ. γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ κε βάζε ηε ζεηξά εγγξαθήο ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα 

επηινγήο θαη ηηο δεισζείζεο πξνηηκήζεηο. Αλ ειιείπεη ν πεξηθεξεηαθφο 

δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο θαη δελ έρεη νξηζζεί ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ε επηθχξσζε 

ησλ πηλάθσλ επηινγήο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

δηεπζπληψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο. 

8. Ζ ηνπνζέηεζε ζε θελέο ή θελνχκελεο ζέζεηο δηεπζπληψλ ησλ 

πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

νηθείνπ αλψηεξνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ ηνπνζέηεζε 

γίλεηαη κε βάζε ηε ζεηξά εγγξαθήο ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα 

επηινγήο θαη ηηο δεισζείζεο πξνηηκήζεηο.  

9. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8, αλ δελ είλαη δπλαηή ε 

ηνπνζέηεζε ησλ ππνςεθίσλ ζε ζέζεηο ζρνιείσλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο, 

ηνπνζεηνχληαη, εθφζνλ εθ λένπ ην δειψζνπλ, ζηηο ζέζεηο πνπ απνκέλνπλ θελέο 
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θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηνλ πίλαθα. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαινχληαη λα 

ππνβάινπλ λέα δήισζε πξνηίκεζεο.  

10. Αλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 9 δελ πιεξσζνχλ νη θελέο ζέζεηο 

δηεπζπληψλ, ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ην βαζκφ Α΄. 

Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν, κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, αμηνινγεί θαηά ζεηξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά: 

α) ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα, 

β) ζε ζρνιηθέο κνλάδεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ηνπ ίδηνπ δήκνπ θαη 

γ) ζε ζρνιηθέο κνλάδεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο 

ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

11. Αλ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο παξαγξάθνπ 10 δελ 

ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί κε βαζκφ Α΄, ην ππεξεζηαθφ  ζπκβνχιην κπνξεί λα δεηεί 

δήισζε πξνηίκεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε σο δηεπζπληψλ, εθπαηδεπηηθψλ κε 

βαζκφ Β΄ πνπ ππεξεηνχλ νξγαληθά ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαηά ηε ζεηξά ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ε πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο ηνπνζέηεζεο, ην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο ππνςήθηνπο γηα θξίζε δήισζε 

πξνηίκεζεο ζρνιείσλ. 

12. Οη δηεπζπληέο πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 10 θαη 11 

θαιχπηνπλ πξνζσξηλά ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

13. Οη ηνπνζεηνχκελνη ζε ζέζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ. 

δηαγξάθνληαη απφ φινπο ηνπο πίλαθεο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ., 

δηαηεξνχλ φκσο ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηνπο πίλαθεο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, 

δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο θαη πξντζηακέλσλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο. 

14. Ζ ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ., ππεπζχλσλ ηνκέσλ .Δ.Κ.  θαη 

πξντζηακέλσλ νιηγνζέζησλ λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο. 

15. Πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ επηζηεκνληθήο - παηδαγσγηθήο 

θαζνδήγεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο ηνπνζεηνχληαη 

ζρνιηθνί ζχκβνπινη ηεο νηθείαο βαζκίδαο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ 
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γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη εηζήγεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο 

ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ. 

  

Άξζξν 25 

Θεηεία ζηειερψλ θαη αλάιεςε ππεξεζίαο 

 

1. Ζ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ ζηηο θελέο ζέζεηο γίλεηαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία, ε νπνία ζε θάζε 

πεξίπησζε ιήγεη ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ηελ επηινγή 

ηνπο. Ζ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ζηηο θελνχκελεο ζέζεηο γίλεηαη γηα ην ππφινηπν 

ηεο ζεηείαο απηήο. Οη ηνπνζεηνχκελνη ζε θελέο ή θελνχκελεο ζέζεηο  

εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο 

ησλ λέσλ ζηειερψλ. 

2. Ζ αλάιεςε ππεξεζίαο ησλ ηνπνζεηνχκελσλ απφ ηνπο αμηνινγηθνχο 

πίλαθεο επηινγήο είλαη ππνρξεσηηθή. Όζνη δελ αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζηηο 

ζέζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη δηαγξάθνληαη απφ ηνλ νηθείν πίλαθα επηινγήο. 

 

Άξζξν 26 

Απαιιαγή ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο 

 

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα 

απφ αηηηνινγεκέλε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, νη 

θαηέρνληεο ζέζεηο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο: 

α) γηα ζνβαξνχο πξνζσπηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο πγείαο, 

χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο ή 

β) γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ 

ηνπο θαζεθφλησλ, φπσο ηδίσο γηα αδπλακία άζθεζεο ειέγρνπ επί ησλ 

ππαιιήισλ,  αδηθαηνιφγεηε επηείθεηα ή κεξνιεςία θαηά ηε ζχληαμε ησλ 

εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο,  κε πξνζήθνπζα ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πνιίηεο, 

επζπλνθνβία, απξνζπκία εθαξκνγήο λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 
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απνδνηηθφηεηαο, αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ, θαθή ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο, ηνπο πθηζηακέλνπο θαη ηα 

ινηπά ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη κεησκέλε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή απφδνζε. 

2. Σν νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην γλσκνδνηεί γηα ηελ απαιιαγή 

ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο γηα πιεκκειή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, χζηεξα 

απφ εξψηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή 

ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο θαη αθνχ ηεξεζεί ε 

δηαδηθαζία αθξφαζεο  ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

3. Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο δελ επηηξέπεηαη λα ιάβνπλ εθπαηδεπηηθή 

άδεηα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, 

αλ πξνεγνπκέλσο δελ ππνβάινπλ αίηεζε απαιιαγήο απφ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

 

Άξζξν 27 

Μεηαζέζεηο − ηνπνζεηήζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο κεηά ηε ιήμε 

ηεο ζεηείαο 

 

1. Γηεπζπληέο εθπαίδεπζεο θαη πξντζηάκελνη γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, 

δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ., πξντζηάκελνη ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο, ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

.Δ.Κ. θαη ππεχζπλνη ηνκέσλ .Δ.Κ.  κπνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο 

λα κεηαηίζεληαη κε αίηεζή ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή αλαιακβάλνπλ 

ππεξεζία ζηε λέα ηνπο ζέζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. 

2. Οη ππεξεηνχληεο ζε ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, δηεπζπληψλ 

εθπαίδεπζεο θαη πξντζηακέλσλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη .Δ.Κ., θαζψο θαη πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ 

ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο επαλέξρνληαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, 

εθφζνλ δελ επαλεπηιεγνχλ, ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ζηελ νπνία αλήθαλ νξγαληθά ή ζηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο κεηαηέζεθαλ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Αλ νη παξαπάλσ ζέζεηο έρνπλ 

θαηαξγεζεί, ηνπνζεηνχληαη ζε θελέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ηεο πξνηίκεζήο ηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ή ηνπ 
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νηθείνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, θαηά πεξίπησζε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

αξκφδηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

3. Πξντζηάκελνο γξαθείνπ εθπαίδεπζεο, ην νπνίν θαηαξγείηαη, ηνπνζεηείηαη 

κε αίηεζή ηνπ γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ζε θελή ζέζε πξντζηακέλνπ γξαθείνπ 

ή, αλ δελ ππάξρεη, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε θελή ζέζε δηεπζπληή ζρνιηθήο 

κνλάδαο ηεο ίδηαο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο, κε απφθαζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

4. Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε νπνία θαηαξγείηαη, ηνπνζεηείηαη κε 

αίηεζή ηνπ γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο, ζε θελή ζέζε δηεπζπληή ζρνιηθήο 

κνλάδαο ηεο ίδηαο δηεχζπλζεο, κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ.  

5. ηελ πεξίπησζε πνπ ζρνιηθφο ζχκβνπινο ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε 

πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ επφκελν ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ζηνλ 

αμηνινγηθφ πίλαθα. Ο αλαπιεξσηήο δελ δηαγξάθεηαη απφ ην ζρεηηθφ αμηνινγηθφ 

πίλαθα θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ θάιπςε θελνχκελεο 

ζέζεο. 

 

Άξζξν 28 

Δπηινγή ζηειερψλ ηεο ηβηηαλίδεηνπ Γεκφζηαο ρνιήο Σερλψλ θαη 

Δπαγγεικάησλ 

 

 Γηα ηελ ηβηηαλίδεην Γεκφζηα ρνιή Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

α) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνζφληα 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα θξηηήξηα, ηα ππνβιεηέα 

δηθαηνινγεηηθά, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο, 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη .Δ.Κ. θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ππεπζχλσλ 

ηνκέσλ .Δ.Κ. ηεο ηβηηαλίδεηνπ Γεκφζηαο ρνιήο Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ.  
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β) Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο αλαθέξνληαη πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα λνείηαη ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηεο ηβηηαλίδεηνπ Γεκφζηαο 

ρνιήο Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ, φπνπ ζχιινγνο δηδαζθφλησλ λνείηαη ν 

ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ή .Δ.Κ. ηεο ίδηαο ζρνιήο θαη 

φπνπ πεξηθεξεηαθφο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο ή δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο, ην 

Γηνηθεηηθφ ηεο  πκβνχιην. 

 

Άξζξν 29 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ιήγεη ε ζεηεία ησλ 

δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο. Σα ζηειέρε απηά εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο απφ ηα λέα ζηειέρε.  

2. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνεγνχληαη νη επηινγέο 

θαη νη ηνπνζεηήζεηο δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο, ελψ φζνη ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζέζεηο 

απηέο δελ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ σο ππνςήθηνη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ.  

3. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ:  

α) ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη θαηάξηηζεο 

ησλ πηλάθσλ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ κπνξεί κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, λα νξηζζεί δηαθνξεηηθά, 

β) δελ ηζρχεη ε πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 11, εθφζνλ 

δελ έρνπλ εθαξκνζηεί νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη 

γ) ην θξηηήξην ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 πνπ 

αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηηο αμηνινγηθέο 

εθζέζεηο ηνπ,  δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

4. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 11 δελ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή 

ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Σα ζηειέρε πνπ ζα επηιεγνχλ σο ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη, δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο θαη πξντζηάκελνη γξαθείσλ ζα 

παξαθνινπζήζνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, αληίζηνηρν εηδηθφ 

πξφγξακκα θαη πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 1. Ζ επηηπρήο 

Σχόλιο [u1]: Πρέπει να θύγει η 

διαηύπωζη αν δεν πρόκειηαι να 

προκηρστθούν οι θέζεις ηων 

προϊζηαμένων γραθείων 

Σχόλιο [u2]: Πρέπει να θύγει η 

διαηύπωζη αν δεν πρόκειηαι να 

προκηρστθούν οι θέζεις ηων 

προϊζηαμένων γραθείων 

 



 49 

ζπκκεηνρή θαηαιήγεη ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ δηνηθεηηθήο ή θαζνδεγεηηθήο 

επάξθεηαο θαη γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 1 αληίζηνηρα. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζηέιερνο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ επφκελν ζηνλ 

αληίζηνηρν πίλαθα, ν νπνίνο δηαζέηεη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά θαη έρεη 

δειψζεη πξνηίκεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.  

5. Σν πηζηνπνηεηηθφ δηνηθεηηθήο ή θαζνδεγεηηθήο επάξθεηαο δελ ζεσξείηαη 

απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά 

ηηο δχν πξψηεο εθαξκνγέο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

6. Ζ κνξηνδφηεζε ηεο πηζηνπνηεκέλεο επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 

1  ηζρχεη κφλν θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

7. Ζ ζεηεία φισλ ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα επηιεγνχλ θαηά 

ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ιήγεη ηαπηφρξνλα ηελ 

31-7-2015. 

8. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη ην Κεθάιαην Α’ 

ηνπ λ. 3467/2006 (Α΄ 128) θαη θάζε δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’  

Θέμαηα ςπηπεζιακών μεηαβολών και αξιολόγηζηρ 

 

Άξζξν 30 

Θέκαηα κεηαζέζεσλ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 γηα 

ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάζεζε εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη ε ππεξεζία δχν εηψλ ζηελ θαηερφκελε νξγαληθή ζέζε κέρξη ηελ 31ε  

Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηαζέζεηο. Κάζε 

δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην ζέκα απηφ θαηαξγείηαη. 

2.  Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 50/1996, 

θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3328/2005 (Α’ 80) δελ 

ζίγνληαη. 
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3. Ζ πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

α θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ. 50/1996 ηζρχεη ηφζν γηα ηηο 

κεηαζέζεηο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή κεηάζεζεο, φζν θαη γηα ηηο κεηαζέζεηο θαη 

ηνπνζεηήζεηο εληφο ηεο ίδηαο πεξηνρήο. Ζ πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ ηζρχεη κφλν γηα ηηο 

κεηαζέζεηο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή κεηάζεζεο.  

4. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ. 50/1996 δελ εμαηξνχληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο. 

5.  Οη κνλάδεο κεηάζεζεο γηα ηε ζπλνιηθή ππεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φπσο απηή θαζνξίδεηαη κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 

50/1996, πξνζδηνξίδνληαη κε ζπληειεζηή δπφκηζη γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο. Οη 

κνλάδεο κεηάζεζεο γηα εληνπηφηεηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

9 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο, νξίδνληαη ζε ηέζζεξηο. 

 6. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ. 50/1996 θαηαξγείηαη. 

 

Άξζξν 31 

Θέκαηα απνζπάζεσλ θαη κεηαηάμεσλ 

 

1. Οπδεκία απφζπαζε πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ θαιπθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ηελ νπνία απνζπάηαη ν εθπαηδεπηηθφο. 

2. ε θάζε πεξίπησζε απφζπαζεο σο κνλάδεο κεηάζεζεο ππνινγίδνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία απνζπάηαη ν εθπαηδεπηηθφο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα απφζπαζε ζε άιιε ππεξεζία, θνξέα ή λνκηθφ πξφζσπν 

ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηελ πιεζηέζηεξε ζρνιηθή κνλάδα. Καη’ 

εμαίξεζε σο κνλάδεο κεηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπψληαη ζηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία 

Δθπαίδεπζεο ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηελ πιεζηέζηεξε ζρνιηθή 

κνλάδα θαη επηπιένλ δχν κνλάδεο κεηάζεζεο γηα θάζε έηνο. Κάζε δηάηαμε πνπ 

ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην ζέκα απηφ θαηαξγείηαη. 

3. Δθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

πνπ πιενλάδεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα φπνπ αλήθεη νξγαληθά, απνζπάηαη: α) ζε 
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άιιε ζρνιηθή κνλάδα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ίδηαο ή 

άιιεο πεξηνρήο κεηάζεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ίδηνπ Π.Τ..Π.Δ. ή Π.Τ..Γ.Δ., 

κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή β) ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αξκνδηφηεηαο άιινπ 

Π.Τ..Π.Δ. ή Π.Τ..Γ.Δ. ηεο ίδηαο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο, κε απφθαζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ 

αλψηεξνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή γ) ζε πεξηνρή κεηάζεζεο 

άιιεο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ θεληξηθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο πεξίπησζεο α αθνινπζείηαη θαη γηα 

ηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ ηνπο 

σξάξην δηδαζθαιίαο. 

4. Όιεο νη απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θεληξηθή ππεξεζία θαη ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, θαζψο θαη ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν απηφ, ιήγνπλ ηελ 31ε-8-2010. 

5.  ην άξζξν 5 ηνπ λ. 1824/1988 (Α΄ 296) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 8 σο 

εμήο: «Δηδηθά νη εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηαηάζζνληαη ζε θελέο ζέζεηο ηεο θεληξηθήο 

ππεξεζίαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ δηαηεξνχλ ην κηζζνινγηθφ ηνπο θαζεζηψο.» 

6.  Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη: α) ην πξψην 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010 (Α΄ 40), β) ε 

παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2986/2002 θαη γ) ε παξάγξαθνο 4 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3027/2002. 

 

Άξζξν 32 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 

1. Κάζε ζρνιηθή κνλάδα, κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ, θαηαξηίδεη 

πξφγξακκα δξάζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ην ζρνιηθφ έηνο πνπ 

μεθηλά. 
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2. ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ε ζρνιηθή κνλάδα ζπληάζζεη έθζεζε κε 

ηελ νπνία αμηνινγνχληαη: α) ε απφδνζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ζχλνιφ ηεο, 

β) ε επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί ζην πξφγξακκα δξάζεο 

θαη γ) νη επηηπρίεο, νη αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Με ηελ ίδηα έθζεζε δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο 

βειηίσζεο γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. 

3. Σν πξφγξακκα δξάζεο θαη ε έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηα νπνία 

θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε 

ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, γλσζηνπνηνχληαη 

ζηνπο καζεηέο θαη ζην ζχιινγν γνλέσλ, δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο θαη 

ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.)  

4. Οη πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηαξηίδνπλ πξφγξακκα δξάζεο γηα θάζε ζρνιηθφ 

έηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνβάιινπλ ζρεηηθέο εθζέζεηο ζηνπο νηθείνπο 

πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο. 

5.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Κ.Δ.Δ. θαη δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εμεηδηθεχνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

6. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ γίλεηαη 

ζηαδηαθά απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

7. Σελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Βεληιυηικέρ παπεμβάζειρ ζηη λειηοςπγία ηυν Α.Δ.Ι. 

 

Άξζξν 33 

Δθζπγρξνληζκφο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζπγγξακκάησλ 

 

1. Σν άξζξν 15 ηνπ λ. 3549/2007 (Α΄ 69), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην 

άξζξν 19 ηνπ λ. 3748/2009 (Α΄ 29), ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

α) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,  

θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηεο δσξεάλ πξνκήζεηαο θαη 

επηινγήο απφ ηνπο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο αξηζκνχ ζπγγξακκάησλ ίζνπ κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη επηιεγφκελσλ καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ιήςε ηνπ πηπρίνπ απφ ηνλ θαηάινγν δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ ππνπξγηθήο 

απφθαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 226/2007 (Α΄ 256).» 

β) Ζ παξάγξαθνο 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«3. Ζ θνζηνιφγεζε ησλ ζπγγξακκάησλ ησλ Α.Δ.Η. γίλεηαη απφ επηηξνπή θαη 

ε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ εηδηθφ φξγαλν, ζχκθσλα κε 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Μέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο αλσηέξσ ππνπξγηθήο απφθαζεο ηζρχνπλ νη έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο εθδνζείζεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.» 

γ) Ζ παξάγξαθνο 5 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«5. Γηα θάζε δηαλεκφκελν ζχγγξακκα παξαρσξείηαη απφ ην θξάηνο ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η. αξηζκφο ζπγγξακκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

βηβιηνζήθεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο,  θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδεηαη ν 

αξηζκφο, ε δηαδηθαζία παξαρψξεζεο ησλ αλσηέξσ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ 

θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.» 
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2. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ε εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη ε 

πιεξσκή ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ γηα ηα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα πνπ 

δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηνπο θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο ησλ Α.Δ.Η. θαη ησλ 

Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ (Α.Δ.Α.) ηεο ρψξαο γίλεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

εγγξάθνληαη εηεζίσο ζε αληίζηνηρνπο εηδηθνχο θσδηθνχο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 26 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2817/2000 (Α’ 

78), θαζψο θαη θάζε δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαξγείηαη. 

 

Άξζξν 34 

Δθινγή κειψλ Γ.Δ.Π. 

 

1. Σν άξζξν 24 ηνπ λ. 3549/2007 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

α) ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο 

«ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο». 

β) ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ε ιέμε «ηξηάληα» αληηθαζίζηαηαη 

απφ ηηο ιέμεηο «δέθα πέληε». 

2. ην Κεθάιαην Γ΄ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2083/1992 (Α΄ 159), φπσο ηζρχεη, 

επέξρνληαη νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο: 

α) ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, φπσο ε παξάγξαθνο 

απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3027/2002, ν 

αξηζκφο «ηξηάληα (30)» αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αξηζκφ «δέθα πέληε (15)».  

β) Ζ παξάγξαθνο 3, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3549/2007, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. Αλ ηα κέιε Γ.Δ.Π. πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ είλαη πεξηζζφηεξα απφ δέθα πέληε (15), ην ζψκα ησλ 

εθιεθηφξσλ απαξηίδεηαη απφ δέθα πέληε (15) κέιε, απφ ηα νπνία ηα πέληε (5) 

αλήθνπλ, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα.  Πξνεγνχληαη ηα κέιε πνπ 

αλήθνπλ ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη έπνληαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ηνκέα.  

Αλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ν αξηζκφο ησλ δηθαηνπκέλσλ ςήθνπ ππεξβαίλεη ηνπο 

πέληε (5), ηφηε δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο κε ηελ επζχλε ηνπ δηεπζπληή 

ηνπ ηνκέα. Σα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ ινηπψλ ηνκέσλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ κεηέρνπλ ζην 
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εθιεθηνξηθφ ζψκα θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ δχν ηξίησλ ησλ κειψλ ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο νξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% απφ κέιε ηεο βαζκίδαο 

ηνπ θαζεγεηή θαη, εθφζνλ ηα κέιε απηά δελ επαξθνχλ, απφ κέιε θαηά ζεηξά ηεο 

βαζκίδαο ηνπ αλαπιεξσηή θαη ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή. Αλ ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ν αξηζκφο ησλ ππαξρφλησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ εθείλσλ 

πνπ δηθαηνχληαη λα κεηάζρνπλ ζην εθιεθηνξηθφ ζψκα, δηελεξγείηαη θιήξσζε κε 

επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο. Σν ινηπφ έλα ηξίην ησλ κειψλ ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο απνηειείηαη απφ εμσηεξηθνχο εθιέθηνξεο, νη νπνίνη 

νξίδνληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.» 

3. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ εθαξκφδνληαη 

γηα ηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα θαηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

4. Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά 

ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηκήκαηνο, ηεο ζρνιήο θαη ηνπ ηδξχκαηνο, ην αξγφηεξν 

εληφο δέθα εκεξψλ απφ θάζε ζρεηηθή πξάμε, ηα αθφινπζα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο θαη πιήξσζεο ζέζεσλ, θαζψο θαη κνληκνπνίεζεο, 

κειψλ Γ.Δ.Π.: 

α) ην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ηεο θάζε ζέζεο, καδί κε ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ, 

β) ηελ εκεξνκελία ή ηηο εκεξνκελίεο ζχγθιεζεο ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο, 

γ) ην νλνκαηεπψλπκν ησλ κειψλ ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο, ηε 

βαζκίδα θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηνκέα, ην ηκήκα, ηε 

ζρνιή θαη ην ίδξπκα ζην νπνίν ππεξεηνχλ, 

δ) ηελ εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο γηα ηνλ 

νξηζκφ ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο, 

ε) ην νλνκαηεπψλπκν ησλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο 

επηηξνπήο, ηε βαζκίδα θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηνκέα, ην 

ηκήκα, ηε ζρνιή θαη ην ίδξπκα ζην νπνίν ππεξεηνχλ,  

ζη) ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο, 

δ) ηελ εκεξνκελία ή ηηο εκεξνκελίεο ζχγθιεζεο ηνπ εθιεθηνξηθνχ 

ζψκαηνο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο θαη 
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ε) ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο (νλνκαηεπψλπκν 

εθιεγέληνο, ζπλνιηθφ αξηζκφ παξφλησλ εθιεθηφξσλ θαη ζχλνιν ζεηηθψλ ςήθσλ). 

5. Ζ ζπκκεηνρή κειψλ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ζε θάζε ζπλεδξίαζή 

ηνπ γηα ηελ εθινγή κέινπο Γ.Δ.Π., πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηειεπηαίαο 

ζπλεδξίαζεο θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε ηειηθή θξίζε θαη ςεθνθνξία, επηηξέπεηαη 

θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ηειεδηάζθεςε).  Με απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη ηφπνη ηεο ζπλεδξίαζεο, ν ηξφπνο 

δηαπίζησζεο ηεο απαξηίαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο ζπλεδξίαζεο, ν 

ηξφπνο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηα Σ.Δ.Η. 

 

Άξζξν 35 

Θέκαηα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

1. ην άξζξν 2Α ηνπ λ. 2525/1997 (Α΄ 188), φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3404/2005 (Α΄ 260), επέξρνληαη νη 

αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο: 

α)  Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαηαξγνχληαη. 

β)  ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ε θξάζε «ίζν κε ην 

κηζφ ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ κνξίσλ» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ίζν κε 

ηξηάληα πέληε κφξηα». 

γ)  Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 θαηαξγείηαη. 

2. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3748/2009 θαηαξγείηαη. 

3. ην πέκπην εδάθην ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1β ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2909/2001 (Α΄ 90), φπσο ηζρχεη, θαηαξγείηαη ε θξάζε «, εθφζνλ 

έρνπλ επηηχρεη ζχλνιν κνξίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κηζφ ηνπ κέγηζηνπ 

δπλαηνχ,». 

 

 

 

 



 57 

Άξζξν 36 

Θέκαηα ησλ  

Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ησλ Α.Δ.Ι. 

 

1. ηελ ππ’ αξηζκ. 679/1996 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

«Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. Β1/819 απφθαζεο «χζηαζε 

Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ θαη ζρεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα ή Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Υψξαο»» (Β΄ 826), φπσο 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3794/2009 (Α΄ 156), επέξρνληαη νη αθφινπζεο 

ηξνπνπνηήζεηο: 

α) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «θνπφο ηνπ 

Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (εθεμήο Δ.Λ.Κ.Δ.) είλαη ε δηάζεζε θαη 

δηαρείξηζε θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη πξννξίδνληαη 

γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ, νπνηνπδήπνηε είδνπο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο 

αλάγθεο εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, επηκνξθσηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαζψο θαη 

έξγσλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη έξγσλ γηα ηελ παξνρή επηζηεκνληθψλ, 

ηερλνινγηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ, ηελ 

εθηέιεζε δνθηκψλ, κεηξήζεσλ, εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη αλαιχζεσλ, ηελ 

παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, ηε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ηε 

δηακφξθσζε θαη εθηέιεζε επηζηεκνληθψλ, εξεπλεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ σο θαη άιισλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ κε πηζηψζεηο 

απφ ην απνζεκαηηθφ ησλ Δ.Λ.Κ.Δ. πξνο φθεινο ηνπ ηδξχκαηνο,  χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη απφθαζε ηεο πγθιήηνπ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Δ.Η.» 

β) ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4 ε θξάζε «Ζ επηηξνπή έρεη ηηο 

παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δ.Λ.Κ.Δ. είλαη δηαηαθηηθφ φξγαλν θαη έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:». 

γ) ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7 σο εμήο: 

«7.  Τπφινγνη γηα ηελ πιηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ Δ.Λ.Κ.Δ. είλαη νη εθάζηνηε επηζηεκνληθνί 

ππεχζπλνη.» 
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δ) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «Πνζνζηφ κέρξη 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη εηδηθφηεξα απφ νπνηνλδήπνηε πφξν 

ηνπ, δηαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ηελ 

ελδερφκελε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νξγάλσλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Λνγαξηαζκνχ». 

ε) Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Σπρφλ πιεφλαζκα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ δαπαλψλ ηνπ 

δηαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 

Σ.Δ.Η., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ., γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηνπ 

ηδξχκαηνο. Καηά ηε δηαρείξηζε ηνπ πιενλάζκαηνο απφ ηνπο Δ.Λ.Κ.Δ. 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ.» 

2. ην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 3833/2010 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε θξάζε: «φπσο θαη νη ακνηβέο απφ 

θάζε είδνπο πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ δηεζλείο ή ηδησηηθνχο πφξνπο 

ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θνξέσλ πνπ επηρνξεγνχληαη θαη 

επνπηεχνληαη απφ ην Κξάηνο θαη ησλ Δ.Λ.Κ.Δ. ησλ Α.Δ.Η.» 

 

Άξζξν 37 

Λνηπά ζέκαηα ησλ Α.Δ.Ι.  

 

1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2083/1992 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ηε χγθιεην ζπκκεηέρνπλ επίζεο θαη εθπξφζσπνη ησλ 

κειψλ Γ.Δ.Π. ζε αξηζκφ ίζν πξνο ην έλα ηξίην (1/3) ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ έμη (6) νχηε φκσο 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ.» Σν ηέηαξην 

εδάθην ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη εθπξφζσπνη ησλ 

κειψλ Γ.Δ.Π. νξίδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. θάζε ηκήκαηνο, ηα 

νπνία θαινχληαη πξνο ηνχην ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε, εθ πεξηηξνπήο θαη’ έηνο, κε 

ζεηξά ηελ νπνία θαζνξίδεη ν πξχηαλεο αλά ηκήκα θαη βαζκίδα, ψζηε θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο ζεηείαο λα ππάξρεη εθπξνζψπεζε θάζε ηκήκαηνο θαη θάζε 

βαζκίδαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά.» 

2.  Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο θαη ζηα Σ.Δ.Η. 

3. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ λ. 1566/1985 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ην Σκήκα Αζηαηηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

4. Έσο ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ, νη 

πάζεο θχζεσο πξάμεηο δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Διιάδαο εθδίδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ Β.3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3794/2009 Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 

Πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη έρνπλ εθδνζεί απφ φξγαλα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζεσξείηαη φηη έρνπλ 

εθδνζεί αξκνδίσο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

δηαπηζηψλεηαη ε δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Διιάδαο. Απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο παχεη ε ηζρχο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ. Με φκνηα απφθαζε ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ. 

5. Οη πξνζεζκίεο ησλ παξαγξάθσλ 10α θαη 10β ηνπ άξζξνπ 11, θαζψο θαη 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3685/2008 (Α΄ 148) κπνξεί λα 

παξαηείλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

6.   Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3685/2008 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Ζ δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ Π.Μ.. απφ 

ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) θαη ε αλσηέξσ θαηαλνκή 

δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ρνξεγίαο ή δσξεάο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, θαζψο 

θαη γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.» 
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Άξζξν 38 

Θέκαηα ηεο Α.ΓΙ.Π. 

 

ην λ. 3374/2005, φπσο ηζρχεη, επέξρνληαη νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο: 

 α) ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5, κεηά ηηο ιέμεηο  

«ησλ βαζκίδσλ ηνπ Καζεγεηή θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή» πξνζηίζεληαη νη 

ιέμεηο «θαηά πξνηεξαηφηεηα». 

β) ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8,  ε θξάζε  «κέζα ζε 

έλα κήλα» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ιέμε «κεηά».  

γ) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 8 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. Ζ Δπηηξνπή 

Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (Δ.Δ.Α.) απνηειείηαη απφ πέληε κέιε, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ην κεηξψν αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπληάζζεη θαη 

ηεξεί ε Α.ΓΗ.Π. ε πεξίπησζε απξφβιεπηνπ θσιχκαηνο θάπνηνπ κέινπο, ε 

αμηνιφγεζε κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.ΓΗ.Π. λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ ιηγφηεξα κέιε, αιιά φρη ιηγφηεξα απφ ηξία. Σν κεηξψν 

αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Α.ΓΗ.Π., ιακβάλνληαο 

ππφςε πξνηάζεηο ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, κειψλ ηεο Α.ΓΗ.Π. θαη 

άιισλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο αξρήο θνξέσλ, θαη αλαλεψλεηαη ζπλερψο. 

Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Μεηξψνπ Δμσηεξηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ νξίδεηαη 

κε απφθαζε ηεο Α.ΓΗ.Π. Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε έληαμε ζην κεηξψν αιινδαπψλ 

ή ειιήλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ ή εηδηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ή δηαθεθξηκέλσλ εξεπλεηψλ ζε αληίζηνηρα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, θαηά πξνηίκεζε κε πείξα ζε ζέκαηα 

αμηνιφγεζεο ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.» 

δ) Ζ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 8 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«β) Ζ ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ή ειιήλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ ή εηδηθψλ πνπ 

δηδάζθνπλ ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ή δηαθεθξηκέλσλ εξεπλεηψλ ζε 

αληίζηνηρα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, θαηά 

πξνηίκεζε κε πείξα ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, 

είλαη απαξαίηεηε. Δπίζεο, είλαη επηζπκεηή: (i) ε δηνηθεηηθή εκπεηξία ησλ 

αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζε αθαδεκατθέο κνλάδεο ηδξπκάησλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη (ii) ε ζπκκεηνρή ελφο εθπξνζψπνπ επαγγεικαηηθήο ή άιιεο 

επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο, αληίζηνηρεο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ππφ 
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αμηνιφγεζε αθαδεκατθήο κνλάδαο, ν νπνίνο λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηε 

ζπκβνιή ησλ ζπνπδψλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.» 

ε) ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 8, φπσο ε παξάγξαθνο απηή 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3794/2009, 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο 

(Δ.Δ.Α.) θαηαβάιιεηαη ακνηβή γηα ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο.» Σν ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ε ακνηβή ησλ 

κειψλ ησλ Δ.Δ.Α. θαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ην πνζφ ησλ 

δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη ε δηαδηθαζία θάιπςήο ηνπο, ηα αλαγθαία 

δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα». 

ζη)  Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: «Ζ Α.ΓΗ.Π. δηαβηβάδεη ηελ ηειηθή έθζεζε εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζηε 

ΜΟ.ΓΗ.Π. ηνπ ηδξχκαηνο θαη κεξηκλά θαη γηα ηε δεκνζηνπνίεζή ηεο.» 

δ) ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9, ε ιέμε «ηέζζεξηο» 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ιέμε «δψδεθα». 

ε) Ζ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «δ) Αλαιχεη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο 

ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, επηζεκαίλεη θαιέο πξαθηηθέο 

θαη ελδερφκελεο αδπλακίεο, δηαηππψλεη πξνηάζεηο βειηίσζεο, εθπνλεί κειέηεο 

θαη, ηέινο, δηεμάγεη έξεπλεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ 

ηερληθψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε.» 

ζ) Οη πεξηπηψζεηο δ, ε, ζη θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

«δ) Έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ κε απνδεδεηγκέλε πείξα ζε ζέκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ 

ηδξχκαηφο ηνπ (π.ρ. ΟΜ.Δ.Α., ΜΟ.ΓΗ.Π.), ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

Δζληθήο Φνηηεηηθήο Έλσζεο Διιάδαο (Δ.Φ.Δ.Δ.). 

ε) Έλαλ εθπξφζσπν ησλ ζπνπδαζηψλ κε απνδεδεηγκέλε πείξα ζε ζέκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ 
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ηδξχκαηφο ηνπ (π.ρ. ΟΜ.Δ.Α., ΜΟ.ΓΗ.Π.), ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

Δζληθήο πνπδαζηηθήο Έλσζεο Διιάδαο (Δ..Δ.Δ.). 

ζη) Έλαλ ελ ελεξγεία ή νκφηηκν εξεπλεηή πξψηεο βαζκίδαο κε 

αθαδεκατθψλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηε χλνδν ησλ 

Γηεπζπληψλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Γ.Γ.Δ.Σ.). 

δ) Έλαλ θαζεγεηή Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο πνπ πξνηείλεηαη απφ 

θνηλνχ απφ ηνλ χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.) θαη ηε Γεληθή 

πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο (Γ..Δ.Δ.).» 

η) ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα 

εδάθηα: «Σν ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Αξρήο είλαη ε Οινκέιεηα, ζηελ 

νπνία κεηέρνπλ φια ηα κέιε ηεο. Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ θαη ζη δχλαληαη 

λα αλαιακβάλνπλ θαη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Αξρήο.» 

ηα) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «Γελ επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.ΓΗ.Π. γηα πεξηζζφηεξεο 

απφ δχν ζεηείεο, δηαδνρηθέο ή κε.  Δπηηξέπεηαη ε αλαλέσζε ζεηείαο, κε κέγηζην 

φξην ηα δέθα έηε, ησλ κειψλ ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ, ζη θαη δ, εθφζνλ 

επαλαπξνηαζνχλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο.» 

ηβ)  ην πέκπην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 νη θξάζεηο 

«ηε χλνδν ησλ Πξπηάλεσλ» θαη «ηε χλνδν ησλ Πξνέδξσλ» αληηθαζίζηαληαη 

απφ ηηο θξάζεηο «ηνπο Πξπηάλεηο» θαη «ηνπο Πξνέδξνπο», αληίζηνηρα. 

ηγ) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 11, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3577/2007 (Α΄ 130), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Α.ΓΗ.Π. αλαζηέιιεηαη ε 

άζθεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο, θαζψο θαη ε άζθεζε 

θαζεθφλησλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζην Γεκφζην, ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζε λνκηθά 

πξφζσπα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ο Πξφεδξνο ηεο Α.ΓΗ.Π. είλαη 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε επηηξνπέο, ζπκβνχιηα θαη ελ γέλεη ζπιινγηθά φξγαλα, ζε 

ζρέζε κε αθαδεκατθά δεηήκαηα ή / θαη ελ γέλεη ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο. ηα κέιε ηεο Α.ΓΗ.Π. επηηξέπεηαη ε άζθεζε θαζεθφλησλ κέινπο 

Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο.  Απηά ηα κέιε ηεο Αξρήο είλαη 
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δπλαηφλ λα απαιιάζζνληαη απφ ηα δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα ζηα ηδξχκαηά 

ηνπο, εθφζνλ ε Α.ΓΗ.Π. κε απφθαζή ηεο ηνπο αλαζέηεη ζπγθεθξηκέλα δηνηθεηηθά 

θαζήθνληα. 

Οη απνδνρέο ησλ κειψλ ηεο Α.ΓΗ.Π. θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, ε 

νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Αξρήο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο.  Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηπρφλ πιήξεο 

θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ησλ κειψλ. Δηδηθά ζηα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ δ, 

ε θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ θαηαβάιινληαη απνδνρέο, αιιά απνδεκίσζε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Α.ΓΗ.Π., ε νπνία νξίδεηαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Αξρήο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Σν αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ κειψλ ηεο Α.ΓΗ.Π. ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2703/1999 (Α΄ 72). 

 Οη δαπάλεο θαη ε απνδεκίσζε κεηαθίλεζεο ησλ κειψλ ηεο Α.ΓΗ.Π. γηα ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαιχπηνληαη απφ ηελ Α.ΓΗ.Π. κε απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο. Δηδηθά γηα ηα κέιε ηεο Α.ΓΗ.Π. ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πνπ ππεξεηνχλ ζε Α.Δ.Η. εθηφο Αζελψλ, νη δαπάλεο θαη ε  

απνδεκίσζε κεηαθίλεζήο ηνπο απφ θαη πξνο ηελ Αζήλα, γηα ηελ άζθεζε ησλ 

αθαδεκατθψλ ηνπο θαζεθφλησλ ή άιινπ έξγνπ ζην πιαίζην ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 

κειψλ Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. θαιχπηνληαη απφ ην νηθείν παλεπηζηήκην ή Σ.Δ.Η., κε 

απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ή ηνπ Πξνέδξνπ, αληίζηνηρα.» 

ηδ) Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 11 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη απνθάζεηο 

ηεο Α.ΓΗ.Π. θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ελψ θάζε έηνο ζπληάζζεηαη γηα ην πξνεγνχκελν έηνο απφ ηελ 

Α.ΓΗ.Π. έθζεζε πνηφηεηαο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Βνπιήο θαη ζηνλ Τπνπξγφ.» 

ηε) Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«1. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ε Α.ΓΗ.Π. ππνζηεξίδεηαη απφ κία Γξακκαηεία 

επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία Σκήκαηα: α) Σκήκα 

Γηνίθεζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ, β) Σκήκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, 

θαη γ) Σκήκα Σεθκεξίσζεο θαη Δξεπλψλ. Ζ ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο 
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πιεξνχηαη κεηά απφ αλνηθηή πξφζθιεζε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη 

αμηνιφγεζε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.ΓΗ.Π. ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο 

Α.ΓΗ.Π. θαζνξίδνληαη ηα ειάρηζηα πξνζφληα, ν ηξφπνο επηινγήο θαη δηνξηζκνχ, ην 

θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Πξντζηακέλνπ 

Γηεχζπλζεο.  

ηελ Α.ΓΗ.Π. ιεηηνπξγεί Γηθαζηηθφ Γξαθείν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην ηειεπηαίν. Γηα ηε ζηειέρσζή 

ηνπ απμάλνληαη νη ζέζεηο ησλ Παξέδξσλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 

θαηά κία. 

2. Γηα ηε δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο Α.ΓΗ.Π. ζπληζηψληαη 

δεθαπέληε ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη δέθα ζέζεηο κφληκνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη θιάδνη θαη νη εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο Αξρήο. Ζ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηα Σκήκαηα, νη αξκνδηφηεηεο θάζε Σκήκαηνο θαη ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο, ε ζπγθξφηεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

επηιακβάλεηαη ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα 

ξπζκίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο Α.ΓΗ.Π.»  

ηζη) ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 12, φπσο ε παξάγξαθνο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3577/2007, κεηά ηε 

ιέμε «.Ν.Π.Γ.Γ.» θαη πξηλ ηε θξάζε «Παλεπηζηήκηα ή Σ.Δ.Η.» πξνζηίζεηαη ε 

θξάζε «Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,» 

ηδ) ην άξζξν 12  πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο εμήο: 

«6.  Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Α.ΓΗ.Π., είλαη δπλαηή 

ε απφζπαζε κειψλ Γ.Δ.Π. ή Δ.Π., γηα ρξνληθή δηάξθεηα έσο δχν εηψλ, χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπο, ζε ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Α.ΓΗ.Π. κε 

θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη κε ην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ηεο νξγαληθήο 

ηνπο ζέζεο.» 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Θέμαηα εκκληζιαζηικήρ εκπαίδεςζηρ και λοιπά εκκληζιαζηικά θέμαηα 

 

 

Άξζξν 39 

Θέκαηα εθθιεζηαζηηθψλ   γπκλαζίσλ   θαη    ιπθείσλ 

 

1. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ  άξζξνπ  19  ηνπ  λ. 3432/2006 (Α΄ 14) θαηαξγείηαη  θαη  

νη  παξάγξαθνη 1  θαη  2  ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαληαη  σο  εμήο: 

  «1. Γηα  ηελ  ίδξπζε,  νξγάλσζε  θαη  ελ  γέλεη  ιεηηνπξγία  ησλ  εθθιεζηαζηηθψλ  

γπκλαζίσλ,  φπσο  θαη  γηα  ηελ  θαηάξγεζε,  ζπγρψλεπζε ή  κεηαθνξά ηεο έδξαο 

ηνπο, εθαξκφδνληαη  νη  δηαηάμεηο  πνπ  ηζρχνπλ  γηα  ηα  ινηπά γπκλάζηα ηεο δεκφζηαο 

δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιέπεηαη γλψκε, 

ζχκθσλε γλψκε, εηζήγεζε ή πξφηαζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, απηή 

δηαηππψλεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

2. Καηά  παξέθθιηζε  ησλ  δηαηάμεσλ  ηεο  πξνεγνχκελεο  παξαγξάθνπ  ηα  

εθθιεζηαζηηθά  γπκλάζηα  ζηεγάδνληαη καδί κε  ηα  γεληθά  εθθιεζηαζηηθά  ιχθεηα  ζην  

ίδην  θηεξηαθφ  ζπγθξφηεκα, εμππεξεηνχληαη  απφ  ην ίδην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ  

πξνζσπηθφ θαη  δηεπζχλνληαη απφ ηνλ ίδην δηεπζπληή  θαη  ππνδηεπζπληή. Με  

απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ  Παηδείαο,  Γηα  Βίνπ  Μάζεζεο  θαη  Θξεζθεπκάησλ,  πνπ  

δεκνζηεχεηαη  ζηελ  Δθεκεξίδα  ηεο  Κπβεξλήζεσο,  ξπζκίδνληαη  ηα  δεηήκαηα  πνπ  

αλαθχπηνπλ  απφ  ηε  ζπζηέγαζε  ησλ εθθιεζηαζηηθψλ  γπκλαζίσλ θαη ησλ γεληθψλ 

εθθιεζηαζηηθψλ ιπθείσλ,  ηε  ιεηηνπξγία  ηνπο  κε  εληαία  δηεχζπλζε, θαζψο  θαη  νη 

αξκνδηφηεηεο  ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ ππνδηεπζπληή.» 

2.  Ζ παξάγξαθνο  1 ηνπ  άξζξνπ  20  ηνπ λ. 3432/2006  αληηθαζίζηαληαη  σο  

εμήο: 

«1.  Γηα  ηελ  ίδξπζε,  νξγάλσζε  θαη  ελ  γέλεη  ιεηηνπξγία  ησλ  γεληθψλ  

εθθιεζηαζηηθψλ  ιπθείσλ,  φπσο  θαη  γηα  ηελ  θαηάξγεζε,  ζπγρψλεπζε ή  κεηαθνξά 

ηεο έδξαο ηνπο, εθαξκφδνληαη  νη  δηαηάμεηο   πνπ  ηζρχνπλ  γηα  ηα ινηπά γεληθά  

ιχθεηα  ηεο  δεκφζηαο  δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1  θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19.      
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    3. Οη  δηαηάμεηο  ησλ  παξαγξάθσλ  3, 4, 5  θαη  6  ηνπ  άξζξνπ  23  ηνπ λ. 

3432/2006,  θαηαξγνχληαη. Ζ παξάγξαθνο 2  θαη  νη  παξάγξαθνη 7  θαη  8  

αληηθαζίζηαληαη  σο  εμήο: 

«2.  Γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ  νξγαληθψλ  ζέζεσλ  εθπαηδεπηηθνχ  

πξνζσπηθνχ θαη  ησλ  ιεηηνπξγηθψλ  αλαγθψλ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ γπκλαζίσλ θαη ησλ 

γεληθψλ εθθιεζηαζηηθψλ ιπθείσλ δηνξίδνληαη ή πξνζιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθνί  απφ  

ηνπο  πίλαθεο  ηεο  δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, χζηεξα  απφ  αίηεζε – 

δήισζε πξνηίκεζεο  ησλ  ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζχκθσλε  γλψκε  ηνπ  Τπεξεζηαθνχ  

πκβνπιίνπ  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθθιεζηαζηηθήο  Δθπαίδεπζεο. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ  

ζπκβνπιίνπ απηνχ γηα ηελ παξνρή ηεο γλψκεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

ζπκκεηέρνπλ  θαη  δχν  κέιε  δηδαθηηθνχ  πξνζσπηθνχ  ηδξπκάησλ  αλψηαηεο  

εθπαίδεπζεο ή  ζρνιηθνί  ζχκβνπινη  ηεο  δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο, θαηά  

πξνηεξαηφηεηα  κε  ζενινγηθέο  ζπνπδέο,   νη νπνίνη νξίδνληαη  απφ  ηνλ Τπνπξγφ  

Παηδείαο,  Γηα  Βίνπ  Μάζεζεο  θαη  Θξεζθεπκάησλ.  Δθπαηδεπηηθνί πνπ δειψλνπλ 

πξνηίκεζε γηα ην δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςή ηνπο ζηα εθθιεζηαζηηθά γπκλάζηα  θαη  

ζηα γεληθά  εθθιεζηαζηηθά ιχθεηα  ππνρξενχληαη  καδί  κε  ηελ  αίηεζε – δήισζή ηνπο  

λα  ππνβάιινπλ  βηνγξαθηθφ  ζεκείσκα,  ζην  νπνίν αλαθέξνληαη νη ζπνπδέο θαη ην 

ζπγγξαθηθφ θαη ινηπφ έξγν ηνπο θαη αηηηνινγνχληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο  

επηζπκνχλ  ηνλ  δηνξηζκφ  ή  ηελ  πξφζιεςή  ηνπο  ζηα εθθιεζηαζηηθά  ζρνιεία.  Γηα 

πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε  ηεο  αηηηνινγίαο,  νη ελδηαθεξφκελνη κπνξεί  λα  

ζπλππνβάιινπλ  θαη  ζπζηαηηθέο  επηζηνιέο  πξνζσπηθνηήησλ  αλαγλσξηζκέλνπ  

θχξνπο  ηνπ  ρψξνπ  ηεο Οξζνδνμίαο.  Δηδηθά γηα ηελ  θάιπςε  θελψλ  νξγαληθψλ  

ζέζεσλ  θαη  ηελ  πξφζιεςε  αλαπιεξσηψλ  θαη  σξνκίζζησλ  εθπαηδεπηηθψλ ζηελ  

Αζσληάδα  Δθθιεζηαζηηθή  Αθαδεκία (εθθιεζηαζηηθφ  γπκλάζην  θαη  γεληθφ  

εθθιεζηαζηηθφ  ιχθεην) θαη ζηε  Ρηδάξεην  Δθθιεζηαζηηθή  ρνιή (γεληθφ  εθθιεζηαζηηθφ  

ιχθεην)  απαηηείηαη επηπξνζζέησο ε πξνεγνχκελε  έγθξηζε  ηεο  Ηεξάο  Κνηλφηεηαο  

ηνπ  Αγίνπ  Όξνπο  ή  ηνπ  Πνιπκεινχο  πκβνπιίνπ  ηεο  Ρηδαξείνπ  Δθθιεζηαζηηθήο  

ρνιήο, αληίζηνηρα. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ λα εθδειψλνπλ  

ελδηαθέξνλ  γηα  ηελ  πξφζιεςή  ηνπο σο  αλαπιεξσηέο  ή  σξνκίζζηνη ζηελ  

Αζσληάδα  Δθθιεζηαζηηθή  Αθαδεκία  κπνξεί  λα  πξνζθαινχληαη κε εγγεγξακκέλνη 

ζηνπο πίλαθεο ππνςήθηνη,  νη  νπνίνη  χζηεξα  απφ ηελ  αμηνινγηθή  θαηάηαμή  ηνπο  

απφ  ην  Τπεξεζηαθφ  πκβνχιην  ηεο  Γεπηεξνβάζκηαο  Δθθιεζηαζηηθήο  Δθπαίδεπζεο 

κε ηε δηεπξπκέλε ζχλζεζε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ,  πξνζιακβάλνληαη  ζηα  ζρνιεία  



 67 

απηά. Με  απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ  Παηδείαο,  Γηα  Βίνπ  Μάζεζεο  θαη  

Θξεζθεπκάησλ,  πνπ  δεκνζηεχεηαη  ζηελ  Δθεκεξίδα  ηεο  Κπβεξλήζεσο,  

θαζνξίδνληαη  ηα  ειάρηζηα  ζηνηρεία  πνπ κπνξεί  λα  πεξηιακβάλνληαη  ζην  

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  ή  ζηελ  θαηά ηα αλσηέξσ ζπζηαηηθή  επηζηνιή, απφ  ηα  νπνία   

δηαπηζηψλεηαη  ε έθεζε  ηνπ  ελδηαθεξφκελνπ  λα  ππεξεηήζεη  ζε  εθθιεζηαζηηθά  

ζρνιεία». 

«7.  Με  απφθαζε  ηνπ Τπνπξγνχ  Παηδείαο,  Γηα  Βίνπ  Μάζεζεο  θαη  

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα  απφ  γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ  πκβνπιίνπ  

Γεπηεξνβάζκηαο  Δθθιεζηαζηηθήο  Δθπαίδεπζεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο,  πξνζαξκφδνληαη  νη  δηαηάμεηο πνπ  ηζρχνπλ  γηα  ην  εθπαηδεπηηθφ  

πξνζσπηθφ  ηεο  δεπηεξνβάζκηαο  δεκφζηαο  εθπαίδεπζεο  σο  πξνο  ηηο  κεηαζέζεηο, 

κεηαηάμεηο, απνζπάζεηο, εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, επηκφξθσζε, κεηεθπαίδεπζε θαη 

αμηνιφγεζε  ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ γπκλαζίσλ θαη 

ησλ γεληθψλ εθθιεζηαζηηθψλ  ιπθείσλ». 

«8. Αξκφδην  φξγαλν γηα  ηελ  επηινγή  δηεπζπληψλ  θαη  ππνδηεπζπληψλ  ζηα  

ιεηηνπξγνχληα ππφ εληαία δηεχζπλζε εθθιεζηαζηηθά  γπκλάζηα  θαη  γεληθά  

εθθιεζηαζηηθά  ιχθεηα, είλαη  ην  Τπεξεζηαθφ  πκβνχιην  Γεπηεξνβάζκηαο  

Δθθιεζηαζηηθήο  Δθπαίδεπζεο  κε  ηε δηεπξπκέλε  ζχλζεζε ηεο παξαγξάθνπ 2.  Γηα  

ηελ  επηινγή εθαξκφδνληαη  νη δηαηάμεηο γηα ηα  πξνζφληα, ηα  θξηηήξηα  θαη  ηε  

δηαδηθαζία  πνπ  ηζρχνπλ γηα  ηελ  επηινγή  δηεπζπληψλ  θαη  ππνδηεπζπληψλ  ζηα  

ινηπά ζρνιεία  ηεο  δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο. Με  απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα  Βίνπ  Μάζεζεο  θαη  Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη  

ζηελ  Δθεκεξίδα  ηεο  Κπβεξλήζεσο,  πξνζαξκφδνληαη  νη  δηαηάμεηο  απηέο  ζηηο  

ηδηαίηεξεο  ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ  εθθιεζηαζηηθψλ  γπκλαζίσλ  θαη ησλ γεληθψλ  

εθθιεζηαζηηθψλ  ιπθείσλ».  

4.  Ζ παξάγξαθνο 1  ηνπ  άξζξνπ  24  ηνπ λ. 3432/2006  αληηθαζίζηαηαη  σο  

εμήο: 

«1. πληζηάηαη  ζηελ  Κεληξηθή Τπεξεζία  ηνπ Τπνπξγείνπ  Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο  θαη Θξεζθεπκάησλ πεληακειέο Δπνπηηθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθθιεζηαζηηθήο  Δθπαίδεπζεο (Δ..Γ.Δ.Δ.), κέιε  ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο  πξφζσπα  θχξνπο κε γλψζε θαη εκπεηξία ζηα ζέκαηα ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο, ηδίσο  δε  κέιε  Γ.Δ.Π.  ησλ  παλεπηζηεκίσλ,  κέιε  ηνπ  

δηδαθηηθνχ  πξνζσπηθνχ ησλ  Αλψηαησλ  Δθθιεζηαζηηθψλ  Αθαδεκηψλ, ζχκβνπινη  ή  
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πάξεδξνη  ηνπ  Παηδαγσγηθνχ  Ηλζηηηνχηνπ, ζρνιηθνί  ζχκβνπινη ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο, δηεπζπληέο  εθθιεζηαζηηθψλ  γπκλαζίσλ  θαη  γεληθψλ  εθθιεζηαζηηθψλ  

ιπθείσλ, θαζεγεηέο  ηεο  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη  ζηειέρε   ηεο  δηνίθεζεο  

ηεο  εθπαίδεπζεο κε  εκπεηξία  ζηα  ζέκαηα  αξκνδηφηεηαο  ηνπ  ζπκβνπιίνπ. Απφ  ηα  

κέιε απηά,  έλα  πξνηείλεηαη  απφ ηελ Γηαξθή  Ηεξά  χλνδν  ηεο  Δθθιεζίαο  ηεο  

Διιάδνο καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,  έλα απφ  ηελ  Ηεξά  Δπαξρηαθή  χλνδν  ηεο  

Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο  καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη  ηα  ππφινηπα νξίδνληαη απφ  

ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα  Βίνπ  Μάζεζεο  θαη Θξεζθεπκάησλ.»  

5. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ  2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3432/2006 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ νξίδεηαη ν πξφεδξνο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ν γξακκαηέαο ηνπ ν νπνίνο είλαη κφληκνο δηνηθεηηθφο 

ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηά 

πξνηίκεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θξεζθεπκάησλ». 

6. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ  άξζξνπ  25  ηνπ  λ.  3432/2006  αληηθαζίζηαηαη  σο  

εμήο: 

«1. πληζηάηαη  ζηελ  Κεληξηθή  Τπεξεζία  ηνπ Τπνπξγείνπ  Παηδείαο  Γηα  Βίνπ  

Μάζεζεο  θαη  Θξεζθεπκάησλ, πεληακειέο Τπεξεζηαθφ  πκβνχιην  Γεπηεξνβάζκηαο  

Δθθιεζηαζηηθήο  Δθπαίδεπζεο  (Τ..Γ.Δ.Δ.), ην  νπνίν απνηειείηαη απφ: 

α) ηξεηο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο 

εθθιεζηαζηηθήο ή κε εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

β) δχν αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο, θαηά πξνηίκεζε κε βαζκφ Α΄. Όηαλ 

ζπδεηνχληαη ζέκαηα δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, αληί ησλ παξαπάλσ αηξεηψλ κειψλ 

ζπκκεηέρνπλ δχν αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη αηξεηνί εθπξφζσπνη εθιέγνληαη κε ηζάξηζκνπο 

αλαπιεξσηέο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Καηά ηα ινηπά σο πξνο ηε ζπγθξφηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

159 έσο 162 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο ηζρχνπλ.»   

7. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ  2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3432/2006 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ νξίδεηαη ν πξφεδξνο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ν γξακκαηέαο ηνπ ν νπνίνο είλαη κφληκνο δηνηθεηηθφο 
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ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηά 

πξνηίκεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θξεζθεπκάησλ». 

8. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Δ..Γ.Δ.Δ. θαη ηνπ Τ..Γ.Δ.Δ. πνπ έρνπλ δηνξηζηεί 

ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

πιελ ησλ αηξεηψλ, ιήγεη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Σα κέιε απηά 

εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο έσο ηε ζπγθξφηεζε ησλ αλσηέξσ 

ζπκβνπιίσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 9. Γηα ην δηνξηζκφ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ16.01 Μνπζηθήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο απαηηείηαη σο πξφζζεην  πξνζφλ ην Γίπισκα Βπδαληηλήο 

Μνπζηθήο πνπ ρνξεγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο. 

 

Άξζξν 40 

Θέκαηα θαηαξγνχκελσλ ή  ζπγρσλεπφκελσλ εθθιεζηαζηηθψλ  γπκλαζίσλ  θαη  

γεληθψλ  εθθιεζηαζηηθψλ  ιπθείσλ 

 

   1. Ζ  θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε  εθθιεζηαζηηθψλ  γπκλαζίσλ  θαη  γεληθψλ  

εθθιεζηαζηηθψλ  ιπθείσλ   γίλεηαη  κε  ηε  ιήμε  ηνπ  ζρνιηθνχ  έηνπο,  ζχκθσλα  κε  

ηηο  θείκελεο  δηαηάμεηο. 

   2. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε  θάζε  ζρνιείνπ,  ην  αξρείν  ησλ  

καζεηηθψλ    ζεκάησλ  παξαδίδεηαη  απφ  ηνλ  δηεπζπληή ή  ηνλ  λφκηκν  αλαπιεξσηή  

ηνπ  ζην ζπγρσλεπφκελν  ή ζε άιιν  εθθιεζηαζηηθφ  ζρνιείν  πνπ ιεηηνπξγεί,  ην  

νπνίν  έρεη  ηελ  επζχλε  ηεο  θχιαμήο  ηνπ  θαη ηελ  αξκνδηφηεηα  έθδνζεο  θαη  

ρνξήγεζεο  ζε  θάζε  ελδηαθεξφκελν νπνηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ  ή  αληηγξάθνπ  

ηίηινπ  ζπνπδψλ  ή  άιινπ  ζηνηρείνπ  απφ  ηα  πεξηιακβαλφκελα  ζην  αξρείν. Με  

απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ Παηδείαο,  Γηα  Βίνπ  Μάζεζεο  θαη  Θξεζθεπκάησλ νξίδεηαη 

ην εθθιεζηαζηηθφ ζρνιείν ζην νπνίν παξαδίδεηαη ην αξρείν   θαη  ξπζκίδεηαη  θάζε  

αλαγθαία  ιεπηνκέξεηα.  

3. Σν  εθπαηδεπηηθφ  θαη  δηνηθεηηθφ  πξνζσπηθφ  ησλ θαηαξγνχκελσλ  ή 

ζπγρσλεπφκελσλ  εθθιεζηαζηηθψλ ζρνιείσλ εληάζζεηαη  ζην  ζρνιείν ην νπνίν 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε ή  κεηαηίζεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζε άιιν  εθθιεζηαζηηθφ  

ζρνιείν   θαη,  εθφζνλ  απηφ  δελ  είλαη  εθηθηφ  ιφγσ  ππεξαξηζκίαο,  ζε άιιν ζρνιείν 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο ή ζε 

ζρνιείν άιιεο πεξηνρήο κεηάζεζεο θαηά πξνηίκεζε ηεο ίδηαο πεξηθεξεηαθήο 
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δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα  κε ηηο ηζρχνπζεο  θαηά  πεξίπησζε  δηαηάμεηο. Ζ 

έληαμε ή κεηάζεζε θαη ηνπνζέηεζε γίλεηαη  θαηά  παξέθθιηζε  ησλ  θείκελσλ  

δηαηάμεσλ  σο  πξνο  ηελ  πξνζεζκία  ππνβνιήο ηεο  αίηεζεο  θαη  νινθιήξσζεο  ηεο  

ζρεηηθήο  θαηά  πεξίπησζε  δηαδηθαζίαο. 

4. Σα  έπηπια, ν επηζηεκνληθφο  εμνπιηζκφο θαη  ε  βηβιηνζήθε  δηαηίζεληαη  κε  

απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ  Παηδείαο,  Γηα  Βίνπ  Μάζεζεο  θαη  Θξεζθεπκάησλ  θαηά  

πξνηεξαηφηεηα  ζε  ζρνιηθέο  κνλάδεο  ηεο  δεπηεξνβάζκηαο  εθθιεζηαζηηθήο  

εθπαίδεπζεο ή ζε ινηπέο ζρνιηθέο κνλάδεο  ηεο  δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Με  φκνηα 

απφθαζε  δηαηίζεηαη  θαη  ν  εμνπιηζκφο  πνπ  είρε  παξαρσξεζεί  ζηε  καζεηηθή  εζηία  

γηα  ηελ  ζίηηζε  θαη  δηακνλή  ησλ  καζεηψλ.   

5.  Με  απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ Παηδείαο,  Γηα  Βίνπ  Μάζεζεο  θαη  

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα  απφ  γλψκε  ηνπ  Τπεξεζηαθνχ  πκβνπιίνπ  

Γεπηεξνβάζκηαο  Δθθιεζηαζηηθήο  Δθπαίδεπζεο θαη δεκνζηεχεηαη  ζηελ  Δθεκεξίδα  

ηεο  Κπβεξλήζεσο, αλαθαηαλέκνληαη νη  νξγαληθέο θελέο  θαη  θελνχκελεο  ζέζεηο  

εθπαηδεπηηθνχ  θαη  δηνηθεηηθνχ  πξνζσπηθνχ   αλάινγα  κε  ηηο  εθπαηδεπηηθέο  

αλάγθεο ζηα  ιεηηνπξγνχληα εθθιεζηαζηηθά  γπκλάζηα  θαη  γεληθά εθθιεζηαζηηθά  

ιχθεηα ή δηαηίζεληαη  ζηηο ινηπέο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο  δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο  

εθπαίδεπζεο. 

 

Άξζξν 41 

Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο 

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξεζθεπκάησλ, ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηεχζπλζεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θξεζθεπηηθήο Αγσγήο ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε  

πεξηθεξεηαθά  φξγαλα  ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηνπο δηεπζπληέο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 

γπκλαζίσλ θαη γεληθψλ  εθθιεζηαζηηθψλ  ιπθείσλ, ζηνπο δηεπζπληέο ησλ Ηεξαηηθψλ 

ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαη ζηνπο δηεπζπληέο  ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Ηλζηηηνχησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ην δηθαίσκα  ππνγξαθήο, απνθάζεσλ, πξάμεσλ θαη 

γεληθά θάζε είδνπο εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

αθνξνχλ ζέκαηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ  εθθιεζηαζηηθψλ κνλάδσλ.  
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Άξζξν  42 

Μεηαηξνπή θελψλ ζέζεσλ δηαθφλσλ θαη ηεξνθεξχθσλ ζε ζέζεηο 

 εθθιεζηαζηηθψλ ππαιιήισλ 

 

1. Καηαξγνχληαη δέθα  ηέζζεξηο (14) θελέο ζέζεηο δηαθφλσλ, απφ ηηο ζέζεηο πνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 1398/1973 (Α΄ 112) θαη έρνπλ 

αλαθαηαλεκεζεί κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 673/1977 (Α΄ 238) ζηελ Ηεξά  Αξρηεπηζθνπή  

Αζελψλ  θαη  ζηηο  Ηεξέο  Μεηξνπφιεηο  ηεο  Δθθιεζίαο  ηεο  Διιάδνο, θαη αληί απηψλ 

ζπληζηψληαη ηζάξηζκεο ζέζεηο εθθιεζηαζηηθψλ ππαιιήισλ σο αθνινχζσο: 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Θεζζαιηψηηδνο θαη Φαλαξηνθεξζάισλ ζε 

ζέζε  θιάδνπ  ΓΔ   Γηνηθεηηθψλ-Γξακκαηέσλ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Γξπτλνππφιεσο, Πσγσληαλήο θαη 

Κνλίηζεο  ζε ζέζε θιάδνπ  ΣΔ  Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Υίνπ, Φαξψλ θαη Οηλνπζζψλ ζε ζέζε 

θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ.  

-Μία (1) ζέζε ηεο   Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο εξβίσλ θαη Κνδάλεο ζε ζέζε  θιάδνπ  

ΓΔ  Οδεγψλ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο ζε ζέζε  θιάδνπ 

ΓΔ   Γηνηθεηηθψλ-  Γξακκαηέσλ. 

 -Μία (1) ζέζε ηεο  Ηεξάο   Μεηξνπφιεσο Νηθαίαο ζε ζέζε  θιάδνπ  ΓΔ  Οδεγψλ. 

 -Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο   Μεηξνπφιεσο Διεπζεξνππφιεσο ζε ζέζε θιάδνπ ΠΔ   

Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. 

-Μία (1) ζέζε  ηεο  Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Κνξίλζνπ ζε ζέζε  θιάδνπ  ΓΔ  

Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ. 

-Μία (1) ζέζε  ηεο   Ηεξάο Μεηξνπφιεσο   Λαγθαδά ζε ζέζε  θιάδνπ  ΓΔ  

Οδεγψλ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Αξγνιίδνο ζε ζέζε θιάδνπ ΓΔ 

Γηνηθεηηθψλ     Γξακκαηέσλ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Λήκλνπ θαη  Αγίνπ Δπζηξαηίνπ  ζε ζέζε 

θιάδνπ   ΓΔ   Γηνηθεηηθψλ - Γξακκαηέσλ. 
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-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Μεγάξσλ θαη αιακίλνο ζε ζέζε θιάδνπ 

ΓΔ       Γηνηθεηηθψλ - Γξακκαηέσλ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Σξηθπιίαο θαη Οιπκπίαο ζε ζέζε θιάδνπ 

ΤΔ  Κιεηήξνο  θαη  

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ναππάθηνπ θαη Αγίνπ Βιαζίνπ ζε ζέζε 

θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. 

   2. Καηαξγνχληαη  έλδεθα (11) θελέο ζέζεηο δηαθφλσλ, απφ ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 1399/1973 (Α΄ 112) θαη έρνπλ 

αλαθαηαλεκεζεί κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 673/1977 ζηελ Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Κξήηεο, ζηηο 

Μεηξνπφιεηο Κξήηεο θαη ζηηο Ηεξέο Μεηξνπφιεηο Γσδεθαλήζνπ, θαη αληί απηψλ, 

ζπληζηψληαη ηζάξηζκεο ζέζεηο εθθιεζηαζηηθψλ ππαιιήισλ σο αθνινχζσο: 

-Γχν (2) ζέζεηο ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο ζε κία (1) ζέζε θιάδνπ ΣΔ 

Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ θαη  κία (1) ζε ζέζε  θιάδνπ  ΤΔ  Δππξεπίζηξηαο. 

-Γχν (2) ζέζεηο ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Γνξηχλεο θαη Αξθαδίαο ζε κία (1) ζέζε 

θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ  θαη κία (1)  ζέζε  θιάδνπ   ΠΔ Πιεξνθνξηθήο. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Ρεζχκλεο θαη Απινπνηάκνπ ζε ζέζε 

θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. 

-Γχν (2) ζέζεηο ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Ηεξαπχηλεο θαη εηείαο  ζε  κία(1) ζέζε 

θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ θαη   κία (1) ζε ζέζε  θιάδνπ   ΤΔ  Δππξεπίζηξηαο. 

   -Γχν (2) ζέζεηο ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Κηζάκνπ θαη ειίλνπ  ζε κία (1) ζέζε 

θιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ θαη   κία (1) ζε ζέζε   θιάδνπ  ΤΔ  Δππξεπίζηξηαο. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Αξθαινρσξίνπ Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ 

ζε ζέζε θιάδνπ ΤΔ  Δππξεπίζηξηαο θαη 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο χκεο  ζε ζέζε   ΓΔ  Οδεγψλ. 

3. Καηαξγνχληαη δέθα ελλέα (19) θελέο ζέζεηο ηεξνθεξχθσλ,  απφ ηηο ζέζεηο πνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 817/1978 (Α΄ 170), θαη αληί 

απηψλ, ζπληζηψληαη ηζάξηζκεο ζέζεηο εθθιεζηαζηηθψλ ππαιιήισλ σο αθνινχζσο:  

-Σξεηο (3) ζέζεηο ηεο Ηεξάο  Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ ζε κία(1) ζέζε θιάδνπ ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, κία(1) ζέζε θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ θαη κία (1) 

ζέζε θιάδνπ ΓΔ  Γηνηθεηηθψλ- Γξακκαηέσλ. 

-Γχν (2) ζέζεηο ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Νεαπφιεσο θαη ηαπξνππφιεσο ζε κία 

(1) ζέζε   θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ θαη κία (1) ζέζε θιάδνπ ΓΔ 

Γηνηθεηηθψλ-Γξακκαηέσλ.  
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-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Γξάκαο ζε ζέζε θιάδνπ ΓΔ  Γηνηθεηηθψλ 

- Γξακκαηέσλ. 

- Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ ζε 

ζέζε θιάδνπ  ΣΔ  Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Αιεμαλδξνππφιεσο ζε ζέζε θιάδνπ ΠΔ  

Γηνηθεηηθνχ-  Οηθνλνκηθνχ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Μαξσλείαο θαη Κνκνηελήο ζε ζέζε 

θιάδνπ ΓΔ  Οδεγψλ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο Άξηεο ζε ζέζε  θιάδνπ  ΣΔ  Γηνηθεηηθνχ-

Λνγηζηηθνχ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο χξνπ, Σήλνπ, Άλδξνπ, Κέαο θαη Μήινπ 

ζε ζέζε θιάδνπ   ΓΔ Οδεγψλ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Εαθχλζνπ ζε ζέζε θιάδνπ ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Μεζζελίαο ζε ζέζε θιάδνπ ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Μνλεκβαζίαο θαη πάξηεο ζε ζέζε 

θιάδνπ ΓΔ  Γηνηθεηηθψλ -Γξακκαηέσλ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ ζε ζέζε θιάδνπ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. 

-Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Λεπθάδνο θαη Ηζάθεο ζε ζέζε θιάδνπ ΤΔ 

Δππξεπηζηξίαο θαη 

- Μία (1) ζέζε ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Σξηθπιίαο θαη Οιπκπίαο ζε ζέζε θιάδνπ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. 

-  Γχν  (2)  ζέζεηο  ηεο  Ηεξάο  Μεηξνπφιεσο  Πνπιηαλήο  θαη  Κηιθηζίνπ  ζε  κία 

(1)  ζέζε  θιάδνπ  ΠΔ  Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ  θαη κία (1)  ζέζε  θιάδνπ  ΓΔ 

Γηνηθεηηθψλ  Γξακκαηέσλ 

  4. Καηαξγείηαη ε θελή νξγαληθή ζέζε ΣΔ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο 

Αξθαινρσξίνπ, Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3475/2006  (Α΄ 146), θαη αληί απηήο, ζπληζηάηαη ζέζε θιάδνπ ΠΔ  

Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ.   

   5. Οη ζέζεηο εθθιεζηαζηηθψλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα  κε  ηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο πξνζηίζεληαη ζηηο φκνηεο ζέζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη θνξέα.  
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  6.  Οη  δηαηάμεηο  ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3577/2007 

αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: 

 «2. Γηα ηα ζέκαηα ηεο βαζκνινγηθήο εμέιημεο θαη ελ γέλεη ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ απηψλ, εθαξκφδνληαη νη πεξί εθθιεζηαζηηθψλ 

ππαιιήισλ εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ελψ γηα ζέκαηα κηζζνινγηθήο εμέιημεο νη 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3205/2003, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ζ κηζζνδνζία ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ ππαιιήισλ θαιχπηεηαη απφ ηνλ ΔΦ.19.230 ΚΑΔ 2892». 

   7. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο 

εθθιεζηαζηηθνχο ππαιιήινπο πνπ δηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Άξζξν 43   

Θέκαηα ηεο Δθθιεζίαο ηεο  Διιάδνο, ηεο  Δθθιεζίαο Κξήηεο θαη  ησλ  

Μεηξνπφιεσλ  Γσδεθαλήζνπ 

 

  1. Απφ  1εο  Ηαλνπαξίνπ  2011, αλαγξάθεηαη   ζηνπο  πξνυπνινγηζκνχο  ησλ  

Ηεξψλ  Μνλψλ  ηεο  Δθθιεζίαο  ηεο  Διιάδνο εηήζηα  ζπλδξνκή, ην  χςνο  ηεο  νπνίαο  

θαζνξίδεηαη  κε  απφθαζε  ηεο  Γηαξθνχο  Ηεξάο  πλφδνπ,  ππέξ  ηνπ  επηζήκνπ 

Γειηίνπ  «Δθθιεζία»  ηεο  Δθθιεζίαο  ηεο  Διιάδνο. 

  2. Ζ  εηζθνξά  πνπ  θαηαβάιιεηαη  απφ  ηνπο  εθεκέξηνπο  θαη  δηαθφλνπο,  ηεο  

Δθθιεζίαο  ηεο  Κξήηεο γηα  ην Γειηίν «Δθθιεζία» ηεο Δθθιεζίαο  ηεο  Διιάδνο 

ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ  άξζξνπ  3  ηνπ λ. 83/1946 (Α΄ 

262),  φπσο   ηξνπνπνηήζεθε  κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2  ηνπ  λ. 228/1973 

(Α΄ 228)  δηαηίζεηαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη εθεμήο ππέξ ηνπ επηζήκνπ δειηίνπ 

«Απφζηνινο Σίηνο», πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Ηεξά Δπαξρηαθή χλνδν ηεο Δθθιεζίαο 

Κξήηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4149/1961 (Α΄ 41). Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Ηεξάο Δπαξρηαθήο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο 

θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

  3. Οη  δηαηάμεηο  ηεο  πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2  επεθηείλνληαη  θαη  

εθαξκφδνληαη  αλαιφγσο  θαη  γηα  ηνπο  εθεκέξηνπο  θαη  δηαθφλνπο  ησλ ππφ  ηελ  

εθθιεζηαζηηθή  δηθαηνδνζία  ηνπ  Οηθνπκεληθνχ  Παηξηαξρείνπ,  Ηεξψλ  Μεηξνπφιεσλ 
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Γσδεθαλήζνπ (Ρφδνπ, Κψνπ  θαη Νηζχξνπ, Λέξνπ, Καιχκλνπ  θαη  Αζηππαιαίαο,  

Καξπάζνπ  θαη  Κάζνπ  θαη  χκεο ), θαη  ηεο  Παηξηαξρηθήο  Δμαξρίαο  Πάηκνπ,  ψζηε  

ε κεληαία  εηζθνξά  απφ  ην  κηζζφ  ηνπο  λα  δηαηίζεηαη  απφ  1εο Ηαλνπαξίνπ    2011 

θαη  εθεμήο  ππέξ  ηνπ  επίζεκνπ  δειηίνπ «ΓΧΓΔΚΑΝΖΟ», ησλ  ελ Γσδεθαλήζσ 

Δπαξρηψλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Θξφλνπ..  Με  απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ  Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη  Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ  Δθεκεξίδα  ηεο 

Κπβεξλήζεσο, χζηεξα  απφ  γλψκε  ηεο  Ηεξάο  πλφδνπ  ηνπ  Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ,  ξπζκίδεηαη  θάζε  αλαγθαία  ιεπηνκέξεηα  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο  παξαγξάθνπ απηήο. 

   4. Ζ ελνξία Αγίαο Σξηάδνο  Κεθαιάδσ  Μνλνθαηζίνπ, Ννκνχ Ζξαθιείνπ, 

απνζπάηαη απφ ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Αξθαινρσξίνπ, Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ θαη 

εληάζζεηαη ζηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Γνξηχλεο θαη Αξθαδίαο, θαη αληίζηνηρα ε ελνξία 

Αγίνπ Αλησλίνπ Φαβξηαλψλ Μνλνθαηζίνπ, Ννκνχ Ζξαθιείνπ, απνζπάηαη απφ ηελ 

Ηεξά Μεηξφπνιε Γνξηχλεο θαη Αξθαδίαο θαη εληάζζεηαη ζηελ Ηεξά Μεηξφπνιε  

Αξθαινρσξίνπ, Καζηειιίνπ θαη Βηάλλνπ. 

   5. Ζ Οξζφδνμνο Αθαδεκία Κξήηεο, ζξεζθεπηηθφ Καζίδξπκα θνηλσθεινχο 

ζθνπνχ, ζχκθσλα  κε  ην  β.δ. 838/1970 (Α΄ 295) δχλαηαη λα επηρνξεγείηαη εηεζίσο 

απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (Δηδηθφο Φνξέαο 19-230 ΚΑΔ 2469). 

        6.  Ζ Ηεξά Δπαξρηαθή χλνδνο ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο κπνξεί κε απνθάζεηο 

ηεο, πνπ εγθξίλνληαη  απφ  ηελ  Ηεξά  χλνδν  ηνπ  Οηθνπκεληθνχ  Παηξηαξρείνπ  θαη 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαη  κε  ηελ  πξνυπφζεζε   φηη  ε  

δαπάλε  πνπ  ηπρφλ  πξνθαιείηαη  δελ  βαξχλεη  ηνλ  Κξαηηθφ  Πξνυπoινγηζκφ,  λα 

εθδίδεη θαλνληζκνχο θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαλνληζηηθνχ  πεξηερνκέλνπ γηα ηελ 

ξχζκηζε εζσηεξηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα ή θαη θνξείο ηεο, φπσο ηδίσο 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: 

  α) ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Ηεξάο  Δπαξρηαθήο πλφδνπ,  ηεο  Ηεξάο 

Αξρηεπηζθνπήο  Κξήηεο, ησλ Ηεξψλ Μεηξνπφιεσλ ηεο  Δθθιεζίαο Κξήηεο, ησλ  Ηεξψλ  

Ναψλ, ησλ Δλνξηψλ κεηά ησλ Δλνξηαθψλ απηψλ Ναψλ, ησλ Ηεξψλ Μνλψλ θαη ησλ 

Οξζφδνμσλ Ζζπραζηεξίσλ, ησλ Οξγαληζκψλ Γηνηθήζεσο Μνλαζηεξηαθήο Πεξηνπζίαο 

σο θαη ησλ ινηπψλ Δθθιεζηαζηηθψλ Καζηδξπκάησλ θαη  λνκηθψλ  πξνζψπσλ ηεο Ηεξάο 

Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο θαη ησλ Ηεξψλ Μεηξνπφιεσλ ηεο  Δθθιεζίαο Κξήηεο, ηα ηεο 
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δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, 

     β) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

Μεηξνπνιηηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ,  φπσο  απηά  

νξίδνληαη  ζηνλ  Καηαζηαηηθφ  Υάξηε  ηεο  Οξζνδφμνπ   Δθθιεζίαο  Κξήηεο θαη    

     γ) ηελ  ππεξεζηαθή  θαηάζηαζε  ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ππαιιήισλ  ηεο  

Δθθιεζίαο    Κξήηεο,  εθφζνλ  ε  κηζζνδνζία  ηνπο  δελ  θαιχπηεηαη  απφ  ηνλ  Κξαηηθφ  

Πξνυπνινγηζκφ. 

 

Άξζξν  44 

Πξνγξακκαηηθέο  ζπκβάζεηο 

 

Δπεθηείλνληαη  θαη  εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

3513/2006 (Α΄ 265) ζηελ Ηεξά Δπαξρηαθή χλνδν ηεο  Δθθιεζίαο  Κξήηεο,  ζηηο Ηεξέο 

Μεηξνπφιεηο ηεο Δθθιεζίαο Κξήηεο θαη ζηηο Ηεξέο Μεηξνπφιεηο Γσδεθαλήζνπ. Με 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδεηαη θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ΄ 

Κένηπα Μεηαλςκειακήρ Δκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ 

 

 

Άξζξν 45 

Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο 

 

1. ην λ. 3696/2008 «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κνιιεγίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α’ 177) επέξρνληαη νη εμήο κεηαβνιέο:  

α) Σν άξζξν 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«1. Σα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο είλαη πάξνρνη κεηαιπθεηαθήο, 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα. Οη βεβαηψζεηο, ηα 
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πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νλνκαζίαο βεβαίσζε πνπ 

ρνξεγνχλ ηα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο δελ είλαη ηζφηηκα κε ηνπο 

ηίηινπο πνπ ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, φπσο Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Η. θαη Η.Δ.Κ.  

2. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο απφ 

θπζηθά πξφζσπα, ελψζεηο πξνζψπσλ ή λνκηθά πξφζσπα ππάγεηαη ζε θξαηηθφ 

έιεγρν πνπ αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Γηα ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία απηψλ απαηηνχληαη άδεηα ίδξπζεο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο 

ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Ζ ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη 

εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

3. πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Σκήκα Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν ππάγεηαη 

ζηε Γηεχζπλζε Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη  έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 12. Σνπ Σκήκαηνο απηνχ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο 

θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.» 

β) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«2. Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο Κνιιεγίνπ Μεηαιπθεηαθήο 

Δθπαίδεπζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:   

α. Κηεξηαθέο ππνδνκέο, ρψξνη δηδαζθαιίαο θαη κειέηεο  ησλ ζπνπδαζηψλ 

θαη πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη πξνο ηα παξερφκελα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηδίσο λα δηαζέηνπλ 

βηβιηνζήθε ιεηηνπξγηθή γηα ηε κειέηε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ρψξνπο εξγαζηεξίσλ, 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πνιπκέζσλ, εθφζνλ απηνί απαηηνχληαη απφ ην 

πεξηερφκελν ησλ παξερνκέλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Οη εγθαηαζηάζεηο 

πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ πγηεηλή ησλ ρψξσλ. Ζ ζπζηέγαζε Κέληξνπ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο κε 

άιινπο θνξείο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε απφ θνηλνχ 

πξνβνιή, αλαγγειία, γλσζηνπνίεζε, δηαθήκηζε ή επηγξαθή δελ επηηξέπεηαη, εάλ 

πξνθαιείηαη ζχγρπζε ή θίλδπλνο ζχγρπζεο ή παξαπιάλεζε ησλ θαηαλαισηψλ 
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ζρεηηθά κε ηνλ πάξνρν ησλ επί κέξνπο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ην είδνο, ην 

επίπεδν θαη ηνλ απνλεκφκελν ηίηιν ησλ παξερνκέλσλ ζπνπδψλ.  Ζ ζπζηέγαζε 

Κέληξνπ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο κε θνξείο άιιεο δξαζηεξηφηεηαο δελ 

επηηξέπεηαη, εάλ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο είλαη αζχκβαηε πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ Κέληξνπ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο.    

β. Γηνηθεηηθή ζηειέρσζε. Κάζε Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο πξέπεη 

αλ έρεη ην απαηηνχκελν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο ην νπνίν εμαζθαιίδεη 

ηε γξακκαηεηαθή νξγάλσζε, ηνλ νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ αξηηφηεηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ.  

γ. Πιεξφηεηα πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Κάζε Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο 

Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα θαιχπηεη κε πιεξφηεηα ηα παξερφκελα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, 

θαηά ην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ απηνχ, ε ζπλδξνκή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή εγθεθξηκέλνπ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο 

αιινδαπήο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή 

βεβαίσζε ηεο εζληθήο αξρήο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή θαη πηζηνπνίεζεο θαη δελ 

πξνζθξνχεη ζε θαλφλεο δεκνζίαο ηάμεσο.  

δ. Αξηζκφο θαη πξνζφληα δηδαζθφλησλ. Οη δηδάζθνληεο ζηα Κέληξα 

Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα νπνηνδήπνηε 

αδίθεκα πνπ απνηειεί θψιπκα δηνξηζκνχ ζε δεκφζηα ζέζε θαη λα έρνπλ εγγξαθεί 

ζην Μεηξψν Γηδαζθφλησλ Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη δηδάζθνληεο πξέπεη λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Αλψηαηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο. Γηα ηα πξνζφληα ησλ δηδαζθφλησλ ζε 

Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζε ζχκπξαμε κε ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

επηπιένλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην δεχηεξν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ε. Αμηνπηζηία θαη νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. Κάζε Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο 

Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην θαη νηθνλνκηθά εχξσζην ιεηηνπξγψληαο 

κε βάζε πιήξε θαη εκπεξηζηαησκέλε ηξηεηή νηθνλνκνηερληθή κειέηε 

βησζηκφηεηαο ζεσξεκέλε απφ νηθνλνκνιφγν θάηνρν πηπρίνπ Α’ ηάμεσο, κέινο 
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ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ή αληηζηνίρνπ νξγαληζκνχ θξάηνπο 

κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.» 

γ) Σν ζηνηρείν (δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο κε εγθαηάζηαζε ζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνζνχ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ. 

Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.» 

δ) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο:  

«Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο αλαλεψλεηαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ 

θαηά λφκν ππεχζπλνπ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ 

Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ λ. 2469/1997 (Α’ 38).»   

ε) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο:  

«Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ Κέληξα 

Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζπκπξάηηνπλ κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 

αιινδαπήο, ηδίσο βάζεη ζπκθσληψλ πηζηνπνίεζεο (validation) ή δηθαηφρξεζεο 

(franchising) ππφθεηηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.»  

ζη) To ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 θαηαξγείηαη. 

δ) Σν άξζξν 12 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«1. Σν Σκήκα Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο:   

α) Παξαιακβάλεη  ηηο αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 2, 3, 4 , 6 θαη 11.  

β) Διέγρεη ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο 

Κέληξνπ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 2,3 θαη 4 θαη 

εηζεγείηαη ζρεηηθψο ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

γ) Σεξεί ην Μεηξψν Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1  ηνπ άξζξνπ 14.  

δ) Σεξεί ην Μεηξψν Δ.Δ.. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14.  

ε) Σεξεί ην Μεηξψν Γηδαζθφλησλ ηνπ άξζξνπ 15.  
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2. Σν Δ.ΚΔ.ΠΗ.: 

α) Δπεμεξγάδεηαη θαη ειέγρεη ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ 

έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο  θαηά ηα νξηδφκελα ζηα  άξζξα 6 θαη 11. 

β) Γηαηππψλεη γλψκε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζπλδξνκή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ άιισλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

Ζ άζθεζε ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

ε) Σν άξζξν 13 θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε απηνχ θαηαξγνχληαη.   

ζ) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ  1 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο:  

«Σα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

νινγξάθσο ηφζν ζηηο ηδξπηηθέο πξάμεηο ηνπο φζν θαη ζηηο ελ γέλεη πξνο ηα έμσ 

ζρέζεηο ηνπο ηνλ ηίηιν: “Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο”».  

η) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Πιελ ησλ δεκφζησλ Παλεπηζηεκίσλ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ 

«Παλεπηζηήκην» ζηελ ειιεληθή ε ζε μέλε γιψζζα απφ νπνηνλδήπνηε πάξνρν 

ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηνχ ηνπ ηδίνπ».  

ηα) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 19 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο θαζψο θαη θάζε κεηαβνιή ηνπ θνηλνπνηείηαη 

άκεζα ζην Σκήκα Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη εγθξίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ.». 

ηβ) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο:  

«Σα ππφ ζηνηρεία (α), (δ) θαη (ε) ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξάβνια 

εηζπξάηηνληαη απφ ηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα Γεκφζηα Σακεία θαη απνδίδνληαη 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Σα ππφ ζηνηρεία (β) θαη (γ)  παξάβνια εηζπξάηηνληαη απφ ηα 

θαηά ηφπνπο αξκφδηα Γεκφζηα Σακεία θαη απνδίδνληαη ππέξ ηνπ Δζληθνχ 

Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.» 
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ηγ) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο:    

«Σα Δ.Δ.. ππνρξενχληαη λα  πξνζαξκνζζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ  έσο 31 Απγνχζηνπ ηνπ 2011. Σα Δ.Δ.. ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

νινγξάθσο ηφζν ζηηο ηδξπηηθέο ηνπο πξάμεηο φζν θαη ζηηο ελ γέλεη πξνο ηα έμσ 

ζρέζεηο ηνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ηίηιν «Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ 

πνπδψλ.»» 

    2.  Όπνπ ζηηο ηζρχνπζεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 

δηαηάμεηο αλαθέξεηαη «Κνιιέγην», «Γξαθείν Κνιιεγίσλ» θαη «Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ Κνιιεγίσλ» λνείηαη, αληηζηνίρσο, «Κέληξν 

Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο», «Σκήκα Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο» 

θαη «Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΚΔΠΗ». 

3. Άδεηεο ιεηηνπξγίαο  Κνιιεγίσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί  παχνπλ λα ηζρχνπλ 

ζηηο 31-8-2010. Οη λέεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 3696/2008, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κεηά απφ 

επαλεμέηαζε ησλ ήδε θαηαηεζεηκέλσλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. Οη 

αηηνχληεο πξνζθνκίδνπλ θαη λέα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, έσο ηηο 15-6-2010, 

εθφζνλ ην επηζπκνχλ ή εθφζνλ απηά δεηεζνχλ απφ ην Δ.ΚΔ.ΠΗ. Δγγξαθέο 

ζπνπδαζηψλ γηα ην ζπνπδαζηηθφ έηνο 2010-2011 πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ 

θαηά ηα αλσηέξσ  ρνξήγεζε λέαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

 

 

Άξζξν 46 

Θέκαηα Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

 

1. ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ζπληζηάηαη Δζληθφ πκβνχιην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ..Δ.Σ.). Σν πκβνχιην 

απνηειείηαη απφ έλδεθα κέιε πξνεξρφκελα απφ ηνλ αθαδεκατθφ θαη ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ρψξν ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα 
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ηξηεηή ζεηεία πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν 

πξφεδξνο θαη ν αληηπξφεδξνο ηνπ Δ..Δ.Σ. θαζψο θαη ν γξακκαηέαο κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ. Υξέε γξακκαηέα εθηεινχλ ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ην Δζληθφ 

Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην Έξεπλαο (Δ.Γ..Δ.) λνείηαη ην Δ..Δ.Σ. 

2. Σν Δ..Δ.Σ. εηζεγείηαη ηηο βαζηθέο επηινγέο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

θξαηηθήο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο θαη γλσκνδνηεί ζε φια ηα ζέκαηα έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο, γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε γλψκε ηνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηφ απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Γλσκνδνηεί, 

επίζεο, γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ εζληθνχ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηεο παξαγξάθνπ 4. 

3.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

ξπζκίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ζπλεδξηάζεσλ, ε απαξηία, ν ηξφπνο ιήςεο 

απφθαζεο θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Δ.Σ. Ζ γξακκαηεηαθή θαη 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Δ.Σ. παξέρεηαη απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο.  Ζ ζπκκεηνρή ζηα έξγα ηεο Γξακκαηείαο 

δελ ζεσξείηαη δεχηεξε ζέζε ή απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα. ηνλ πξφεδξν, 

ηνλ αληηπξφεδξν, θαη ηα ινηπά κέιε ηνπ Δ..Δ.Σ. θαζψο θαη ζηνλ εθηεινχληα ρξέε 

γξακκαηέα ππάιιειν θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε αλά ζπλεδξίαζε, ην χςνο ηεο 

νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηείηαη, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Δ..Δ.Σ., ν εζληθφο 

θαηάινγνο θξηηψλ. Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ ηλζηηηνχησλ ηνπο, ηνπο δηεπζπληέο απηνηειψλ 

εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ, θαζεγεηέο θαη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο Α.Δ.Η.,  

εξεπλεηέο Α΄ θαη Β΄ βαζκίδαο. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο κπνξνχλ λα 

εγγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν θξηηψλ θαη επίθνπξνη θαζεγεηέο, εξεπλεηέο Γ΄ 

βαζκίδαο, θαζεγεηέο Σ.Δ.Η., θαζψο θαη ζηειέρε ηνπ επξχηεξνπ παξαγσγηθνχ 

ηνκέα, θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Οη 
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ππνςεθηφηεηεο φζσλ έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν θξηηψλ 

ππνβάιινληαη είηε κε έγγξαθε αίηεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο είηε 

κε έγγξαθε εηζήγεζε εξεπλεηή εξεπλεηηθνχ ή ηερλνινγηθνχ θνξέα ή 

επηρείξεζεο. Ζ αίηεζε, ζηελ νπνία γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ 

ππνςεθίνπ, ζπλνδεχεηαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Ο ηειηθφο θαηάινγνο θξηηψλ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη απνηειεί ηνλ «Δζληθφ Πίλαθα 

Κξηηψλ». 

Μέιε ηεο αθαδεκατθήο θαη ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα έρνπλ βαζκφ αλψηεξν ή ίζν 

ηνπ αμηνινγνπκέλνπ εθφζνλ είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ή εξεπλεηέο εξεπλεηηθψλ θέληξσλ 

θαη ηλζηηηνχησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 

5. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ: α) ην άξζξν 4 ηνπ λ. 

1514/1985 (Α΄ 13), φπσο ηζρχεη, θαηαξγείηαη, πιελ ηεο παξαγξάθνπ 5, ε νπνία 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2919/2001 (Α΄ 128), β)    

ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Δ..Δ.Σ., ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο έσο ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

6.  Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε θαη ε αληίζηνηρε ζέζε Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, πνπ ζπζηάζεθαλ κε ην πξψην εδάθην ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ λ. 3419/2005 (Α΄ 297) θαηαξγνχληαη. Οη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 127/2006 (Α΄ 139) ππάγνληαη απεπζείαο 

ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο αζθνχληαη απφ ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. 

 

 

Άξζξν 47 

Λνηπέο δηαηάμεηο 

 

1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε 

νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ πεξίπησζε Β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 

339/1990 (Α΄ 135), θαζψο θαη ε αληίζηνηρε ζέζε Γεληθνχ Γηεπζπληή, 
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θαηαξγνχληαη. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αζθνχληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

λφκνπ απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα, πξντζηάκελν ηνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (άξζξν 2 ηεο ππ’ αξ. 

Φ.908/13438/Ζ/30-1-2008 απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Β΄148). 

2.  Μφλν γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 θαη γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη δελ θνίηεζαλ ζε δεκφζηα ή 

ηδησηηθά λεπηαγσγεία, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο  

παξαθνινχζεζεο, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ. 201/1998 (Α΄161), φπσο ε πεξίπησζε απηή πξνζηέζεθε 

κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 3687/2008. Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 σο θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο ηδησηηθψλ 

λεπηαγσγείσλ νξίδεηαη ε 21ε-5-2010. 

3. Οη πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

2413/1996 (Α΄ 124), φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2909/2001, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «α) Έλα 

κέινο Γ.Δ.Π. παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ή παηδαγσγηθνχ ηνκέα ηκήκαηνο 

παλεπηζηεκίνπ ή χκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, πνπ νξίδνληαη κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. β) Έλα κέινο Γ.Δ.Π. κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ή Ννκηθφο χκβνπινο ή 

Πάξεδξνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ Κξάηνπο, πνπ νξίδνληαη κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο.» 

4. ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3205/2003 (Α΄  297), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 7 ηνπ λ. 3833/2010, επέξρνληαη νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο: α) ζην ηέινο 

ηεο παξαγξάθνπ 6 πξνζηίζεληαη ηα εμήο: «, θαζψο θαη πξφζζεηε ακνηβή θαη’ 

απνθνπή ή θαηά ζπλεδξίαζε ή θαηά εμεηαδφκελν ππνςήθην ή θαηά γξαπηφ 

δνθίκην γηα ηνπο πξνέδξνπο, ηα κέιε, ηνπο γξακκαηείο ησλ επηηξνπψλ, 

εμεηαζηέο, βαζκνινγεηέο, αλαβαζκνινγεηέο, επηηεξεηέο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ 

πνπ απαζρνιείηαη κε ηηο εμεηάζεηο θαη γεληθά ηηο δηαδηθαζίεο γηα απφθηεζε ηνπ 

Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο.» θαη β) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 8, 

σο εμήο:  «8. Δηδηθά γηα φζνπο απνδεδεηγκέλα ζπκκεηέρνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ζηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη ππνζηήξημε ησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ 
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πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), θαζνξίδεηαη απνδεκίσζε κε απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο».  

5. ην λ. 3699/2008 (Α΄ 199) θαηαξγνχληαη:  

α) ζην άξζξν 20, ε πεξίπησζε δ ηεο  παξαγξάθνπ 1.1, ε πεξίπησζε δ ηεο 

παξαγξάθνπ 1.2, ε πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1.3, ε πεξίπησζε δ ηεο 

παξαγξάθνπ 1.4, ε πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2.2 θαη ε πεξίπησζε γ ηεο 

παξαγξάθνπ 3, β) ε πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 θαη γ) ε 

πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22.  Σα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνχληαη κε ηo πξνεγνχκελν εδάθην 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ επφκελνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ Α..Δ.Π. γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε, εθφζνλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά παξαθνινχζεζεο εηήζησλ 

ζεκηλαξίσλ απνθηήζεθαλ έσο ηηο 31-8-2010.  

6.  Σα πνζά ηνπ κεληαίνπ εηδηθνχ επηδφκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2327/1995 (Α΄ 156), φπσο ε δηάηαμε απηή ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 2413/1996 (Α΄ 124) θαη ηεο παξαγξάθνπ 10 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3027/2002, ηα νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί ζην δηνηθεηηθφ, 

λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, κφληκν ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, ηνπ Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ  αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη αθνξνχλ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 1-1-2004 έσο 31-8-2009 ζεσξείηαη φηη λνκίκσο θαηεβιήζεζαλ θαη 

δελ αλαδεηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

7. Οη παξάγξαθνη 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3475/2006 αληηθαζίζηαληαη 

σο εμήο: 

« 1. ηελ Α΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ 

ηζφηηκνπ ηίηινπ, ρσξίο εμεηάζεηο. 

 2.α) ηε Β΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ ή Γεληθνχ Λπθείνπ.  

β) ηελ ίδηα ηάμε εγγξάθνληαη επίζεο: 

η) νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή ηίηινπ ηζφηηκνπ πξνο απηφ. 
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ηη) νη  θάηνρνη  πηπρίνπ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σ.Δ.Λ.), 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Δ.ΠΑΛ.), Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ (Δ.Π.Λ.), Α’ 

θχθινπ Σ.Δ.Δ. θαη Β’ Κχθινπ Σ.Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ εηδηθφηεηα 

άιινπ Σνκέα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο. 

 3. α) ηε Γ΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

β) ηελ ίδηα ηάμε εγγξάθνληαη επίζεο: 

η) Οη θάηνρνη πηπρίνπ Α’ Κχθινπ Σ.Δ.Δ., αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

ηη) Οη θάηνρνη πηπρίνπ Β’ Κχθινπ Σ.Δ.Δ., άιιεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηδίνπ Σνκέα. 

ηηη) Οη θάηνρνη πηπρίνπ Σ.Δ.Λ. άιιεο  εηδηθφηεηαο ηνπ ηδίνπ Σνκέα.» 

8. Ζ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ έθηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3839/2010 

(Α’ 51) αληηθαζίζηαηαη  σο εμήο: 

«β. Γχν εθπαηδεπηηθνχο κε βαζκφ Α΄ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νηθείνπ Π.Τ..Π.Δ. θαη νη νπνίνη επηιέγνληαη κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο κεηαμχ ησλ δέθα πέληε πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζπγθξφηεζεο θαηέρνπλ ηε κεγαιχηεξε πξαγκαηηθή δηνηθεηηθή ππεξεζία ζε ζέζεηο 

δηεπζπληή πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλνπ γξαθείνπ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.» 

9. Ζ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ έθηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3839/2010 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«β. Γχν εθπαηδεπηηθνχο κε βαζκφ Α΄ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  πνπ 

ππεξεηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νηθείνπ Π.Τ..Γ.Δ. θαη νη νπνίνη επηιέγνληαη κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο κεηαμχ ησλ δέθα πέληε πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζπγθξφηεζεο θαηέρνπλ ηε κεγαιχηεξε πξαγκαηηθή δηνηθεηηθή ππεξεζία ζε ζέζεηο 

δηεπζπληή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλνπ γξαθείνπ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.» 

10. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 1/2003 θαηαξγνχληαη. ην 

έθην άξζξν ηνπ λ. 3839/2010, χζηεξα απφ ηελ παξάγξαθν 2 θαη πξηλ απφ ηελ 

παξάγξαθν 3, πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 2.α θαη 2.β σο εμήο: 

«2.α. Χο πξφεδξνο ηνπ Π.Τ..Π.Δ. νξίδεηαη ν δηεπζπληήο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη σο αληηπξφεδξνο νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο έλα 

απφ ηα ππφ ζηνηρείν β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηαθηηθά κέιε.  
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2.β. Αλ ε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη θελή, νξίδεηαη σο ηαθηηθφ κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ν λφκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ρξέε πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ αζθεί 

ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο.»  

11. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 1/2003 θαηαξγνχληαη. ην 

έθην άξζξν ηνπ λ. 3839/2010, χζηεξα απφ ηελ παξάγξαθν 3 θαη πξηλ απφ ηελ 

παξάγξαθν 4, πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 3.α θαη 3.β σο εμήο:  

«3.α. Χο πξφεδξνο ηνπ Π.Τ..Γ.Δ. νξίδεηαη ν δηεπζπληήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη σο αληηπξφεδξνο νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο έλα 

απφ ηα ππφ ζηνηρείν β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηαθηηθά κέιε.  

3.β. Αλ ε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη θελή, νξίδεηαη σο ηαθηηθφ κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ν λφκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ρξέε πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ αζθεί 

ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο.»  

12. Ζ ηζρχο ησλ παξαγξάθσλ 8, 9, 10 θαη 11 αξρίδεη κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ  δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζα 

επηιεγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο ρξφλνο ηεο 

ηνπνζέηεζεο δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Απφ ην ρξφλν απηφ ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ Π.Τ..Π.Δ. θαη 

Π.Τ..Γ.Δ., πιελ ησλ αηξεηψλ, ηα νπνία έρνπλ δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο έσο ηφηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα κέιε απηά εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

έσο ηε ζπγθξφηεζε ησλ αλσηέξσ ζπκβνπιίσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 8, 9, 10 θαη 11.  

13. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3577/2007 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Ζ πξάμε πξφζιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ 

πξφθεηηαη λα ππεξεηήζνπλ ζην Αξζάθεην Διιελναιβαληθφ Κνιιέγην  Σηξάλσλ, 

εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε ή Γξαθείν Δθπαίδεπζεο φπνπ ππάγεηαη ε 

έδξα ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο.» Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3577/2007. 

14. ην άξζξν 27 ηνπ λ. 682/1977 (Α΄ 244) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο 

εμήο: «4. α) Οη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζζνχλ ιηγφηεξεο 

ψξεο απφ απηέο ηνπ σξαξίνπ ηνπο, ππνβάιινπλ απηνπξνζψπσο ζρεηηθή αίηεζε 
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πξνο ηνλ νηθείν δηεπζπληή εθπαίδεπζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ δηνξηζηεξίνπ ηνπο. 

β)  ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηάμεσλ ή ηκεκάησλ, θαηά ηελ πεξίπησζε 2 ηεο 

παξαγξάθνπ 1Γ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1351/1983 (Α΄ 56), φπσο ηζρχεη, ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κπνξεί λα 

πξνηείλεη ζην νηθείν πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αληί ηεο απφιπζεο απηψλ πνπ έρνπλ ηελ κηθξφηεξε 

ππεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ δηνξηζηεξίνπ ηνπο, ψζηε λα 

εξγάδνληαη ιηγφηεξεο ψξεο.» 

15. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 682/1977 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Μεηά ηελ πάξνδν ηεο δηεηίαο θαη εθφζνλ ε ζχκβαζε δελ 

θαηαγγειζεί θαηά ηα αλσηέξσ, κεηαηξέπεηαη απηνδηθαίσο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ.» 

ηελ παξάγξαθν 3α ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε ιέμε «ηεηξαεηίαο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε 

ιέμε «δηεηίαο». 

16. Ζ παξάγξαθνο 3β ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 682/1977 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «Καηά ηε ιήμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο είλαη δπλαηή ε θαηαγγειία  ηεο 

ζχκβαζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ αλά ηδησηηθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη αλά βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο. Σα ηδησηηθά γπκλάζηα θαη ιχθεηα ηεο ίδηαο έδξαο θαη ηνπ ίδηνπ 

ηδηνθηήηε ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ εληαία εθπαηδεπηηθή κνλάδα. ηνπο 

απνιπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηαβάιιεηαη ε απμεκέλε απνδεκίσζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 30.»  Ζ ηζρχο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ μεθηλά απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011.  

17. Οη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 2/36828/0022/28-9-2009 απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

«Καζνξηζκφο ακνηβήο επηκνξθσηψλ θ.ιπ. γηα ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ηεο 

θαηεγνξίαο «Δηζαγσγηθή Δπηκφξθσζε» ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2008-09 ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»» (Τ.Ο.Γ.Γ. 

430) ηζρχνπλ αλαδξνκηθά απφ ηηο 24-8-2008.  
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Άξζξν 48 

Έλαξμε ηζρχνο 

 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο 

δηαηάμεηο ηνπ. 
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