ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ Φύλλου 159

Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με

ρότητες και ανάγκες στο πλαίσιο μιας συνεχώς ενισχυό-

1.

Διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ 165/Α/8-9-2016

μενης πολυπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σύγχρονων

2.

Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12-2016)

κοινωνιών,

3.

Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

4.

Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017)

5.

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)

6.

Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/22-12-2017)

7.

Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)

8.

Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α/16-3-2018)

σμού και επαφής με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της

9.

Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)

και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρό-

β) η παιδαγωγική υποστήριξη των ελληνικής καταγωγής
μαθητών του εξωτερικού, ώστε αφενός μεν να επιτυγχάνεται η ένταξη των Ελλήνων μαθητών στη χώρα υποδοχής με διατήρηση του γλωσσικού και πολιτιστικού δε-

σβασης στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας
ΝΟΜΟΣ 4415/6-9-2016
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

και της χώρας υποδοχής,
γ) η προώθηση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ελληνική επιστημονική, πολιτιστική και φυσική κληρονομιά,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

δ) η προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοσή τους σε παγκόσμιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

επίπεδο,
ε) η προώθηση δίγλωσσων σχολείων, με κύριες γλώσσες
την ελληνική και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, με την
εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων σπουδών,
στ) η ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτισμικών ιδιαιτερο-

1. Σκοπός των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του νόμου είναι

τήτων και της εμπειρίας της ελληνικής ομογένειας και η

η ρύθμιση του πλαισίου για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών

αξιοποίησή της με τη δημιουργία δικτύων πολιτισμικών

και την ενίσχυση δραστηριοτήτων στον τομέα της ελληνό-

ανταλλαγών,

γλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με στόχο την ποιο-

ζ) η υποστήριξη φορέων και δράσεων που αφορούν στην

τική αναβάθμιση και βελτίωσή της, ώστε να ανταποκρίνε-

ελληνόγλωσση διδασκαλία και στην έρευνα για την ελ-

ται στις ανάγκες των ελληνικής καταγωγής μαθητών του

ληνική γλώσσα και πολιτισμό στην τριτοβάθμια εκπαί-

εξωτερικού και των ατόμων μη ελληνικής καταγωγής που

δευση.

επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον

2. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε:

πολιτισμό και ειδικότερα:

α) μαθητές του εξωτερικού ελληνικής καταγωγής και

α) η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο ε-

β) μαθητές μη ελληνικής καταγωγής που επιθυμούν να

ξωτερικό λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτε-

γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.
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Άρθρο 2

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

σκευμάτων, μπορεί να ιδρύονται στην αλλοδαπή σχολικές

Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

μονάδες με δίγλωσσο πρόγραμμα από φορείς του άρθρου

μπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρ-

2, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία των ξένων

χές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές

χωρών ή από διεθνείς ή διακρατικές συμφωνίες. Η ανα-

των άλλων χωρών, οι ελληνικές κοινότητες, τα ελληνικά ι-

γνώριση και η ισοτιμία των τίτλων σπουδών για τα δί-

δρύματα, οι σύλλογοι γονέων και οι πολιτιστικοί ή μορφω-

γλωσσα σχολεία για τις ξένες χώρες καθορίζονται από τις

τικοί σύλλογοι, τα σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα, ε-

διμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις της

φόσον τα νομικά πρόσωπα εγκρίνονται από την αρμόδια

ημεδαπής και της χώρας υποδοχής. Οι απολυτήριοι τίτλοι

Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-

σπουδών που χορηγούν τα σχολεία αυτά αναγνωρίζονται

σης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, εφόσον πληρούν τις

ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της

νόμιμες προϋποθέσεις σύστασης στη χώρα υποδοχής.

ημεδαπής.

Άρθρο 3

3. Στις σχολικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

εφαρμόζονται όσα ισχύουν στα δημόσια σχολεία της ημε-

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχεται από:

δαπής ως προς την έναρξη, διάρκεια και λήξη του σχολικού

α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύ-

και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, τις εγγρα-

στημα:

φές, μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε εί-

αα) με ελληνόγλωσσο ή

δους και τη χορήγηση τίτλων σπουδών.

ββ) με δίγλωσσο (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρό-

«Παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράμματα, καθώς και

γραμμα.

ως προς τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα

β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ):

με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής, ε-

αα) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών,

πιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας

ββ) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα

και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγη-

γγ) ενταγμένα σε ΑΕΙ της ημεδαπής τα οποία προσφέρουν

ση του οικείου φορέα και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).». (1)

εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
γ) Ελληνικά τμήματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των

4. Το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών των

σχολείων διεθνών οργανισμών που ακολουθούν τους κα-

σχολικών μονάδων καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ-

νονισμούς λειτουργίας των σχολείων αυτών.

γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από

δ) Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης

γνώμη του ΙΕΠ. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται από

ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μο-

το ΙΕΠ ανά τριετία. Οι μεταβολές μπορεί να αφορούν και

νάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαί-

τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας

δευση ξένων χωρών.

υποδοχής. Στο δίγλωσσο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋΆρθρο 4

πόθεση είναι οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα

Ίδρυση-αναγνώριση μορφών οργάνωσης
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

να είναι τουλάχιστον δέκα (10) κάθε εβδομάδα.
5. Τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτερο-

Α. Σχολικές Μονάδες:

βάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ι-

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας,

σότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής.

Θρησκευμάτων και Οικονομικών ιδρύονται, συγχωνεύο-

Β. Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ):

νται ή καταργούνται σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του

1. Στα ΤΕΓ που είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανάλο-

ξένων χωρών και επιχορηγούνται, έστω και μερικώς, από

γα με τον αριθμό των μαθητών τους και αναβαθμίζονται
τα προγράμματα και τα εκπαιδευτικά εργαλεία.

(1) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την
παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)
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το εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών εφαρμόζεται το

των αναβαθμίζει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύ-

πρόγραμμα που αναγνωρίζεται από τις χώρες αυτές και

στημα (ΟΠΣ), έτσι ώστε, μέσω της διαλειτουργικότητας

στους αποφοίτους χορηγείται αποδεικτικό έγγραφο, το

και συμβατότητας με το υπάρχον ΟΠΣ της ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ σε

οποίο περιλαμβάνει τη βαθμολογία των μαθημάτων της

συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να

2. Κατά τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας

διασφαλίζεται η καταγραφή και αποτύπωση των δεδομέ-

υποδοχής για τη διαμόρφωση και την τροποποίηση του

νων ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων.

προγράμματος σπουδών στα ενταγμένα τμήματα ή για τη

Σκοπός του ΟΠΣ είναι, κατά το μέρος που αφορά την ελ-

σύνταξη του προγράμματος σπουδών στα μη ενταγμένα

ληνόγλωσση εκπαίδευση:

τμήματα συμμετέχει Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ),

α) η υποστήριξη του Υπουργείου για τη διαμόρφωση πολι-

που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το ΙΕΠ, με διατύπωση σχετικής γνώμης για
τα θέματα αρμοδιότητάς του.

τικής,
β) ο σχεδιασμός και η οργάνωση της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό,

Για τα ενταγμένα σε ΑΕΙ της ημεδαπής ΤΕΓ το πρόγραμμα

γ) η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για τον έλεγχο

σπουδών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου

των δαπανών ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων

Τμήματος.

στο εξωτερικό και

3. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και εξ αποστάσεως με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών, Πληροφοριών

δ) η εποπτεία του έργου εδρών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

και Επικοινωνίας ειδικά σε περιπτώσεις ολιγομελών τμη-

Άρθρο 5

μάτων σε απομακρυσμένες περιοχές όπου είναι ανέφικτο

Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

οικονομικά να αποσπαστεί εκπαιδευτικός.

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενι-

4. Τα αναγνωρισμένα ΤΕΓ αξιολογούνται ανά τριετία από το

σχύει τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξω-

ΙΕΠ και εξειδικευμένο φορέα για την ελληνική γλώσσα,

τερικό.

ώστε:

Η ενίσχυση γίνεται με:

α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών,

α) (αα) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα με α-

όπως αυτό έχει καθοριστεί με τη διαδικασία της παρ. 2.
β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες
ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν

πόσπαση στο εξωτερικό,
(ββ) την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών ως ωρομισθίων συμβασιούχων,

μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για

β) την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών μονάδων,

όλα τα τμήματα διδασκαλίας.

γ) την ηλεκτρονική διάθεση βιβλίων και ψηφιακού εκπαι-

Στη διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός

δευτικού υλικού,

των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίη-

δ) την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαι-

σης ελληνομάθειας εξειδικευμένου φορέα ελληνικής

δευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς και ομογε-

γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.

νών και άλλων εκπαιδευτικών,

5. Τα αναγνωρισμένα ΤΕΓ διατηρούν σε ψηφιακή μορφή:
αα) ημερήσιο παρουσιολόγιο μαθητών ανά ώρα διδασκαλίας και

ε) τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, προσαρμοσμένων στις συνθήκες των άλλων χωρών,
στ) τη χορήγηση βραβείων και επαίνων σε μαθητές και

ββ) αρχείο των μαθητών τους που μετέχουν στις εξετάσεις
για την απόκτηση πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

φοιτητές, που αριστεύουν στην ελληνική γλώσσα στο
εξωτερικό, καθώς και σε ομογενείς και αλλογενείς, που

Τα ανωτέρω αποστέλλονται μέσω του Συντονιστή Εκπαί-

επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκα-

δευσης στη ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ.

λία της ελληνικής γλώσσας.

6. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος
άρθρου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

2. Τα ΤΕΓ, τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων χωρών, υποχρεούνται:
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α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών

και πολιτισμού στο εξωτερικό συντάσσοντας ετήσια Έκθεση

που ορίζεται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και

Προγραμματισμού και Απολογισμού Κοινής Δράσης, η οποία

το ΙΕΠ,

διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υ-

β) λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά

πουργείων.

έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν

Άρθρο 7

μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για

Προγράμματα ανταλλαγών

όλα τα τμήματα διδασκαλίας.

Τα προγράμματα ανταλλαγών Ελλήνων μαθητών και εκπαι-

3. Τα αναγνωρισμένα ΤΕΓ μπορεί να ενισχύονται, σύμφωνα

δευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτικούς ελ-

με τα ανωτέρω, εφόσον:

ληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες ορίζονται τόσο

α) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους πε-

από τις διακρατικές συμφωνίες που υπογράφει η χώρα όσο

νήντα (50),

και από τα ισχύοντα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους πε-

(ΕΕ).

νήντα (50) και ανά τμήμα επιπέδου γλωσσομάθειας τους

Άρθρο 8

έξι (6),

Πιστοποιητικό ελληνομάθειας

γ) ολοκληρώνουν τις οριζόμενες ώρες ανά επίπεδο και οι

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υ-

μαθητές δεν απουσιάζουν σε ποσοστό άνω του 20% των

πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προβλέπε-

ωρών διδασκαλίας.

ται η χορήγηση πιστοποιητικών ελληνομάθειας σε ομογενείς

Αν δεν πληρείται κάποια από τις ανωτέρω τρεις προϋπο-

και αλλογενείς από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παι-

θέσεις, η ενίσχυση μπορεί να γίνεται μόνο με τη διάθεση

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Κέντρο Ελληνικής

εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικού ή έντυπου.

Γλώσσας (ΚΕΓ), και καθορίζεται ο τύπος των πιστοποιητι-

Άρθρο 6

κών αυτών, οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους, η δια-

Μόνιμη Επιτροπή Συνεργασίας

δικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων, οι προϋποθέ-

Συνιστάται άμισθη Μόνιμη Επιτροπή Συνεργασίας από συ-

σεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε σχετικό θέμα. Η χορήγη-

ναρμόδια Υπουργεία για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας

ση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας γίνεται κατόπιν εξε-

και πολιτισμού στο εξωτερικό.

τάσεων σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Ευ-

Στην Επιτροπή μετέχει από τα κάτωθι Υπουργεία ένας εκ-

ρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

πρόσωπος, που ορίζεται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουρ-

Άρθρο 9

γό:

Μόνιμη Επιτροπή για την παρακολούθηση -

α) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

προώθηση του έργου φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1. Συνιστάται Μόνιμη Επιτροπή με τις ακόλουθες αρμοδιότη-

γ) Υπουργείο Εξωτερικών, ως και της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού.

τες:
α. Την παρακολούθηση του έργου των φορέων ελληνό-

Στην Επιτροπή προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου

γλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ’

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ παρίστανται ως

του άρθρου 3.

σύμβουλοι ο εκάστοτε πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-

β. Τη μελέτη του τρόπου ενισχύσεων των φορέων ελληνό-

τικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ο πρόεδρος Κέντρου Ελληνικής

γλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ’

Γλώσσας (ΚΕΓ) και ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πα-

του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη το παρεχόμενο έργο

τριαρχείου, ειδικός σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού.

τους και τις συνθήκες λειτουργίας τους, και τη διατύπω-

Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και

ση σχετικών εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας,

έχει ως έργο τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό

Έρευνας και Θρησκευμάτων.

της κοινής δράσης των τριών Υπουργείων και της Γενικής

γ. Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαι-

Γραμματείας αναφορικά με την προώθηση της ελληνό-

δευτικών που αποσπώνται και υπηρετούν σε φορείς ελ-

γλωσσης εκπαίδευσης και εν γένει της ελληνικής παιδείας
Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 8-8-2018
Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016) – Σελ. 4 από 35

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α’ 159/6-9-2016

ληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ’ του άρθρου 3.

γ) στις εκπαιδευτικές μονάδες που εντάσσονται στα σχολεία ξένων χωρών ή διεθνών οργανισμών ή αναγνωρίζο-

2. Η Μόνιμη Επιτροπή είναι επταμελής και αποτελείται από

νται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό σύστημα

πρόσωπα με εμπειρία στα θέματα των αρμοδιοτήτων της,

ξένων χωρών η εποπτεία ασκείται από τις αρμόδιες αρ-

ως εξής:

χές αυτών,

α) τον Πρόεδρο και δύο μέλη που ορίζει με απόφασή του ο
Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ένας εκ

2.Στα δίγλωσσα σχολεία η εποπτεία ασκείται σύμφωνα με
τη σχετική διακρατική συμφωνία.

των οποίων υπηρετεί στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογε-

Άρθρο 11

νών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτι-

Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας

κών Σχολείων και έναν εκπρόσωπο από το ΙΕΠ,
β) ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,

1. Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, στην περιοχή

γ) δύο μέλη που ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, ένα εκ των

ευθύνης τους ασκούν καθήκοντα σε θέματα που αφορούν:

οποίων υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελ-

α) τη λειτουργία όλων των μονάδων που παρέχουν ελλη-

ληνισμού, και

νόγλωσση εκπαίδευση,

δ) ένα μέλος που ορίζεται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
(ΚΕΓ). Τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

β) το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποσπάται ή προσλαμβάνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες και

Η Μόνιμη Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των

γ) το συντονισμό των δράσεων ελληνόγλωσσης εκπαίδευ-

Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Πολιτι-

σης και τη συνεργασία με τις αρχές της χώρας υποδοχής.

σμού και Αθλητισμού και Εξωτερικών.

2. Οι Συντονιστές, οι οποίοι είναι κατ' ανώτατο όριο δεκαπέ-

3. Η επιχορήγηση των φορέων του άρθρου 2 δίνεται με α-

ντε εκπαιδευτικοί, όσα δηλαδή και τα Συντονιστικά Γρα-

πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

φεία Εκπαίδευσης, αποσπώνται με κοινή απόφαση των

των, ύστερα από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής.

Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι-

σκευμάτων στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος

αρχές του εξωτερικού, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανά-

διαχείρισης των επιχορηγήσεων, η διαδικασία απόδοσης

γκες.

των σχετικών λογαριασμών και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται.

3. Το έργο των Συντονιστών Εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετι-

Άρθρο 10

κών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:

Εποπτεία και Διοίκηση

α. Συμβουλευτικό επιστημονικό τομέα:

1. Η εποπτεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ασκείται:

αα) Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία για τους

α) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται

και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτι-

σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευ-

κές μονάδες,

σης.

β) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ββ) Διοργάνωση σε κάθε σχολικό έτος ενδοσχολικών

και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτι-

σεμιναρίων επιμόρφωσης δια ζώσης ή και με μεθόδους

κές μονάδες των οποίων οι φορείς είναι άλλα νομικά

ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση για τους εκπαι-

πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έ-

δευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία με

ρευνας και Θρησκευμάτων. Όταν δεν υπάρχουν συντο-

τους προϊσταμένους παιδαγωγικής καθοδήγησης της

νιστές εκπαίδευσης των περιπτώσεων α’ και β’, η επο-

ημεδαπής.

πτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξε-

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

νικές αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,

σκευμάτων ορίζονται σε ετήσια βάση οι σύμβουλοι των

Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ειδικοτήτων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Οι υΔιεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 8-8-2018
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ποχρεώσεις και τα καθήκοντα είναι ίδια με των σχολι-

σχύοντα στην ημεδαπή για την αξιολόγηση κάθε εκ-

κών συμβούλων της ημεδαπής και καθορίζονται από την

παιδευτικού της περιοχής ευθύνης τους.

υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/

γγ) Μέριμνα για τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης του

2002 υπουργική απόφαση (Β’ 1340). Η επικοινωνία θα γί-

εκπαιδευτικού και του έργου του, από το ίδρυμα τρι-

νεται με τηλεδιάσκεψη.

τοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο οποίο υ-

β. Διοικητικό-κοινωνικό-μορφωτικό τομέα:

πηρετεί ο εκπαιδευτικός, και διαβίβαση στην αρμόδια

αα) Διοίκηση και συντονισμό των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής,

υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ασκούν στην περιοχή ευθύ-

ββ) Συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές ή προξε-

νης τους πειθαρχικές αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς

νικές αρχές για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευ-

και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται ή

τικής πολιτικής και συνεργασία με τους ομογενειακούς

προσλαμβάνονται για τις εκπαιδευτικές μονάδες, ίδιες με

φορείς.

τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που έχουν οι Διευθυντές των

γγ) Συνεργασία με τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαί-

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

δευσης στο εξωτερικό για την ενίσχυση, το συντονισμό

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λει-

σκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα

τουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώ-

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορί-

θηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

ζονται και πρόσθετες αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκ-

δδ) Συνεργασία με τις ξένες διοικητικές, σχολικές, κυβερ-

παίδευσης. Καθορίζεται επίσης η έδρα, η περιοχή ευθύνης

νητικές και τοπικές αρχές για την επίλυση προβλημά-

τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

των λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και την

Άρθρο 12

προώθηση των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.

Καθήκοντα Διευθυντών-Προϊσταμένων σχολικών μονάδων

εε) Τήρηση στοιχείων και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή

1. Στις εκπαιδευτικές μονάδες με φορέα τις ελληνικές διπλω-

για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για

ματικές ή προξενικές αρχές τοποθετούνται Διευθυντές ή

τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μο-

Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις ισχύ-

νάδες και διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του

ουσες διατάξεις περί στελεχών εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και,

2. Τα καθήκοντα των διευθυντών ή προϊσταμένων σχολικών

στστ) Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την υπάρχουσα κα-

μονάδων και το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι

τάσταση και τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαί-

αυτά που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα α-

δευσης στην περιοχή ευθύνης τους που συμπεριλαμ-

ντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν

βάνει και την έκθεση για τον προγραμματισμό και τη

στις σχετικές διατάξεις που προκύπτουν από διακρατικές

βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών μονάδων.

συμφωνίες με τη χώρα υποδοχής, άλλως είναι αυτά που

γ. Εποπτικό τομέα:

ορίζονται για τη χώρα υποδοχής. Το εβδομαδιαίο ωράριο

αα) Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρμογή

διδασκαλίας των διευθυντών μπορεί να τροποποιείται με

των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και

μάτων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθή-

Θρησκευμάτων και ενημέρωση του Υπουργείου με κα-

κες. Οι διευθυντές κάθε εκπαιδευτικής μονάδας υπο-

τάλληλες εισηγήσεις για την εξειδίκευση και την εφαρ-

χρεούνται να μεριμνούν για την έγκαιρη και αξιόπιστη κα-

μογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή ευθύ-

ταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου όλων

νης τους.

των στοιχείων που προβλέπονται και για τη διαβίβαση στο

ββ) Μέριμνα για τη σύνταξη και τη διαβίβαση στην αρ-

γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης κάθε στοιχείου ανα-

μόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και

γκαίου για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών

Θρησκευμάτων ετήσιων εκθέσεων ανάλογα με τα ιΔιεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 8-8-2018
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για την απόσπαση εκπαιδευτικών, καθώς και οποιωνδή-

γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο συ-

ποτε άλλων μεταβολών αφορούν το μαθητικό δυναμικό.

γκροτείται ως εξής:

Ειδικότερα, οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι σχολικών μο-

α) ένα μέλος ΔΕΠ Παιδαγωγικού Τμήματος ή παιδαγωγικού

νάδων ορίζουν τα τμήματα που λειτουργούν, τον αριθμό

τομέα τμήματος πανεπιστημίου, που ορίζεται με τον α-

των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενό-

ναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και

τητα, τις θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το

Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος,

έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαι-

β) ένας σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-

δευτικών που τις κατέχουν, τον αριθμό των εκπαιδευτι-

κής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικη-

κών που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και τον α-

τικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-

ριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το

κής,

ωρολόγιο πρόγραμμα, τη δεύτερη ειδικότητα των εκπαι-

γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ο-

δευτικών, τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύ-

ρίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξω-

τερη ανάθεση και τις κενές θέσεις, που προβλέπεται ότι θα

τερικών,

προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους, λόγω αυτο-

δ) ένα μέλος από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνι-

δίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την

σμού που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία με τον α-

υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης.

ναπληρωτή του,

Για τους εκπαιδευτικούς που το διδακτικό έτος στη χώρα

ε) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και

απόσπασης λήγει μετά από την ημερομηνία της αυτοδί-

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,

καιης αποχώρησης από την Υπηρεσία επιτρέπεται η παρα-

Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή Προϊστά-

μονή ως τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας για την

μενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,

εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας της χώρας
απόσπασης.

στ) ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται ενιαία διεύθυνση γυμνασί-

ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

ων και λυκείων, εφόσον πρόκειται σε ολιγοδύναμα σχο-

ζ) ένα μέλος ΔΕΠ ειδικευμένο σε θέματα Σχολικής Ψυχολο-

λεία και επιβάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους ή από τις

γίας που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο υπη-

τοπικές συνθήκες.

ρετεί με τον αναπληρωτή του,

4. Για τους συλλόγους των διδασκόντων εφαρμόζονται όσα

η) δύο αιρετοί εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

ισχύουν για τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων

σης και δύο της δευτεροβάθμιας στα οικεία κεντρικά

της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές δια-

συμβούλια με τους αναπληρωτές τους.

τάξεις της χώρας υποδοχής.

2. Η θητεία των μελών είναι τριετής.

Σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας με πάνω από δύο διδά-

3. Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον αναπληρωτή

σκοντες ως Υπεύθυνος ορίζεται ο αρχαιότερος αποσπα-

του ορίζεται με απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της

σμένος και έχει ευθύνη για τη λειτουργία των τμημάτων,

Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαί-

την καταγραφή των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πλη-

δευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ) ή

ροφοριακό Σύστημα, καθώς και την αποστολή τους στον

της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων ή

Συντονιστή Εκπαίδευσης.

εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.

Άρθρο 13

4. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπο-

Επιλογή και τοποθέτηση

ρεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

Α. Συντονιστές Εκπαίδευσης

βάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:

1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερι-

α) δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην

κού συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον σε δη-
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μόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαί-

προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική.

δευσης,

Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.

β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και

8.α. Στους συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται παρέ-

μία εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

χεται υποχρεωτικά πριν από την ανάληψη των καθηκό-

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί θεμε-

ντων τους επιμόρφωση σε θέματα διοικητικής, διαχειρι-

λιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της

στικής και νομικής φύσης σε συνάρτηση με την περιοχή

θητείας τους ως συντονιστών.

ευθύνης τους.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

β. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές

σκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που ανα-

τους θέσεις στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας και

φέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση των

κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατε-

θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, στα υποβλητέα

θούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που

δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής

ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσ-

Β. Διευθυντές

σας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονά-

9. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών μπορεί να είναι εκ-

δες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται

παιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη

δευσης, αντίστοιχης βαθμίδας, που υπηρετούν σε εκπαι-

του Συμβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής

δευτικές μονάδες του εξωτερικού, εφόσον έχουν:

και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επα-

α) πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκ-

νέγκριση για παράταση της απόσπασης, στη μετακίνηση,

παίδευση σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας

στην καταχώριση των αποσπάσεων στο Πληροφορικό Σύ-

εκπαίδευσης,

στημα και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπαση-

6. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κατάστα-

τοποθέτησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-

ση, το διδακτορικό δίπλωμα και η συνάφεια με το αντικεί-

ρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια

μενο της θέσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαί-

μοριοδότησης, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στη

δευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η

διαδικασίας συνέντευξης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με

κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η παιδαγω-

τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης.

γική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η

Η διάρκεια της θητείας δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία έτη.

πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων, γραφείων και δι-

Η θητεία λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της απόσπασης του

ευθύνσεων εκπαίδευσης, η εμπειρία της εκπαίδευσης στο

εκπαιδευτικού ή με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης.

εξωτερικό, η προσωπικότητα, η ικανότητα συνεργασίας,

10. Η επιλογή των διευθυντών σε εκπαιδευτικές μονάδες που

επικοινωνιακές ικανότητες, η ικανότητα συνεργασίας με

λειτουργούν με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή προ-

διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές και με κοινω-

ξενικές αρχές στην αλλοδαπή σε όσες μονάδες δεν ορίζε-

νικούς φορείς και το αξιόλογο επιστημονικό συγγραφικό

ται διευθυντής από διακρατική συμφωνία ή άλλες ειδικές

έργο.

περιπτώσεις, γίνεται σε δύο στάδια:

Η επιλογή πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

α. μοριοδότηση ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και

α. αξιολόγηση τυπικών προσόντων και

β. συνέντευξη μετά από εισήγηση του συλλόγου διδασκό-

β. συνέντευξη και προφορική εξέταση επιπέδου γλώσσας.
7. Οι συντονιστές εκπαίδευσης, που επιλέγονται τοποθετού-

ντων από τον συντονιστή εκπαίδευσης και το διευθυντή
της ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ.

νται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρε-

Ο Συντονιστής ορίζει τη γραμματειακή υποστήριξη του

τούν σε αυτές για τρία (3) έτη, μετά τη συμπλήρωση των

συλλογικού οργάνου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό

οποίων, η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται, για δύο

με τη λειτουργία του. Η Επιτροπή συνεδριάζει μέσω τηλε-

(2) έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακρι-

διάσκεψης.

θούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η
Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 8-8-2018
Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016) – Σελ. 8 από 35

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α’ 159/6-9-2016

11. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η επιμόρφωση, η με-

1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελλείπουν ή

τεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση για τα

κωλύονται αναπληρώνονται από εκπαιδευτικό πρωτο-

εκπαιδευτικά πράγματα του εσωτερικού και εξωτερικού, η

βάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τα προ-

ικανότητα για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και

σόντα της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου Α' του άρθρου 13

μορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η γνώση

ή από τους ήδη υπηρετούντες συντονιστές έως τη λήξη της

δεύτερης ξένης γλώσσας και το συγγραφικό έργο. Με α-

θητείας του αναπληρούμενου Συντονιστή Εκπαίδευσης

πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

του πλησιέστερου Συντονιστικού Γραφείου.

των καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

στη διαδικασία επιλογής διευθυντών, στα υποβλητέα δι-

σκευμάτων μπορεί να ορίζονται αναπληρωτές συντονι-

καιολογητικά στοιχεία και σε κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

στές εκπαίδευσης και κατά παρέκκλιση του προηγούμενου

12. Οι διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων υπηρετούν με την

εδαφίου». (2)

ιδιότητα αυτή στις θέσεις, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί

2. Στην περίπτωση αυτή οι αναπληρωτές των συντονιστών

μέχρι τη λήξη της αρχικής τους απόσπασης ή της παράτα-

εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδεί-

σης αυτής, εφόσον έχουν επιλεγεί ως διευθυντές κατά τη

ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημέ-

διάρκεια της παράτασης και εφαρμόζονται οι διατάξεις

νη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών,

του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ’ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών

(Α’ 167) όπως ισχύουν.

Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ).

13. Ο ν. 4057/2012 (Α’ 54) καταλαμβάνει και ρυθμίζει την πει-

3. Όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές

θαρχική ευθύνη των συντονιστών εκπαίδευσης και των δι-

εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης,

ευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκ-

τότε, με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης, ορίζονται

παίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας

ως αναπληρωτές τους οι υποδιευθυντές και εφόσον δεν

και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου

υπάρχουν, εκπαιδευτικοί της ίδιας ή άλλης εκπαιδευτικής

Επιλογής της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α του παρό-

μονάδας.

ντος άρθρου μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων

Άρθρο 15

τους συντονιστές εκπαίδευσης, καθώς και διευθυντές σχο-

Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού

λείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Το διδακτικό προσωπικό ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

του εξωτερικού για:

αποτελούν δημόσιοι εκπαιδευτικοί με απόσπαση, που έ-

α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λό-

χουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, και ομογε-

γους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, και

νείς ή αλλογενείς που έχουν τα κατά νόμο προσόντα και

β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των

επιλέγονται για πρόσληψη με σύμβαση μετά από προκή-

υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυνα-

ρυξη σε κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία της

μία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγη-

χώρας. Γ ια τα γραφεία των συντονιστών, μετά από προ-

τη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσε-

κήρυξη, καταρτίζεται πίνακας ομογενών ή αλλογενών εκ-

ων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς

παιδευτικών, οι οποίοι μπορεί να προσλαμβάνονται ως

τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων

ωρομίσθιοι για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Για τη μο-

μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας,

ριοδότηση των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη τα ειδικότε-

αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υ-

ρα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση

ποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους,

των δημόσιων εκπαιδευτικών και ορίζονται με σχετική

τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

της εκπαίδευσης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική
απόδοση.
Άρθρο 14
Αναπλήρωση

(2) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 14 αντικαταστάθηκε ως
άνω με την παρ. 2 του άρθ. 73 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-82017)
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μάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και κάθε άλλο θέμα

δευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρό-

σχετικό με τη διαδικασία πρόσληψης.

γραμμα, η δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυ-

2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 επιμορφώνονται:

νατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση

α) πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και

και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν

β) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η επιμόρφωση μπο-

μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας υποδοχής

ρεί να γίνεται και με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκα-

λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτι-

λίας.

κών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης. Τα παρα-

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

πάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή και

σκευμάτων ορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο και η

διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, κατά την έναρξη του σχολικού

διάρκεια της επιμόρφωσης.

έτους με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύ-

3. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται

θυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,

αναλόγως και για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι

Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ) του Υ-

οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό.

πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κα-

Άρθρο 16

ταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα της παρ. 5 του

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών –

άρθρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός

Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών

του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

3. α) Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελ-

σκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα

λάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό γίνεται για

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να α-

τρία (3) συνολικά σχολικά έτη.

ποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου

β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αί-

3,ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρω-

τηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδα-

πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) α-

πής, οι οποίοι:

κόμη έτη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικεί-

α) έχουν πέντε έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία

ου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της

τρία έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτο-

υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ύστε-

βάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ρα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομο-

β) έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία

γενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονο-

αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή

τικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ).

γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας α-

Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του

πόσπασής τους,

σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρε-

γ) για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο

σίας γίνεται μέσα στο Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους

γλώσσες να έχει πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώ-

απόσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα διάρκεια του

ρας υποδοχής.

σχολικού έτους στην ημεδαπή. Η απόσπαση που γίνεται

2. Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών και την

μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους διαρκεί μέχρι

κάλυψή τους σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα, με ευθύνη του

τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου

συντονιστή εκπαίδευσης, καταγράφονται στοιχεία στο η-

σχολικού έτους.

λεκτρονικό σύστημα του γραφείου συντονιστή εκπαίδευ-

«Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούμενης άδειας

σης, όπως: τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των

εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι (6) μήνες,

μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα,

χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, μπορεί να τροπο-

οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος α-

ποιηθεί η αρχική απόφαση απόσπασης με την ίδια χρο-

πόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών
που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιΔιεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 8-8-2018
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νική διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εργασίας.»

(3)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με α-

«Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη

ποδοχές και επιμίσθιο.

διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως

«4. α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της πε-

μιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στις ελληνόγλωσ-

ρίπτωσης Α’ του άρθρου 4, η απόσπαση παρατείνεται

σες μονάδες του εξωτερικού, κατά το διάστημα της

αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του ανωτέρω

απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε

σχολικού έτους.».

(4)

σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το

Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο από-

διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυ-

σπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία δεν έχουν δικαίω-

τή μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση

μα υποβολής αίτησης απόσπασης στη διαδικασία των

που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε

αποσπάσεων στις άλλες εκπαιδευτικές μονάδες.

(5) ετών, τότε, με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου

Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συ-

σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κα-

νολικά έτη απόσπασης, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερι-

τέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται

κού, ακόμα κι αν δεν είναι συνεχόμενα, μπορεί να απο-

στην παρ. 9 του Κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 16 του ν.

σπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών.

1566/1985 (Α’ 167) και τίθενται στη διάθεση των οικείων

Περαιτέρω παράταση της απόσπασης με το ειδικό επιμί-

διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστη-

σθιο εξωτερικού αποκλείεται.

καν.

Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευ-

β) Κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους

τικοί, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε

μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για οποιαδή-

(5) συνολικά έτη απόσπασης.

ποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον είχαν υπηρετήσει ένα

γ) Κατ’ εξαίρεση, παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας, όταν η απόσπαση:

(1) έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 20172018

αα) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες,

αποσπάστηκαν και έχασαν την οργανική τους θέση

ββ) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν εί-

μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησής

ναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Η

τους στο σχολείο όπου είχαν την οργανική τους θέση,

παράταση χορηγείται για ένα μόνο σχολικό έτος, χωρίς

μέχρι τις 31-8-2018.

το ειδικό επιμίσθιο, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαι-

Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί με με-

δευτικού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και

τάθεση άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασμένος εκπαιδευ-

τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογε-

τικός παραμένει στην οικεία διεύθυνση ως υπεράριθ-

νών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονο-

μος.».(5)

τικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ).

5. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαι-

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

δευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευ-

σκευμάτων ορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που

σης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν λόγω αντικειμενι-

αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες. Με όμοια α-

κών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει

πόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την

άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του.

απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα

Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό.

(3) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθ. 33 του Ν.
4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)
(4) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθ. 73 του Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) και σύμφωνα με τη παρ.7 του αυτού άρθρου και νόμου εφαρμόζεται και για τις αποσπάσεις που
βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.

(5) Η παρ. 4 του άρθ. 16 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του
άρθ. 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚΑ 102/Α/12-6-2018)
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6. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού είναι το ί-

πιτρέπεται μόνο αν επιβάλλεται από διεθνή ή διακρατική
συμφωνία και για το χρόνο που ορίζεται σε αυτήν.

διο με το ωράριο της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

δημόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται στη νομο-

σκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία από-

θεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμ-

σπασης εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα

φωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης.

σχολεία διεθνών οργανισμών, τα ειδικότερα προσόντα, οι

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, καθώς

σκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πλήρη και αιτι-

και οι περιπτώσεις απόσπασης αυτών με αποδοχές και ε-

ολογημένη έκθεση του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ι-

πιμίσθιο και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΕΠ, ρυθμίζονται παρεκκλίσεις του ως άνω ωραρίου, εφό-

10. α)Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

σον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευτικές

εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι

ανάγκες. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συ-

υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρε-

μπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και

τούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας, είτε μόνιμοι

του ωραρίου υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτι-

υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δημόσιων υπηρε-

κών στο σχολείο, η ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολι-

σιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή

τιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και οι

της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερι-

προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη

κών, «είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφα-

συμπλήρωση του προγράμματος.

λείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του

«7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

εξωτερικού» (7) επιτρέπεται να αποσπώνται με αίτησή

σκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα

τους για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου

σχολεία διεθνών οργανισμών, ύστερα από αίτησή τους,

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου

δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-

που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την

ας εκπαίδευσης, με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προ-

αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή

σόντα, στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον η άριστη

ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρο-

γνώση μίας ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τους Κανονι-

νικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου

σμούς που διέπουν τα σχολεία αυτά.».

(6)

στο ίδιο μέρος. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του

Για τις αποσπάσεις στα σχολεία διεθνών οργανισμών ι-

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και

σχύουν οι διατάξεις της παρ. 3, εφόσον δεν προσκρούουν

του συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του

σε διεθνή ή διακρατική συμφωνία άλλως οι διατάξεις της

προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής

συμφωνίας.

αρχής αν η απόσπαση γίνεται σε αυτήν.

8. Οι αποσπάσεις κατά την παράγραφο 9, στα ευρωπαϊκά

β) Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης α’ δεν

σχολεία διαρκούν επτά (7) σχολικά έτη, μετά από δοκιμα-

λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής,

στική περίοδο δύο (2) ετών, υπό τους όρους και τις προϋ-

αλλά μόνο τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες

ποθέσεις που προβλέπονται στο ν. 3025/2002 «Κύρωση της

τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των απο-

Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων»

δοχών της οργανικής τους θέσης και καλύπτουν, κατά

(Α’ 148). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

προτεραιότητα, εκπαιδευτικές ανάγκες.

Θρησκευμάτων μπορεί να αυξομειώνεται η διάρκεια της

«γ. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α` δι-

απόσπασης εφόσον αυτό απαιτείται από το καταστατικό

αρκούν για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της

των ευρωπαϊκών σχολείων. Παράταση της απόσπασης ε-

συνυπηρέτησης και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτι-

(6) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθ. 16 αντικαταστάθηκε ως
άνω με την παρ. 4 του άρθ. 73 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-82017).

(7) Η εντός «» φράση προστέθηκε ως άνω με την παρ. 5 του άρθ. 73
του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017).
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κός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση.».

(8)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

12. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή των οποίων η απόσπαση παρατείνεται υποχρεούνται να παρα-

δ) Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3072/2002

μείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης

(Α’ 294) εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας ά-

ή της παράτασης.

νευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπο-

Η παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την

νται στην περίπτωση α’. Για τα λοιπά θέματα της από-

παροχή διδακτικού έργου. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο

σπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγρά-

εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν

φου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν.

παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή επι-

11. Η απόσπαση του εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν

μισθίου διακόπτεται και επαναλαμβάνεται όταν αναλάβει

από τη συμπλήρωση του χρόνου της διάρκειάς της ή της

και πάλι τα καθήκοντά του.

παράτασης, στις κάτωθι περιπτώσεις, λόγω:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι-

α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρ-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος

κειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης

του επιμισθίου σε κάθε χώρα για τους εκπαιδευτικούς και

στα καθήκοντά του,

τους συντονιστές, οι όροι και η διαδικασία χορήγησής του.

β) επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας
από τα καθήκοντά του,

Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 11, ο εκπαιδευτικός

γ) «οικεία βουλήσει» του εκπαιδευτικού, εφόσον συντρέ-

επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει

χουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται, ειδικά και δεν

τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Αν διακοπεί η από-

διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής

σπαση του εκπαιδευτικού κατά την περίπτωση γ’ της πα-

μονάδας,

ραγράφου 13, κατά τη διάρκεια των τριών ετών της από-

δ) έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών που να δικαιολογούν

σπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης

την παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης,

μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην

σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση

Ελλάδα.

Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξέ-

13. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και των

νων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ) του Υ-

οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται κατά

πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 11 δεν μπορούν

ε) εξυπηρέτησης επιτακτικών υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών της ημεδαπής.

να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης. Εκπαιδευτικοί, των
οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, κατά

Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υ-

την περίπτωση γ’ της ίδιας παραγράφου δεν μπορούν να

πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα

υποβάλουν αίτηση απόσπασης για τα δύο σχολικά έτη με-

από εισήγηση για τις περιπτώσεις α’ και β’ του Συντονιστή

τά τη διακοπή.

Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας

«14. Ειδικά για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμι-

Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειο-

ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ταυτοχρόνως εί-

νοτικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ), οι οποίοι εκτιμούν πραγ-

ναι και κληρικοί ενός εκ των κλιμάτων της Εκκλησίας της

ματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσι-

Ελλάδος, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των υπ’ αυ-

ες εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφο-

τώ Εκκλησίας της Κρήτης, Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκα-

ρές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταμένου

νήσου και Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, και των Πατρι-

της εκπαιδευτικής μονάδας.

αρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, επιτρέπεται η απόσπαση κατόπιν αιτήσεώς τους στο εξωτε-

(8) Η περ. γ’ αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ. 6 του άρθ. 73 του
Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) και σύμφωνα με τη παρ.7 του
αυτού άρθρου και νόμου: «7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και
6 εφαρμόζονται και για τις αποσπάσεις που βρίσκονται σε ισχύ
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος».

ρικό, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
για την παροχή υπηρεσίας στην τοπική εκκλησιαστική αρχή. Η διαδικασία επιλογής των κληρικών, τα απαιτούμενα
γενικά και ειδικά προσόντα που λαμβάνονται υπόψη, η
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διάρκεια απόσπασης και η παράτασή της, καθώς και κάθε

κοινωνικούς φορείς και ιδρύματα της ημεδαπής και της

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την απόσπασή τους και

αλλοδαπής,

την εν γένει παροχή των υπηρεσιών τους, στις οποίες πε-

β) επιθεωρεί, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα, τις

ριλαμβάνεται η παροχή υπηρεσίας στην τοπική εκκλησια-

εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευ-

στική αρχή, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών

σης, ακόμα και με επιτόπιες επισκέψεις κατόπιν απόφα-

(9)

σης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών.».
Άρθρο 17

των. Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής

Λοιπά θέματα εποπτείας και διοίκησης

Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων παρακολουθεί τα οικονομικά θέματα,

σκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λει-

γ) παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλε-

τουργίας των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης και κά-

κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έ-

θε άλλο σχετικό θέμα.

ρευνας και Θρησκευμάτων τα αποτελέσματα επιτυχίας

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υ-

πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών
των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης,

πουργών μπορεί να ανατίθενται νομικές υποθέσεις της ελ-

δ) υποβάλλει προτάσεις προς τον Υπουργό Παιδείας, Έ-

ληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε νομικό που

ρευνας και Θρησκευμάτων για τη βελτίωση του τρόπου

διαμένει στην ξένη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 25Α του ν.

λειτουργίας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

3086/2002 (Α’ 324), εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει

Άρθρο 18

νομικός σύμβουλος στην οικεία ελληνική διπλωματική ή

Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης Διοικητικοί υπάλληλοι

προξενική αρχή.

1. Στα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης υπηρετούν

3. Στους αποσπώμενους κατά τις διατάξεις του παρόντος

διοικητικοί υπάλληλοι, που αποσπώνται για το σκοπό αυ-

νόμου, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη

τόν και δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τρεις ανά

μετάβασή τους στην Ελλάδα χορηγείται ειδική άδεια μέχρι

γραφείο. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορεί να συμπλη-

επτά ημέρες κάθε έτος. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση

ρώνουν ωράριο στα γραφεία αυτά με απόφαση του οικεί-

των αδειών της παρούσας είναι:

ου συντονιστή εκπαίδευσης. Η συμπλήρωση ωραρίου δεν

α) για τους συντονιστές εκπαίδευσης ο Υπουργός Παιδείας,

μπορεί να υπερβαίνει το 50% του υποχρεωτικού ωραρίου

Έρευνας και Θρησκευμάτων και

του εκπαιδευτικού.

β) για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ο συντονιστής εκπαίδευσης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται

4. Οι συντονιστές εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι και για τη χο-

διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Παι-

ρήγηση στους εκπαιδευτικούς κανονικής άδειας, ειδικής

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε γραφεία συντονι-

άδειας, άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέ-

στών εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη υπη-

κνου, άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λό-

ρεσιακών αναγκών. Οι αποσπώμενοι διοικητικοί υπάλλη-

γους ή άδειες εξετάσεων.

λοι πρέπει να έχουν διοικητική εμπειρία τουλάχιστον δύο

5. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαί-

ετών, καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης,

δευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο

άλλως καλή γνώση μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική

άσκησης των αρμοδιοτήτων της:

ή γερμανική, εφόσον αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας

α) συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία των ξένων

απόσπασης, καθώς και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής.

χωρών, καθώς και με επιστημονικούς, ερευνητικούς,

Οι διατάξεις του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως και
για τους διοικητικούς υπαλλήλους για τις αποσπάσεις αυτών.

(9) Η παρ. 14 προστέθηκε με το άρθ. 95 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/Α/4-8-2017).

3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονιστών
εκπαίδευσης και των σχολείων, με φορείς τις ελληνικές δι-
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πλωματικές ή προξενικές αρχές μπορεί να προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) προσωπικό,

α) την εγγραφή των παιδιών με διαφορετική πολιτισμική
προέλευση σε σχολεία μαζί με παιδιά γηγενών,

πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού, με σύμβαση εργα-

β) την ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου

σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της

στη βάση του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών και των

οποίας μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική πε-

δικαιωμάτων του παιδιού,

ρίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου.
Για τις ανάγκες του προηγούμενου εδαφίου, απαγορεύεται
η σύναψη συμβάσεων αορίστου χρόνου.

γ) την εκπόνηση κατάλληλων σχολικών προγραμμάτων,
σχολικών βιβλίων και διδακτικών υλικών,
δ) την αντιμετώπιση των αρνητικών διακρίσεων που δημι-

Άρθρο 19

ουργούνται με βάση τις πολιτισμικές διαφορές, την ξενο-

Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών

φοβία και τον ρατσισμό,

1.Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16 τίθενται

ε) μέτρα και υποστηρικτικές δομές που ευνοούν την εκπαι-

στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης. Όπου δεν

δευτική και κοινωνική ένταξη των παιδιών μεταναστευτι-

υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης τίθενται στη διάθεση

κής καταγωγής σε πλαίσιο ισοτιμίας και με σεβασμό στη

των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και τοποθετού-

διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας,

νται σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 3 της περιοχής
ευθύνης τους.

στ) κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις
διαπολιτισμικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε όλα τα

2. Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

των περιπτώσεων α’ και β’ του άρθρου 3, των οποίων φο-

Άρθρο 22

ρέας δεν είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρ-

Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

χές, και διορίζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους

1. Τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκαν

στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής, μπορεί να ορκι-

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του ν.

στούν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους της χώρας ό-

1566/1985 (Α’ 167) μετατρέπονται και λειτουργούν εφεξής

που υπηρετούν.

ως Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Τα

3. Αν τα όργανα εποπτείας και διοίκησης διαπιστώσουν υπε-

σχολεία αυτά επιδιώκουν τη συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώ-

ραριθμία ως προς τους εκπαιδευτικούς που δεν καλύπτουν

ρας εφαρμόζοντας σε πειραματική βάση ερευνητικά και

υπηρεσιακές ανάγκες, ως υπεράριθμος εκπαιδευτικός θε-

καινοτόμα προγράμματα που αφορούν τη διαπολιτισμική

ωρείται ο τελευταίος τοποθετηθείς και σε περίπτωση ταυ-

εκπαίδευση και την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και

τόχρονης τοποθέτησης ο εκπαιδευτικός με τη χαμηλότερη

κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φυλετικής καταγωγής και

σειρά στον πίνακα επιλογής, ο οποίος επιστρέφει στην η-

πολιτισμικής προέλευσης, με στόχο την περαιτέρω γενί-

μεδαπή.

κευση της εφαρμογής τους στα λοιπά σχολεία.
Τα προγράμματα σπουδών και παιδαγωγικές μέθοδοι εΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

φαρμόζονται όπως στα υφιστάμενα Πειραματικά Σχολεία.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2. Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ιδρύο-

Άρθρο 20

νται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών. Με

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση αφορά στη δόμηση των σχέ-

όμοια απόφαση μπορεί να μετατρέπονται σε Πειραματικά

σεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με σκοπό

Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης άλλα δημόσια σχο-

την άρση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

λεία, να αποχαρακτηρίζονται Πειραματικά Σχολεία Διαπο-

Άρθρο 21

λιτισμικής Εκπαίδευσης μετατρεπόμενα σε συνήθη σχο-

Σκοποί και μέσα

λεία, καθώς και να ιδρύονται τάξεις υποδοχής ή φροντι-

Οι σκοποί της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης επιδιώκονται,

στηριακά τμήματα ή να εφαρμόζονται ανάλογα υποστηρι-

μεταξύ άλλων, με τα εξής μέσα:

κτικά μέτρα σε κάθε σχολείο, εφόσον από τις αντίστοιχες
εγγραφές των μαθητών διαπιστωθεί η σχετική ανάγκη.
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Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πραγματοποιείται η σύνδεση των Πειραματι-

β) οι δέσμες κοινωνικών μέτρων με στόχο την υποστήριξη
της οικογένειας και του μαθητή,

κών Διαπολιτισμικών Σχολείων με σχολεία γενικής εκπαί-

γ) οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παράλληλα με τη Διεύ-

δευσης, όπως και με σχολεία του εξωτερικού, στη βάση

θυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-

συγκεκριμένων δράσεων μέσω των οποίων θα εξασφαλί-

σης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ) που

ζονται τόσο η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των

θα αποβλέπουν στη στήριξη και ενίσχυση συνεργασίας

σχολείων όσο και η διάχυση της εμπειρίας των Πειραματι-

μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και της εκπαιδευτικής

κών Διαπολιτισμικών Σχολείων.

κοινότητας,

Άρθρο 23

δ) οι δομές εκτός τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα «καλο-

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

καιρινά σχολεία» και οι υπάρχουσες «θερινές κατασκη-

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και

νώσεις»,

Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαί-

ε) το αναγκαίο πλαίσιο για τη σύνταξη του ειδικού υπο-

ες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη

στηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού στις γλώσσες των κυ-

λειτουργία των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων Διαπο-

ριότερων μεταναστευτικών μονάδων, προκειμένου να

λιτισμικής Εκπαίδευσης.

επιτευχθεί το έργο των εκπαιδευτικών και ο σκοπός της

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Διεύ-

σκευμάτων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα των εκ-

θυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-

παιδευτικών οι οποίοι μετατίθενται στα Δημόσια Σχολεία

σης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ)

της παραγράφου 1, καθώς και η διαδικασία μετάθεσής

Άρθρο 25

τους.

Διοίκηση των Πειραματικών Σχολείων

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

σκευμάτων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα επιστη-

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δημοσίων

μόνων ειδικευμένων στα θέματα διαπολιτισμικής εκπαί-

σχολείων και τη στήριξη του έργου τους (ν. 3966/ 2011) ε-

δευσης, σχολικών συμβούλων, σχολικών ψυχολόγων, κοι-

φαρμόζονται και στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμι-

νωνικών λειτουργών κλπ προς υποστήριξη του έργου των

κής Εκπαίδευσης.

εκπαιδευτικών που στοχεύουν στην ενημέρωση, στις αρ-

2. Οι διευθυντές των δημόσιων σχολείων επιλέγονται, σύμ-

χές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα ζητήματα δι-

φωνα με τα ισχύοντα με την επιλογή διευθυντών των άλ-

γλωσσίας, στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης

λων δημόσιων σχολείων.

γλώσσας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.

3. Η διοίκηση των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
ασκείται από τις οικείες Διευθύνσεις της αντίστοιχης βαθ-

Άρθρο 24

μίδας.

Μέτρα στήριξης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 26

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

Μεταβατικές διατάξεις

σκευμάτων συνιστάται:

1. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν συνεχώς για χρονικό διά-

1. Επιτροπή ειδικών επιστημόνων και στελεχών του Υπουρ-

στημα άνω των επτά (7) ετών με απόσπαση σε εκπαιδευ-

γείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για δημιουργία

τικές μονάδες του άρθρου 4, και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή

πλατφόρμας συγκέντρωσης εκπαιδευτικών υλικών και εγ-

έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του

χώριων και διεθνών πρακτικών σχολείων προς ενημέρωση

εξωτερικού στη χώρα απόσπασής τους, μπορεί να απο-

της εκπαιδευτικής κοινότητας.

σπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα,

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

χωρίς επιμίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή τους ύστερα από

σκευμάτων ορίζονται:

ετήσια αίτηση παράτασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέ-

α) οι εκπαιδευτικές μέθοδοι εξειδικευμένης διδασκαλίας,

σεις:
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α) έχουν μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή

4. Στους μαθητές των δίγλωσσων εκπαιδευτικών μονάδων

σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για

της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται τίτλος σπου-

διάστημα μεγαλύτερο από τα επτά (7) τελευταία χρόνια,

δών που αναγνωρίζεται ως ισότιμος των τίτλων των αντί-

β) ο γάμος έχει τελεστεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν

στοιχων σχολείων της ημεδαπής και της ξένης χώρας.

από την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας, και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

γ) έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Άρθρο 27
Ρύθμιση για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται κανένα είδος

Έρευνας των ΑΕΙ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

επιμισθίου ή πρόσθετης αποζημίωσης και χάνουν την ορ-

(ΔΙΠΑΕ) και τη λειτουργία και την ανάπτυξη της

γανική τους θέση στην ημεδαπή.

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και

Αν η εκπαιδευτική μονάδα όπου υπηρετούν καταργηθεί ή

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού λόγω

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως

διακρατικής συμφωνίας οφείλουν να επιστρέψουν στη

έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση γ' της παρ. 13 του

Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής στη διάθεση της

άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), επέρχονται οι εξής

οποίας βρίσκονται.

τροποποιήσεις:

2. Εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με ελληνόγλωσ-

α) στο προτελευταίο εδάφιο μετά τις λέξεις «των ρυθμιζό-

σο πρόγραμμα μετατρέπονται σε δίγλωσσες σε όλες τις

μενων δόσεων» προστίθενται οι εξής λέξεις: «η διαδικα-

βαθμίδες, ύστερα από σχετικές διμερείς συμφωνίες, ως ε-

σία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, καθώς»,

ξής:

β) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Τα ποσά που οφεί-

α) Τα Δημοτικά Σχολεία μετατρέπονται σε δίγλωσσα από
το σχολικό έτος 2018-2019.

λουν, σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν.
2817/2000, 59 περίπτωση στ’ του ν. 4009/2011, 18 του ν.

β) Τα Γυμνάσια μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολι-

4283/2014, 24 του ν. 4386/2016, οι καθηγητές και οι υπη-

κό έτος 2018-2019. Η μετατροπή ολοκληρώνεται σταδια-

ρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν

κά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες μαθητές στο

επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω

Γυμνάσιο ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους στο

εταιρείας, παραγράφονται, κατά παρέκκλιση από κάθε

ελληνόγλωσσο πρόγραμμα και, μετά την αποφοίτησή

άλλη διάταξη, με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος

τους, μπορεί να κατευθύνονται σε δίγλωσσα Λύκεια.

του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε ως

γ) Τα Λύκεια μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό

έσοδο του οικείου ΕΛΚΕ, ενώ εισπράττονται και διεκδι-

έτος 2018-2019. Η μετατροπή ολοκληρώνεται σταδιακά

κούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για τον

σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες μαθητές στο Λύ-

προσδιορισμό του οφειλόμενου ως άνω ποσού οι ΕΛΚΕ

κειο ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους στο ελλη-

μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία

νόγλωσσο πρόγραμμα μέχρι την αποφοίτησή τους.

υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό

δ) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας, η

με το ύψος των εισοδημάτων των υπόχρεων από την

διάρκεια και οι λεπτομέρειες της μετατροπής, η οποία

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα κρίσι-

εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2018-2019, ρυθμίζονται

μα έτη. Οι Διοικήσεις των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ οφείλουν να

μετά από διακρατικές διμερείς συμφωνίες με τα Υπουρ-

προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβο-

γεία Παιδείας των επιμέρους κρατιδίων.

λής των οφειλόμενων κρατήσεων σε βάρος των υπό-

3. Οι σχολικές μονάδες κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, οι ο-

χρεων για το τρέχον και τα παρελθόντα οικονομικά έτη,

ποίες υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξα-

εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της

κολουθούν να χορηγούν τίτλους σπουδών που αναγνωρί-

κοινής υπουργικής απόφασης της παρούσας παραγρά-

ζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχο-

φου, διαφορετικά υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με τις κεί-

λείων της ημεδαπής.

μενες διατάξεις για το χρονικό διάστημα που αφορά τη
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θητεία τους. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ζητηθεί

σπουδών Τμημάτων ή Σχολών ΑΕΙ, με τα οποία το Ίδρυ-

στοιχεία από την αρμόδια ΔΟΥ η προθεσμία αρχίζει από

μα έχει συνάψει προγραμματικές συμφωνίες συνεργασί-

την περιέλευση των στοιχείων στους ΕΛΚΕ. Οι οφειλές

ας με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση παιδαγωγικής

Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων μελών εται-

και διδακτικής επάρκειας».

ρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση

4. Τα έσοδα του προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης

του παρόντος νόμου δυνάμει των ως άνω διατάξεων,

για εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς της

υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται

περίπτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002

εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο ΕΛΚΕ

(Α’ 152) που έχουν εισπραχθεί κατά το χρονικό διάστημα

εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών ο-

από τις 28-6-2002 και έως και τις 17-9-2013 από τον Ειδικό

φειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συ-

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής

ντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήμα-

εγγράφονται και αποτελούν αποθεματικό του και μπορεί

τος».

να διατίθενται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3391/2005 (Α’ 240) αντικαθίσταται ως εξής:

λειτουργία και τη διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ.

«4. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) μπορεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

να συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαί-

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ

δευσης της χώρας και με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξω-

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

τερικού. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρό-

Άρθρο 28

τηση της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, μπορεί

Ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα διά βίου μάθησης

1. Μετά το άρθρο 29 του ν. 682/1977 (Α’ 244), όπως έχει τρο-

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας οπουδήποτε

ποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1035/1980 (Α’

στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, να καθορίζονται και να δι-

60), προστίθεται άρθρο 30, ως εξής:

οργανώνονται κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπου-

«Άρθρο 30

δών σε συνεργασία με σχολές ή τμήματα άλλων Πανεπι-

Σχέση εργασίας, διάρκεια σύμβασης λύση σχέσης εργασίας

στημίων ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή σε συνεργασία με άλλες σχο-

1. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί, υ-

λές ή τμήματα ομοταγών Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

πηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρό-

Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν

νου κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων, των

2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη

κέντρων διά βίου μάθησης, των κοινών προγραμμάτων

από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την

μεταπτυχιακών σπουδών».

έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α’ 152), προ-

Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η

στίθενται περιπτώσεις δ’ και ε’ ως εξής:

οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από

«δ) Τα μέλη ΕΠ και ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος της

τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύ-

ΑΣΠΑΙΤΕ και το διοικητικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ που

τερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της

εργάζονται εκτός της έδρας του Ιδρύματος στις πόλεις

διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

όπου λειτουργούσαν παραρτήματα ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ μπο-

Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν

ρούν να παρέχουν το έργο τους στα Προγράμματα Παι-

καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδι-

δαγωγικής Κατάρτισης και Προγράμματα Επιμόρφωσης

καίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

ή Εξειδίκευσης που οργανώνει και λειτουργεί η ΑΣΠΑΙΤΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3027/2002 (Α’ 152).

3. Η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους:

ε) Τα μέλη ΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ

α) Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς

μπορούν να παρέχουν το έργο τους σε προγράμματα

αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος
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στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-

της ηλικίας τους, δικαιούνται αποζημίωση ίση προς το

εκπαιδευτικού.

ήμισυ της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 για την

β) Κατάργηση σχολείων.

περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

γ) Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περί-

7. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολυόμενοι εξαιτίας ανεπάρ-

πτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έ-

κειας ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η

χουν τη μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και

οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβού-

μηδενίζεται το ωράριό τους. Από τις απολύσεις αυτές

λιο ή εξαιτίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής της από-

εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες

λυσης, δεν δικαιούνται αποζημίωση.

των σχολείων.

8. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, άλλοι

δ) Συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας των εκπαιδευτικών.

μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ και συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν μετέχουν σε φορείς ελέγχου

ε) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται από τον ιδιο-

των ιδιωτικών σχολείων, δύνανται να απασχολούνται

κτήτη του σχολείου στο οποίο υπηρετούν λόγω: αα)

στην ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει έλλειψη

σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που διαπι-

στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και στην αντί-

στώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υ-

στοιχη ειδικότητα.

γειονομική επιτροπή του Δημοσίου και, ύστερα από

9. Η σχέση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχο-

ένσταση του ενδιαφερομένου, από τη δευτεροβάθμια

λείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με το θά-

υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου, ββ) συμπλήρω-

νατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την

σης του χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει δικαίωμα

απόλυση, για την οποία εκδίδεται πράξη του αρμόδιου

προς λήψη πλήρους σύνταξης από φορέα ασφάλισης

Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις απολύσεων ι-

των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σε αυτή την περίπτωση,

διωτικών εκπαιδευτικών, το αρμόδιο κατά περίπτωση

η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά τη λήξη

Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), επιβεβαιώνει

του διδακτικού έτους, γγ) επιβολής της πειθαρχικής

εάν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως, διαπι-

ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συμ-

στώνει εάν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και ει-

βούλιο, δδ) ανεπάρκειας ως προς την εκτέλεση των

σηγείται σχετικά με την απόλυση στον αρμόδιο Διευθυ-

καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οι-

ντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει δέσμια αρμοδιότητα να

κείο υπηρεσιακό συμβούλιο και στηρίζεται σε δύο του-

εκδώσει διαπιστωτική πράξη, σύμφωνη με την εισήγηση

λάχιστον υπηρεσιακές εκθέσεις που συντάσσονται από

του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Απολύσεις ιδιωτι-

τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφορούν δύο

κών εκπαιδευτικών, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,

τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη.

που λαμβάνουν χώρα χωρίς την προβλεπόμενη κατά τα

4. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον ιδιοκτή-

ανωτέρω πράξη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
είναι άκυρες.

τη για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παρά-

10. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια

γραφο 3 λόγους καταβάλλεται αποζημίωση ενός μηνός

του διδακτικού έτους επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση

για κάθε έτος προσφοράς των υπηρεσιών του στο αυτό

του ιδιοκτήτη ή για αποχρώντα λόγο εκτιμώμενο από

σχολείο. Στην αποζημίωση υπολογίζεται και η υπηρεσία

τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η παραίτηση, για να

του με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

θεωρείται έγκυρη, πρέπει να υποβάλλεται από τον εκ-

5. Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός εκπίπτει αυτοδικαίως της

παιδευτικό αυτοπροσώπως στο ιδιωτικό σχολείο και ε-

υπηρεσίας, εάν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση

ντός 5 ημερών στον Διευθυντή εκπαίδευσης. Η αποδοχή

σε ποινή συνεπαγόμενη απόλυση για τους δημοσίους

αυτής κοινοποιείται αμέσως προς τον ιδιοκτήτη, ο ο-

υπαλλήλους.

ποίος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών να υποβάλει

6. Οι αποχωρούντες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λόγω συ-

πρόταση για το διορισμό αντικαταστάτη. Ο παραιτηθείς

μπληρώσεως του συντάξιμου χρόνου ή του 70ού έτους

δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από την
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ανάληψη των καθηκόντων του αντικαταστάτη του, ε-

ρετική σχολική δράση (παρέκκλιση) μη προβλεπόμενη

κτός εάν παρήλθε μήνας από την υποβολή της παραίτη-

από το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα (Β’ 1324/2016), κα-

σής του και δεν του έγινε κοινοποίηση της αποδοχής της.

τά τα ανωτέρω μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των

Οι διοριζόμενοι στη δημόσια εκπαίδευση, ως μόνιμοι ή

μαθητών και των διδασκόντων,

ως αναπληρωτές, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται

δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλισης

αυτοδικαίως παραιτούμενοι από το ιδιωτικό σχολείο στο

χορηγείται με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προ-

οποίο υπηρετούν, μόλις αναλάβουν υπηρεσία στη δημό-

βλέπεται για τα ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, όπως αυτή

σια εκπαίδευση.

καθορίστηκε με την παρούσα και οι διδάσκοντες θα

11. Η απόλυση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εξαιτίας πει-

πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπο-

θαρχικού παραπτώματος, ανεπάρκειας ή νόσου, επέρχε-

νται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία. Δεν επιτρέπε-

ται από την κοινοποίηση της οικείας πράξης στον ιδιωτι-

ται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με φροντι-

κό εκπαιδευτικό».

στήρια και με κέντρα ξένων γλωσσών».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α’ 244) αντικαθί-

3.Το εδάφιο β’ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 (Α’

σταται, ως ακολούθως:

244), όπως προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 47 του

«2. Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδα-

ν. 3848/2010 (Α’ 71), αντικαθίσταται ως εξής:

σκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

«β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς

πέραν του ωρολογίου προγράμματος, ιδίως ενισχυτική

και σε αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν ε-

διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της

παρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το

γλωσσομάθειας κλπ επιτρέπονται, κατόπιν ελέγχου νο-

ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται στους εν λό-

μιμότητας ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παι-

γω εκπαιδευτικούς, άλλες σχολικές δράσεις και δραστη-

δαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας από την κατά

ριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχο-

περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτε-

λικής μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρό-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

σθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας,

νας και Θρησκευμάτων. Οι προϋποθέσεις για την παρέκ-

συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, δι-

κλιση και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

οργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και

πέραν του ωρολογίου προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργα-

αα) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προ-

στηρίων ή διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώ-

γράμματος διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δε

σουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για όλες

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, προσφυγές

τις τάξεις,

ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου κατά καταγγελιών

ββ) Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας

συμβάσεων εργασίας που έλαβαν χώρα κατά το σχολικό

(ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σε-

έτος 2015-2016 εξετάζονται μόνο ως προς την ύπαρξη λό-

πτεμβρίου από τον Διευθυντή του σχολείου σε συνερ-

γου καταχρηστικότητας της απόλυσης».

γασία με το σύλλογο διδασκόντων και τον υπεύθυνο

Άρθρο 29

σχολικό σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά

Ρυθμίσεις για τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων

κριτήρια κατά τη συγκρότησή του και υποβάλλεται σε

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

τρία αντίγραφα στον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο για

Στο τέλος της περίπτωσης 5 της υποπαρ. Θ.18 της παρ. Θ’

θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα αντίγραφο στο

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) προστίθενται

σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Δι-

εδάφια ως εξής:

ευθυντή Εκπαίδευσης,

«Τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

γγ) Η παρέκκλιση αφορά όλους τους μαθητές της τάξης ή

εκπαίδευσης με ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,

των τάξεων για τις οποίες χορηγείται. Στην οικεία

που εκδόθηκε δυνάμει της δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75)

Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους προαι-

της προηγούμενης περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά έως
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30-9-2016 αίτημα τροποποίησης για ελλείψεις ή/και μεταβο-

ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ, την ειδικότητα και το αναλυτικό

λές στις κτιριολογικές προϋποθέσεις, που έχουν επέλθει από

πρόγραμμα διδασκαλίας (ώρες διδασκαλίας ανά

το χρονικό διάστημα της αδειοδότησής τους έως και σήμε-

τμήμα /τάξη και μάθημα) των διδασκόντων.

ρα. Αν τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

μιας εκπαίδευσης δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα το αίτημα

Θρησκευμάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία που

τροποποίησης για ελλείψεις ή/και μεταβολές, ανακαλείται η

καταχωρούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες των φροντι-

άδειά τους σύμφωνα με την περίπτωση 1β’ της υποπαρ. Θ4

στηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών στο ανωτέ-

της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Με

ρω πληροφοριακό σύστημα.

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

των καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς

Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις

και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».

και η διαδικασία πρόσβασης των αποκεντρωμένων

Άρθρο 30

οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και

σκευμάτων στο πληροφοριακό σύστημα του παρό-

Κέντρων Ξένων Γλωσσών

ντος.

«1. α) Για τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσί-

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας

ας για τα φροντιστήρια, της συλλογής στοιχείων και

και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμό-

της εξαγωγής στατιστικών αναφορών και της καταπο-

διου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληρο-

λέμησης της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας δη-

φοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστή-

μιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

ματα και αρχεία του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή των ΝΠΔΔ

σκευμάτων πληροφοριακό σύστημα στο οποίο, με συ-

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρό-

νεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, καταχωρί-

ντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι

ζονται τα στοιχεία του παρόντος και των κατ` εξουσιο-

προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αρμό-

δότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση

διων υπηρεσιών στα στοιχεία του πληροφοριακού συ-

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

στήματος.

καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο

στ) Η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης.

τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, η διαδικασία κα-

ζ) Η μη έγκαιρη καταχώριση ή η καταχώριση ψευδών

ταχώρισης, η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στο

στοιχείων επισύρει ποινή προστίμου, το ύψος και ο

πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

τρόπος είσπραξης του οποίου ορίζεται με κοινή από-

β) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων

φαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέ-

μάτων και Οικονομικών. Σε περίπτωση υποτροπής

ρω πληροφοριακό σύστημα, ετησίως και κάθε φορά

μπορεί να επιβληθεί κύρωση προσωρινής ή οριστικής

που επέρχεται τροποποίησή τους:

ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με ειδικά αιτιολογη-

αα) το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημά-

μένη απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

των, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε

μάτων. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής κύ-

μάθημα και τμήμα ανά μέρα και διδακτική ώρα, και

ρωσης προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας

ο διδάσκων/καθηγητής,

λειτουργίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

ββ) τα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί, το πλήθος

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.». (10)

των μαθητών ανά τάξη γυμνασίου/λυκείου και ανά

«2. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες /

ομάδα προσανατολισμού της Β’ και Γ’ τάξης λυκεί-

καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς

ου, τα διδασκόμενα μαθήματα και το πλήθος των
εβδομαδιαίων ωρών τους ανά τμήμα του φροντιστηρίου, καθώς και τα ονομαστικά στοιχεία, τον

(10) Ολόκληρη η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθ. 106 του
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 8-8-2018
Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016) – Σελ. 21 από 35

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α’ 159/6-9-2016

να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχό-

κού Λυκείου μετεγγράφονται στη Β’ τάξη του Εσπερινού Γε-

λησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλο-

νικού Λυκείου, εκτός εάν η συνολική μαθητική τους πορεία

νται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική

(τάξεις από τις οποίες έχουν προαχθεί) τους δίνει το δικαίω-

νομοθεσία.».

(11)

μα εγγραφής σε επόμενη τάξη.».

3. «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλη-

Άρθρο 33

σης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών

Ρυθμίσεις για τις αποσπάσεις στα σχολεία του Αρμενικού

καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ’ α-

Κυανού Σταυρού, της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργί-

ντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσι-

ας, της Ισραηλίτικης Κοινότητας Αθηνών, της Ισραηλίτικης

ας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του

Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σε εκκλησιαστικά νομικά πρό-

μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.».

(12)

Η συ-

μπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί

σωπα και φορείς
1. Η παρ 14 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α' 203) αντικαθί-

σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της

σταται ως εξής:

κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.

«14. Στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της

Άρθρο 31

Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλιτι-

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

κής Κοινότητας Αθηνών και της Ισραηλιτικής Κοινότητας

σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης μπορεί να αποσπώνται για διδασκαλία

Στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α’ 267) προστί-

εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτερο-

θεται περίπτωση γ’, ως εξής:

βάθμιας εκπαίδευσης. Η απόσπαση αυτή γίνεται για ένα

«γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι-

σχολικό έτος, που μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο μέγι-

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

στος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης

ύστερα από αίτηση του Αρμενικού Κυανού Σταυρού ή

και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας των ιδιωτών, οι οποί-

της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας ή της Ισραη-

οι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

λιτικής Κοινότητας Αθηνών(ΝΠΔΔ) ή της Ισραηλιτικής

ορισμένου χρόνου ως ωρομίσθιοι για τη διδασκαλία αντι-

Κοινότητας Θεσσαλονίκης (ΝΠΔΔ) και γνώμη του οικείου

κειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία».

κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στις ανωτέρω απο-

«Άρθρο 32

(13)

σπάσεις, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προ-

Ρυθμίσεις εγγραφής μαθητών σε διαφορετικό τύπο Λυκείου

βλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπώ-

Οι μαθητές δικαιούνται μία μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο

νται οι εκπαιδευτικοί. Η καταβολή των αποδοχών των

σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελμα-

αποσπασμένων εκπαιδευτικών διενεργείται από τον

τικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο

φορέα της οργανικής τους θέσης».

προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Οι μα-

2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλή-

θητές που αιτούνται μετεγγραφή από Επαγγελματικό Λύ-

λων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

κειο σε Γενικό Λύκειο και το αντίστροφο, κατατάσσονται σε

των στα νομικά πρόσωπα των άρθρων 1 παράγραφοι 4 και

τάξη σύμφωνα με τη συνολική μαθητική πορεία τους, λαμ-

60 του ν. 590/1977 (Α’ 146), 26 του ν. 3432/2006 (Α’ 14) και

βάνοντας υπόψη το σύνολο των τάξεων από τις οποίες έ-

του Β.δ. της 25.1/13-2-1843 (4/1843), στα εκκλησιαστικά νο-

χουν προαχθεί, και όχι απλώς την τελευταία τάξη εγγραφής.

μικά πρόσωπα και αρχές των άρθρων 1 και 2 του ν.

Ειδικά, οι μαθητές της Β` τάξης του Εσπερινού Επαγγελματι-

4149/1961 (Α’ 41) και στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, καθώς και στις Ιερές Μονές, Ενορίες, Εκκλησιαστι-

(11) Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 80 του Ν.
4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12-2016) με έναρξη ισχύος από 1-12-2016.
(12) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την
παρ. 11 του άρθ. 56 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017)
(13 )Το άρθρο 32 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4 του άρθ. 7
του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) και εφαρμόζεται από το
σχολικό έτος 2016-2017.

κά Ιδρύματα, Ιερά Προσκυνήματα και Εκκλησιαστικά
Μουσεία, που εποπτεύονται από τα παραπάνω εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, εξακολουθεί να διενεργείται από
το φορέα της οργανικής τους θέσης.
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Άρθρο 34

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.114/2014 (Α’ 181) προ-

Ρυθμίσεις θεμάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

στίθεται περίπτωση ιγ’, ως εξής:

1. Οι τομείς και οι ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων

«ιγ) τις αναθέσεις μαθημάτων (γενικής παιδείας, τομέα και

μπορεί να συνενώνονται ή να μεταφέρονται από Επαγ-

ειδικότητας) όλων των τάξεων των Επαγγελματικών

γελματικό Λύκειο σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο, όπως

Λυκείων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων

καθορίζονται κάθε φορά σύμφωνα με την περίπτωση ια’

της αρμοδιότητάς του».

της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α’ 193). Οι ορ-

4. Τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων Επαγγελματικής Εκ-

γανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτή-

παίδευσης της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της

των των ΕΠΑΛ, που διδάσκουν τα τεχνολογικά επαγγελ-

παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως μετο-

ματικά μαθήματα των συνενωμένων ή μεταφερόμενων

νομάστηκαν με την περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 16

τομέων και/ή ειδικοτήτων μεταφέρονται στο Επαγγελμα-

του ν. 3475/2006 (Α’ 146), καταργούνται.

τικό Λύκειο, που παρέχει εφεξής αυτούς τους τομείς και/ή

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.

τις ειδικότητες. Για τη μεταφορά των οργανικών θέσεων

3577/2007 (Α’ 130) μετά τις λέξεις «Τα πτυχία» διαγράφο-

στο Επαγγελματικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργούν εφεξής

νται οι λέξεις «των σχολικών ετών 2004-2005, 2005-2006,

οι τομείς και/ή οι ειδικότητες, και την τοποθέτηση σε αυτές

2006-2007 και 2007-2008».

των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από το Επαγ-

Άρθρο 35

γελματικό Λύκειο με τους συνενωμένους ή μεταφερόμε-

Ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του

νους τομείς και/ή ειδικότητες, εκδίδεται διαπιστωτική

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα

στο Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις

σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης

Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)

της περίπτωσης ια’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.

1. Τα καταλύματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και

4186/2013 (Α’ 193) ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ.

Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα, περιοχή Ζούμπερι

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις μεταφερό-

(πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας

μενες οργανικές θέσεις, διατηρούν την αρχαιότητα της το-

Μάκρης), στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται

ποθέτησης, την οποία είχαν στο ΕΠΑΛ από το οποίο

οι σχετικές πιστώσεις για τη λειτουργία τους, τελούν υπό

προέρχονται. Κατ’ εξαίρεση εκπαιδευτικοί κλάδων και ει-

την άμεση εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηρια-

δικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων, που διδάσκουν

κής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας,

τα τεχνολογικά επαγγελματικά μαθήματα των συνενωμέ-

Έρευνας και Θρησκευμάτων.

νων ή μεταφερόμενων τομέων και/ή ειδικοτήτων, μπο-

2. Οι δαπάνες λειτουργίας και οι τυχόν ανεξόφλητες δαπάνες

ρούν με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

λειτουργίας των καταλυμάτων βαρύνουν τις πιστώσεις

δευσης ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ και αίτησή

του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας,

τους να παραμείνουν στο Επαγγελματικό Λύκειο, όπου

Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα του Ειδικού

κατέχουν οργανική θέση, εφόσον συμπληρώνουν αριθμό

Φορέα 19-110.

διδακτικών ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας ή/και τε-

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

χνολογικών επαγγελματικών μαθημάτων άλλων τομέων

σκευμάτων καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η

και/ή ειδικοτήτων σε Α’ ανάθεση, ο οποίος δικαιολογεί τη

παραχώρηση, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια

διατήρηση της οργανικής τους θέσης.

της χρήσης τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων.

2. α)Στο τέλος της περίπτωσης η’ της παρ. 2 του άρθρου 43

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθενται οι λέξεις «ύστερα

σκευμάτων δύναται να ανατίθεται η οργάνωση, η λειτουρ-

από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

γία ή/και η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος ή του συ-

β) Στο τέλος της περίπτωσης ι’ της παρ. 2 του άρθρου 43

νόλου των καταλυμάτων σε σύλλογο ή ομοσπονδία των

του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθενται οι λέξεις «ύστερα

υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παι-

από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την φιλοξενία των
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υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου και

β) Οι περιπτώσεις στ’, ζ’, η’ και θ’ της παρ. 8 του άρθρου

των εποπτευόμενων φορέων του και των οικογενειών

51του Πδ 114/2014 (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με την

τους. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλη σχετική

παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) αντικαθί-

λεπτομέρεια της χρήσης τμήματος ή του συνόλου των κα-

στανται ως εξής:

ταλυμάτων. Η διοίκηση των καταλυμάτων ασκείται από

«στ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραμ-

πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με

μάτων σπουδών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγ-

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

γελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και των μεταγυμνασι-

μάτων και αποτελείται από τρία (3) μέλη του συλλόγου ή

ακών ΔΙΕΚ σε Καταστήματα Κράτησης.

της ομοσπονδίας και δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ζ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Άρθρο 36

δημιουργικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και

Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης

αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την

και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ)

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι-

1. α) Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.

αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2074/1992 (Α’ 128), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3

η) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία μαθημάτων

του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), μετά τη λέξη

για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από αλλο-

«χρηματοδοτήσεις» προστίθενται οι λέξεις «ή επιχορη-

δαπούς, καθώς και τη μέριμνα για τη διαδικασία εξε-

γήσεις».

τάσεων Ελληνομάθειας.

β) Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.

θ) την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα

2074/1992 (Α’ 128), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3

επίπεδα εκπαίδευσης ακόμα και όπου δεν λειτουρ-

του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), η λέξη «χρημα-

γούν δομές, με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του

τοδότησης» αντικαθίσταται από τη λέξη «επιχορήγη-

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή

σης».

με τη δημιουργία Τμημάτων Αντισταθμιστικής Εκ-

γ) Στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.

παίδευσης (Τ.Α.Ε.)».

2074/1992 (Α’ 128), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3

3. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι ημέρες διακο-

του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), οι λέξεις «Μετά

πών και αργιών όλων των δομών, ιδιωτικών και δημοσί-

την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η

ων, της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

χρηματοδότηση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολο-

4. Η παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) αντικαθί-

κλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηματοδοτού-

σταται, ως εξής:

μενοι φορείς,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μετά την

«7. α) Οι αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων της περίπτω-

ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η χρημα-

ση γ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α’

τοδότηση ή επιχορήγηση και μέσα σε έξι (6) μήνες από

193) που διδάσκουν στα προγράμματα των φορέων

την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρημα-

της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρ-

τοδοτούμενοι-επιχορηγούμενοι φορείς,».

θρου 17 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), καθώς και των Σχο-

2. α) Η περίπτωση δ’ της παρ. 8 του άρθρου 51 του Πδ

λείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν.

114/2014 (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του

2525/1997 (Α’ 188), που υπάγονται στην αρμοδιότητα

άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), αντικαθίσταται ως

της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας

εξής:

Γενιάς /Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται

«δ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Σχολεί-

με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρ-

ων τυπικής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας (Δημοτικά

θρου 10 του ν. 3687/2008 (Α’ 159). Τα κριτήρια και η

Σχολεία) και δευτεροβάθμιας (Γυμνάσια, Γενικά και

διαδικασία επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτών ενη-

Επαγγελματικά Λύκεια) που λειτουργούν στα Κατα-

λίκων καθορίζεται με την παρ. 15 του άρθρου 27 του

στήματα Κράτησης».

ν. 4186/2013 (Α’ 193).
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β) Οι αμοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των πε-

υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ, υπάγο-

ριπτώσεων α’, β’, δ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν.

νται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις δια-

4186/2013 (Α’ 193) που διδάσκει στα προγράμματα

τάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179)».

των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρ-

Άρθρο 37

τισης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα Σχολεία

Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών

Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν.

1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α’ 159), όπως

2525/1997 (Α’ 188), καθορίζονται σύμφωνα με την

τροποποιήθηκε με τη παρ. 13 του άρθρου 26 του ν.

κοινή υπουργική απόφαση 2/106902/0022 (Β’ 3276/

3879/2010 (Α’ 163), αντικαθίσταται ως εξής:

2013)».

«4. Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών είναι

5.1. Η υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης 5 της υποπαρ. Θ.3.

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδο-

της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222),

χές του ορίζονται στο ύψος του βασικού μισθού του Γε-

όπως έχει τροποποιηθεί με την περίπτωση 4 της παρ. 1 του

νικού Διευθυντή του ΥΠΠΕΘ, χωρίς το επίδομα θέσης ευ-

άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:

θύνης ή διατηρεί τις αποδοχές του εφόσον προέρχεται

«(γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των ΝΠΔΔ, των ΝΠ του

από το Δημόσιο ή φορέα που χρηματοδοτείται από το

ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώ-

Δημόσιο. Για την αποζημίωση των λοιπών μελών και του

πων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του ΔΣ ή

γραμματέως του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται οι ι-

της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio οι μέτοχοι

σχύουσες γενικές διατάξεις».

ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν

2. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003

έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλή-

(Α’ 141), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του

λου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, για δε τις ενώσεις προσώπων, τα

ν. 3687/2008 (Α’ 159), αντικαθίσταται ως εξής:

μέλη ΔΣ ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ι-

«στ) Συνιστά, συντονίζει και εποπτεύει κατά περίπτωση

διότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠΔΔ

και αναλόγως του αντικειμένου ειδικές άμισθες ομάδες

και ΟΤΑ».

εργασίας τα μέλη των οποίων διαθέτουν την απαραίτητη

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α’ 193),

τεχνογνωσία. Οι ομάδες αυτές θα μελετούν, θα επεξερ-

όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 9 του άρθρου 42 του

γάζονται και θα εισηγούνται τα απαραίτητα σχέδια δρά-

ν. 4403/2016 (Α’ 125), αντικαθίσταται ως εξής:

σεων που αφορούν το αντικείμενο μελέτης».

«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό έργο κα-

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α’ 141) προστί-

τά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Ε-

θεται περίπτωση ζ’ ως εξής:

παγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευ-

«ζ) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων

καιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του ν. 3879/2010 (Α’

και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου

163) των Δήμων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Βι-

και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας

βλιοθήκη της Ελλάδας η οποία, κατά κύριο λόγο, επεξερ-

εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παι-

γάζεται και προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για την

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτές ενη-

υλοποίηση των δράσεων».

λίκων του άρθρου 27 παρ. 15 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) που

4. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003

διδάσκουν στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόμενοι στο

(Α’ 141) αντικαθίσταται ως εξής:

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ)

α) «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-

Θρησκευμάτων συστήνεται το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιο-

νών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

θηκών, το οποίο αποτελείται από εννέα μέλη και τα α-

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-

ναπληρωματικά τους, των οποίων η θητεία είναι τριετής.

νών, οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και

τους μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδεί-

οι παρέχοντες έργο σε Δράσεις Διά Βίου Μάθησης που

ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα λοιπά επτά μέλη και
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τα αναπληρωματικά τους ορίζονται από τους κάτωθι

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρ-

φορείς με τον ακόλουθο τρόπο:

θρου 9 του ν. 3149/2003 (Α’ 141) αντικαθίσταται ως εξής:

αα) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιο-

«Ο Γραμματέας ορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιο-

θήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και το αναπληρωματικό του
μέλος που υποδεικνύεται από την ΕΒΕ.

θηκών».
6. Όπου στις διατάξεις του ν. 3149/2003 (Α’ 141) και στην κεί-

ββ) Τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Βιβλιοθη-

μενη νομοθεσία αναφέρεται «Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθη-

κών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του

κών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ρα-

ΥΠΠΕΘ και ως αναπληρωματικό του μέλος τον προϊ-

διοτηλεόρασης» τροποποιείται σε «Γενικό Συμβούλιο Βι-

στάμενο του τμήματος Βιβλιοθηκών.

βλιοθηκών».

γγ) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή των Γενικών Αρχείων

7. Όπου στο άρθρο 9 του ν. 3149/2003 (Α’ 141) αναφέρεται

του Κράτους και το αναπληρωματικό του μέλος που

«Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Εκπαιδευτική

υποδεικνύεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Ραδιοτηλεόραση» τροποποιείται σε «Βιβλιοθήκες».
Άρθρο 38 (14)

δδ) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων

Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων

Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) που υποδεικνύονται από την

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υ-

ΕΕΒΕΠ.

πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύονται

εε) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από το Ινστι-

δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων, κα-

τούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) που υποδεικνύο-

θορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το

νται από το ΙΕΠ.

πρόγραμμα της εκπαίδευσης στις ως άνω δομές, καθώς και

στστ) Έναν μέλος και το αναπληρωματικό του από το

τα κριτήρια και η διαδικασία στελέχωσης αυτών.

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) που

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

υποδεικνύονται από το ΕΔΕΤ.

σκευμάτων αποσπώνται ή διατίθενται εκπαιδευτικοί στις ως

ζζ) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από καθηγη-

άνω δομές και προσλαμβάνονται αναπληρωτές, μέσω του

τή ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκο-

Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων

νομίας ή Επιστήμης Πληροφορίας του Τμήματος Αρχει-

Επενδύσεων ή μέσω ΕΣΠΑ.

ονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιο-

Άρθρο 39

νίου Πανεπιστημίου (ΤΑΒΜΙΠ) ή του Τμήματος Βιβλιο-

Καταργούμενες διατάξεις

θηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τε-

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

χνολογικού

Αθηνών

α) Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α’ 128).

(ΤΒΣΠΤΕΙΑΘ) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και

β) Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α’ 124).

Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαι-

γ) Η παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α’ 78).

δευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΤΒΣΠΤΕΙΘΕΣ) ή άλ-

δ) Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α’ 267).

λων αντίστοιχων ιδρυμάτων που μπορεί να προκύ-

ε) Το άρθρο 25 του ν. 3577/2007 (Α’ 130).

ψουν στο μέλλον από δημιουργία τμημάτων, συγχω-

στ) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.3687/2008 (Α’ 159).

νεύσεων, καταργήσεων κλπ.

ζ) Η παρ. 17 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α’ 118).

Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος

Στην πρώτη συγκρότηση (θητεία) το τακτικό μέλος

Άρθρο 40

προέρχεται από το ΤΑΒΜΙΠ και το αναπληρωματικό

Η διάθεση ή/και απόσπαση του προσωπικού που προβλέπε-

μέλος από το ΤΒΣΠΤΕΙΘΕΣ, στη δεύτερη σύσταση (θη-

ται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παρα-

τεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το ΤΒΣΠΤΕΙΘΕΣ
και το αναπληρωματικό μέλος από το ΤΒΣΠΤΕΙΑΘ,
στην επόμενη σύσταση (θητεία) το τακτικό μέλος
προέρχεται από το ΤΒΣΠΤΕΙΑΘ και το αναπληρωματικό
μέλος από το ΤΑΒΜΙΠ και ούτω καθεξής».

(14) Σύμφωνα με το άρθ. 110 περ. κ’ του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-62018) : «Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 και ιδίως των παρ. 8, 9
και 12 έως και 15 του άρθρου αυτού, καταργείται κάθε διάταξη
που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος και,
ιδίως, οι εξής :κ) το άρθρο 38 του ν. 4415/2016 (Α’ 159),»

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 8-8-2018
Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016) – Σελ. 26 από 35

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α’ 159/6-9-2016

γράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) παρα-

«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

τείνεται από την ημερομηνία λήξης τους και μέχρι τις 31-12-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι τεχνικές λε-

2017.

πτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.». (15)
Άρθρο 41

Άρθρο 43

1. Μετά το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περί-

Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του εδαφίου α’ της παρ.

πτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’

5 του άρθρου 10 του ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήμα-

85), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 4

τος Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 160), η Εθνική Αναλογιστική

του άρθρου 2 του ν. 4393/2016 (Α’ 106), προστίθεται εδά-

Αρχή (ΕΑΑ) προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες, κατά την κρίση

φιο ως εξής:

της, ενέργειες για τη λειτουργία της (ανάθεση μελετών, έρ-

«Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να

γων) και για την κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών της

υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%)».

(πραγματοποίηση προμηθειών) με δαπάνη του προϋπολο-

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της πε-

γισμού της, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λει-

ρίπτωσης α' της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016,

τουργίας και Διαχείρισής και τον Κανονισμό Οικονομικής

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο δεύ-

Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας που τη διέπει, χωρίς

τερο παρ. 4 του ν. 4393/2016 (Α’ 106), προστίθεται εδάφιο

διοικητική έγκριση.

ως εξής:

Άρθρο 44

«Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να

Άρθρο 45

υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%)».

Ρυθμίσεις θεμάτων σχολικών καθαριστριών

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της

Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως ισχύ-

παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά

ει, αντικαθίσταται ως εξής:

την τροποποίησή του με το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του ν.

«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα σχολι-

4393/2016 (Α’ 106), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

κά έτη 2015-2016 και 2016-2017».

«Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας

Άρθρο 46

Δημοσίων Υπαλλήλων και των φορέων πρόνοιας υπαλλή-

Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού

λων ΝΠΔΔ που αποχώρησαν από την 1-1-2014 έως την έ-

Στο στοιχείο γγ’ της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 6 της

ναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ως αποδοχές για τον

παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α’ 235), όπως έχει α-

υπολογισμό του τμήματος αυτού της εφάπαξ παροχής

ντικατασταθεί με την περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου

νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο

33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) μετά τη φράση «γγ) σε υπηρεσίες

ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν από

διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης»

την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστικές

προστίθεται η φράση «και στην Περιφερειακή Διεύθυνση

εισφορές υπέρ του Ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα

Εκπαίδευσης».

δώρα εορτών και αδείας».

Άρθρο 47

Άρθρο 42

Ρυθμίσεις για την έρευνα

Από τη δημοσίευση του παρόντος η οικονομική και λογιστι-

Άρθρο 48

κή αυτοτέλεια των Τομέων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (Ε-

1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), αντικα-

ΤΑΠΜΜΕ) καταργείται. Από την ίδια ημερομηνία ο κλάδος

θίσταται ως εξής:

Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠΜΜΕ εντάσσεται στον κλάδο

«1. Όργανα διοίκησης των ΣΜΕΑΕ είναι ο διευθυντής, ο υ-

Κύριας Ασφάλισης και λειτουργεί με ενιαία οικονομική και

ποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Στο σύλλο-

λογιστική οργάνωση.

γο διδασκόντων μετέχουν ισότιμα όλοι οι εκπαιδευτικοί,

(15) Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 42 προστέθηκε με το άρθρο 64 του
Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12-2016)
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καθώς και όλα τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και

νη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες πα-

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού».

θήσεις και Αναπηρία».

2.α) Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, αντικαθίσταται

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέ-

ως εξής:

σεις των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των προγραμμάτων πρώι-

«1. Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕΔΔΥ, των

μης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης

προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμ-

στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι με με-

μάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας

τάθεση ή διορισμό ή απόσπαση ή προσωρινή ανα-

στο σπίτι γίνεται από:

πλήρωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκ-

α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

παίδευση. Ειδικότερα οι οργανικές θέσεις εκπαιδευ-

κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και

τικών Νηπιαγωγών και Δασκάλων των Ειδικών Νη-

β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτερο-

πιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, των

βάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους

Τμημάτων Ένταξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των

προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλά-

Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υπο-

δους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ε-

στήριξης (ΚΕΔΔΥ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Ε-

ξειδίκευση στην ΕΑΕ.

παγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με:

πληρούνται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61

αα) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική

και ΠΕ71, καθώς και των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που

Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδα-

κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β’ προ-

πής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο

σόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

πτυχίο της αλλοδαπής ή

β) Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.

ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη

3699/2008, οι υποπαράγραφοι 1.3 και 1.4 της παρ. 1 του

Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της

άρθρου 20 του ν. 3699/2008, καθώς και η παρ. 1 του άρ-

ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και α-

θρου 56 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) καταργούνται.

ντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

3. Το άρθρο 21 του ν.3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται

γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Δι-

ως εξής:

δασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ι-

«Άρθρο 21

σότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με

Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ Υπηρεσιακές μεταβολές

βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή με ανα-

1. Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ μπορεί να

γνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της

μετατίθενται εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρ-

αλλοδαπής ή

θρου 16. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης β’ της

δδ) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως

παραγράφου 1 του άρθρου 16 που υπηρετούν στη γενική

ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με

και επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να μετατίθενται

τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρε-

σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ, εφόσον

σία στην ΕΑΕ.

έχουν συμπληρώσει τριετή (3) διδακτική υπηρεσία. Οι

εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η

εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου διατηρούν το

εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως

δικαίωμα μετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις του αντί-

με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδα-

στοιχου κλάδου στη γενική και επαγγελματική εκπαί-

πής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο

δευση, μετά τη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρε-

πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «Ε-

σίας σε δομές ΕΑΕ.

ΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυ-

Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι

σική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προ-

πέραν των προβλεπόμενων προσόντων διαθέτουν επι-

σαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμέ-

πλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των
κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών που πιστο-
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ποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7, μετα-

β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις

τίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυ-

προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των κατωτέρω

φλών και κωφών.

περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση:

Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές

αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης

οργανικές θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού

σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης εξειδίκευσης στην

των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτομα

ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρα-

με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό

τικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο

(67%) σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και σε ποσοστό

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμέ-

που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των υπη-

νης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

ρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές. Η τοποθέτηση των

ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού

εκπαιδευτικών από μετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις
γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας όπως αυτές προβλέπονται κατωτέρω και η αναπηρία δεν
οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.
γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω
του 67%.
δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης
σεμιναρίων επιμόρφωσης εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από

2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16, ό-

Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς

πως αντικαθίσταται με το παρόν, μπορεί να τοποθετού-

φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδεί-

νται με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ, ε-

ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

φόσον συμπληρώσουν τριετή διδακτική προϋπηρεσία σε

γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των

ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, προ-

κενών διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα

γράμματα παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλί-

ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτι-

ας στο σπίτι και εφόσον οι κλάδοι τους προβλέπονται

κοί αυτοί συμμετέχουν υποχρεωτικά κατά προτεραιό-

στα οικεία οργανογράμματα των ΚΕΔΔΥ.

τητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης

3. Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές
θέσεις διορίζονται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες
διοριστέων του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγρά-

που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών».
4. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.

φου 1 του άρθρου 16, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-

3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

ξεις.

«γ) Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση:

Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου που κατέ-

αα) Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια,

χουν τα προσόντα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1

τα οποία λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, Διευθυντή

του άρθρου 16 μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανι-

και κοινό Σύλλογο Διδασκόντων. Τα Ενιαία Ειδικά Ε-

κές θέσεις της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης,

παγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τά-

μετά τη συμπλήρωση τριετούς διδακτικής υπηρεσίας σε

ξεις Α’, Β’,Γ’ Δ’ Γυμνασίου και τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Λυ-

δομές ΕΑΕ.

κείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-

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

Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔ-

δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δι-

ΔΥ, μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές α-

ατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε

νάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και

ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Τμήματα Ένταξης, προγράμματα παράλ-

αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και

ληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδα-

μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαί-

σκαλίας στο σπίτι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως ακολού-

δευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές

θως:

εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργα-

α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παρα-

σία. Αναλυτικά: Οργάνωση και Λειτουργία των Α’, Β’, Γ’,

γράφου 1 του άρθρου 16.
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τικού Γυμνασίου Λυκείου Στις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’ Γυμνα-

Απόφοιτος της Γ’ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδι-

σίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προ-

κού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγρά-

γράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης, όπως

φεται στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου γενικής ή ειδικής

διαμορφώνονται με την υπουργική απόφαση που εκ-

εκπαίδευσης.

δίδεται δυνάμει της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρ-

ii) Οι μαθητές Γυμνασίου σχολικής μονάδας γενικής ή

θρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, ύστερα

ειδικής εκπαίδευσης, μετεγγράφονται ως εξής:

από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκ-

Απόφοιτος της Α’ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής

παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Β’ τάξη Γυμνασίου

σκευμάτων και σχετική γνωμοδότηση του ΙΕΠ.

του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-

Στην Α’ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κα-

Λυκείου,

τόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές απόφοιτοι Γε-

Απόφοιτος της Β’ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής

νικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α’ ή Β’ τά-

εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Γ’ τάξη Γυμνασίου

ξης των ΕΕΕΕΚ. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι

του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-

μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την

Λυκείου.

ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ’ τάξη
χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οργάνωση και Λειτουργία των Α', Β', Γ', Δ' τάξεων Λυκείου
του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού

Στις τάξεις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού

Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύνανται να συνε-

Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα

χίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευ-

ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού

σης του ΚΕΔΔΥ:

Επαγγελματικού Λυκείου, όπως διαμορφώνονται με την

i) στην Α’ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ-

υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περί-

ματικού Γυμνασίου Λυκείου,

πτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’

ii) στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου,

193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης

iii) στην Α’ τάξη του Ειδικού Λυκείου,

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεί-

iv) στην Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου,

ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σχετική γνωμοδότη-

v) στην Α’ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκεί-

ση του ΙΕΠ.

ου και

Στην Α’ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματι-

vi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

κού Γυμνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του

Για τις μετεγγραφές μαθητών στις Α’, Β’, Γ’, Δ’ τάξεις

Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, κα-

Γυμνασίου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην κεί-

θώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών

μενη νομοθεσία και επιπλέον απαιτείται σχετική γνω-

Γυμνασίων.

μάτευση των ΚΕΔΔΥ. Αναλυτικά:

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη

i) Οι μαθητές Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ-

Δ’ τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γε-

ματικού Γυμνασίου-Λυκείου μετεγγράφονται ως εξής:

νικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας

Απόφοιτος της Α’ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδι-

επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες

κού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγρά-

διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Επι-

φεται στη Β’ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαί-

πλέον, οι απόφοιτοι της Δ’ Τάξης δύνανται, κατόπιν

δευσης,

γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυ-

Απόφοιτος της Β’ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδι-

κειακό έτος-τάξη μαθητείας».

κού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγρά-

Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθη-

φεται στη Γ’ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαί-

τών στις Α’, Β’, Γ’, Δ’ τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου Ειδι-

δευσης,

κού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται
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τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερή-

ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περι-

σια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και επιπλέον

πτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση

απαιτείται σχετική γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.

του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και

Σε περίπτωση επανεγγραφής μαθητή σε διαφορετικό

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του

τομέα-ειδικότητα από αυτήν που αποφοίτησε, για την

αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευ-

εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ο μαθητής

θυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς

δύναται να παρακολουθεί τα μαθήματα Γενικής Παιδείας

αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, ει-

και να απαλλάσσεται από τις εξετάσεις των μαθημάτων

σήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού

αυτών. Κάθε απόφοιτος μαθητής του Ενιαίου Ειδικού

συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύναται να επανεγ-

Η φοίτηση στα ΕΕΕΕΚ διαρκεί έξι τάξεις (Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’,

γραφεί και να φοιτήσει σε ένα (1) μόνο ακόμα πρόγραμ-

ΣΤ’) και ακολουθούνται τα αναλυτικά και ωρολόγια προ-

μα ειδικότητας του ίδιου ή διαφορετικού τομέα, ύστερα

γράμματα, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύ-

από γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, η οποία λαμβάνει υπόψη αξιο-

ουσες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαι-

λόγηση του συλλόγου διδασκόντων.

δευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές περιγράφο-

Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια υλο-

νται στα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης

ποιούνται για όλους τους μαθητές Εξατομικευμένα Προ-

(ΕΠΕ), τα οποία υλοποιούνται για όλους τους μαθητές.

γράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Ο αριθμός των φοιτού-

Κάθε διδακτικό έτος στα ΕΕΕΕΚ αποτελείται από δύο τε-

ντων μαθητών στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνά-

τράμηνα.

σια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή ειδικό-

Κατά τη διάρκεια της ΣΤ’ τάξης υλοποιείται πρακτική

τητας ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ’

άσκηση, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλ-

ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περι-

λόγου Διδασκόντων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών

πτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση

μαθημάτων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ’ τάξης συ-

του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και

μπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξε-

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του

ων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των

αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευ-

μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτι-

θυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς

κή αξιολόγηση. Η ΣΤ’ τάξη λειτουργεί ως τάξη επαγγελ-

αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, ει-

ματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δε-

σήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού

ξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο ερ-

συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

γασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που για οποιονδή-

ββ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μα-

(ΕΕΕΕΚ), τα οποία αποτελούν σχολικές μονάδες δευτε-

θητών, τότε αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη του

ροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικό-

σχολικού συνεταιρισμού ή στα εργαστήρια του σχολείου.

τητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά

Η φοίτηση των μαθητών στα ΕΕΕΕΚ χαρακτηρίζεται ε-

υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-

παρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος

παίδευσης.

αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον

Στα ΕΕΕΕΚ εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων

αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατά-

γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της

κτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε

ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕΔΔΥ, οι

μαθητή.

οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση

Οι απόφοιτοι των ΕΕΕΕΚ μπορούν να εγγραφούν, κατό-

ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρου-

πιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ σε ΔΙΕΚ ενηλίκων, αποφοί-

σιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

των υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μαθητές που έχουν

Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των ΕΕΕΕΚ ορί-

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της

ζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ

γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγρα-
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φούν ή να επανεγγραφούν σε ΕΕΕΕΚ στην ίδια ή σε άλλη

γγ) καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη

ειδικότητα. Οι απολυτήριοι τίτλοι των αποφοίτων των

φοίτηση και αποφοίτηση των μαθητών, καθώς και

εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

την αντιστοίχηση τάξεων,

Κατάρτισης που χορηγήθηκαν ως την εφαρμογή του ν.

δδ) καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες των Ε-

4186/2013 (Α’ 193) διατηρούν τα επαγγελματικά δικαιώ-

νιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων,

ματα που καθορίζονται στην παρ. 23 του άρθρου 1 του ν.

εε) επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφό-

2817/2000 (Α’ 78).

σον το επιβάλλουν οι συνθήκες κτιριακής υποδομής,

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες της περίπτω-

σκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της

σης α’ μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή μό-

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου

νο ως Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια για χρονικό διά-

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: i)

στημα κατά ανώτατο όριο έως δύο (2) σχολικά έτη,

θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των ΕΕΕΕΚ, και ii) τα

στστ) ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία

προγράμματα σπουδών των ΕΕΕΕΚ, κατόπιν σχετικής

για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης αα’ της περί-

γνωμοδότησης του ΙΕΠ».

πτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008.

5. α) Όλα τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά

Άρθρο 49

Επαγγελματικά Λύκεια μετατρέπονται από το σχολικό

Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών

έτος 20172018 σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνά-

και καινοτομίας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και

σια Λύκεια.

Θρησκευμάτων

β) Το σύνολο των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού

Άρθρο 50

προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού,

Ρυθμίσεις για θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-

του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και των

ας εκπαίδευσης και της μη τυπικής εκπαίδευσης

στελεχών εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της

1. Η περίπτωση iv του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2

περίπτωσης α’ μεταφέρεται από το σχολικό έτος 2017-

του ν. 2525/1997 (Α’ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την

2018 αυτοδικαίως στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά

περίπτωση α’ της παρ.3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α’

Γυμνάσια Λύκεια.

260), αντικαθίσταται ως εξής:

γ) Το σύνολο των φοιτούντων μαθητών εγγράφονται

«iv) των αλλοδαπών-αλλογενών, στην κατηγορία των ο-

και συνεχίζουν τη φοίτησή τους στις αντίστοιχες τάξεις

ποίων υπάγονται και οι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοί-

του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-

χων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λυκείου με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτερο-

Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη

βάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισα-

της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υ-

γωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώ-

πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

ρας στην οποία αποφοιτούν, εφόσον σωρευτικώς:

αα) καθορίζεται για το σχολικό έτος 2016-2017 η λει-

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων

τουργία των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών

δεν έχει την Ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπή-

Γυμνασίων, των λειτουργούντων σε αυτά Λυκειακών

κοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει,

Τάξεων, καθώς και των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων,

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου

ββ) πραγματοποιείται η μετατροπή και μετονομασία

σε χώρα της αλλοδαπής».

των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια,
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«Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τους εισακτέους με την

τητας ή Δημοτικής Κοινότητας. Κάθε σύλλογος εκπρο-

ως άνω ειδική κατηγορία των ακαδημαϊκών ετών 2016-

σωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά

2017 και εφεξής».

(16)

τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος

2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α’ 29) αντικαθί-

στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην

σταται ως εξής:

περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως

«3. Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των

άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα

ΕΠΑΛ για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτο-

μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση

βάθμιας εκπαίδευσης είναι μέρος της διδακτέας ύλης των

γονέων με έναν εκπρόσωπο».

πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ και

2. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, α-

είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑΛ. Με απόφαση του Υπουργού

ντικαθίσταται ως εξής:

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισή-

«4. Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής

γηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορί-

Ενότητας συγκροτούν μια ομοσπονδία γονέων. Κάθε

ζονται, το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η εξετα-

ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έ-

στέα και διδακτέα ύλη».

ναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές, των οποίων

3. Οι μετατασσόμενοι σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου

οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της

27 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθ-

διοίκησής της. Αν οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν

μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν εκπαι-

στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση

δευτικό έργο στα ΔΙΕΚ και συμπληρώνουν το ωράριό τους

εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία από έναν εκ-

έως την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου με διοικητικό

πρόσωπο».

έργο στα ΔΙΕΚ, που έχουν τοποθετηθεί. Στους εκπαιδευτι-

3. Η παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, α-

κούς εφαρμόζονται αναλογικά: α) η παρ. 13 του άρθρου 14

ντικαθίσταται ως εξής:

και η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) για το

«5. Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συ-

διδακτικό και εργασιακό ωράριο, β) τα άρθρα 48 έως 56

νομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυ-

του ν. 3528/2007 (Α’ 26) για τις άδειες και γ) η παρ. 1 του

τήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πε-

άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α’ 235) για τη συμπλήρωση

ντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι γονείς

του ωραρίου. «Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θεωρούνται

έλαβαν μέρος στις εκλογές και των οποίων οι σύλλογοι

πλήρως εξομοιωμένοι με τους εκπαιδευτικούς της δευτε-

είναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετεί-

ροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την

χαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της ομο-

υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη.».

(17)

σπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων

Άρθρο 51

αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οι-

Οργανώσεις γονέων

κεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη συνομοσπονδία

1. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

από έναν εκπρόσωπο».
4. Η παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, α-

«3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου ή

ντικαθίσταται ως εξής:

Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας ή Κοινότη-

«11. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέ-

τας συγκροτούν μία ένωση γονέων. Οι υφιστάμενες ε-

ων, οι ενώσεις συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες ενώ-

νώσεις γονέων ή οι σύλλογοι γονέων δύνανται να απο-

σεων συλλόγων γονέων και η συνομοσπονδία διεξάγουν

φασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων στο πλαίσιο

εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων. Οι

του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινό-

εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις των
προηγούμενων παραγράφων. Προηγούνται οι εκλογικές

(16) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την
παρ. 2 του άρθ. 7 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)
(17) Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε με την παρ. 5 του
άρθ. 85 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)

διαδικασίες για την ανάδειξη των διοικήσεων των συλλόγων γονέων και έπονται οι εκλογικές διαδικασίες για
τη ανάδειξη των διοικήσεων των υπερκείμενων οργα-
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νώσεων. Οι εκλογικές διαδικασίες κάθε οργάνωσης γο-

τους”(18) ΑΕΙ το οποίο εδρεύει σε νομό όπου λειτουργεί Κα-

νέων πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των παρακάτω

τάστημα κράτησης.

προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διεξα-

δ) Οι κυπριακής καταγωγής φοιτητές και οι Έλληνες πολίτες

γωγή των εκλογικών διαδικασιών για την οργάνωση της

της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, που εισή-

υπερκείμενης βαθμίδας. Αναλυτικά οι εκλογές λαμβά-

χθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού

νουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως εξής:

εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Φ.

α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεμβρίου έως

151/20049/Β6 (Β’ 272/1-3-2007) απόφαση της Υπουργού Ε-

και 31 Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους.

θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε

β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31
Μαρτίου του επόμενου μονού έτους.

και ισχύει σε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων της ανωτέρω κατηγορίας».

γ) Για τις ομοσπονδίες γονέων, από 1 Απριλίου έως και 31
Μαΐου του επόμενου μονού έτους.

Άρθρο 60
Ρύθμιση για την υλοποίηση των διαδικασιών μετεγγραφής

δ) Για την ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως
και 31 Ιουλίου του επόμενου μονού έτους».

φοιτητών των ΑΕΙ χορήγησης στεγαστικού επιδόματος, δικαιώματος σίτισης και της διαδικασίας της παρακράτησης

Άρθρο 52

των οφειλόμενων στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2273/1994 (Α' 233) σχετικά με
τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικό οικονομικό διευθυντή
του Εθνικού Θεάτρου και
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Έρευνας των ΑΕΙ
Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) προστίθεται περίπτωση ιδ’, η οποία έχει ως εξής:
«ιδ) Σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλε-

Άρθρο 53

κτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατη-

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2273/1994 (Α' 233) σχετικά με
τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικό-οικονομικό διευθυντή
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

γικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των Ειδι-

Άρθρο 54

κών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των θεάτρων και άλλων χώρων
διεξαγωγής παραστάσεων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας».
Άρθρο 61

Άρθρο 55

Ρυθμίσεις για τους Καθηγητές τους υπηρετούντες Λέκτορες
των ΑΕΙ και τους Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ
Άρθρο 62

Μετακίνηση Καθηγητών ΑΕΙ
Άρθρο 56
Κατάργηση αυτοδίκαιης διαγραφής φοιτητών λόγω
μη εγγραφής σε δύο εξάμηνα

Ρύθμιση για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των ΑΕΙ
Άρθρο 63
Άρθρο 64

Άρθρο 58

Άρθρο 65

Ρύθμιση για τη λειτουργία
των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων
Άρθρο 59

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης
διορισμού αφυπηρετησάντων Καθηγητών των ΑΕΙ
Άρθρο 66

Ρύθμιση για θέματα μετεγγραφών

Άρθρο 67

Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) προστίθε-

Άρθρο 68

νται περιπτώσεις γ’ και δ’ ως εξής:

Άρθρο 69

«γ) Οι φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικό κατάστη-

Έναρξη ισχύος

μα της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα “μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής

(18) Η εντός “ ” φράση διορθώθηκε ως άνω στο ΦΕΚ 165/Α/8-9-2016
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Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του
Κράτους.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016
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