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ΛΝΚΝΠ Ξ’ ΑΟΗΘ. 1566 

Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  

ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 

Θπξψλνπκε θαη εθδίδνπκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε 

ε Βνπιή: 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Άξζξν 1 

Πθνπφο – Γιψζζα 

1. Πθνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή 

θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη 

ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε, 

αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά.  

Δηδηθφηεξα ππνβνεζεί ηνπο καζεηέο:  

α) Λα γίλνληαη ειεχζεξνη, ππεχζπλνη, δεκνθξαηηθνί 

πνιίηεο, λα ππεξαζπίδνληαη ηελ εζληθή αλεμαξηεζία, ηελ 

εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο θαη ηε δεκνθξαηία, λα 

εκπλένληαη απφ αγάπε πξνο ηνλ άλζξσπν, ηε δσή θαη ηε 

θχζε θαη λα δηαθαηέρνληαη απφ πίζηε πξνο ηελ παηξίδα θαη 

ηα γλήζηα ζηνηρεία ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο. 

Ζ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπο ζπλείδεζεο είλαη 

απαξαβίαζηε.  

β) Λα θαιιηεξγνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ αξκνληθά ην 

πλεχκα θαη ην ζψκα ηνπο, ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Λα απνθηνχλ, κέζα απφ ηε ζρνιηθή 

ηνπο αγσγή, θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε, λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ θνηλσληθή 

αμία θαη ηζνηηκία ηεο πλεπκαηηθήο θαη ηεο ρεηξσλαθηηθήο 

εξγαζίαο. Λα ελεκεξψλνληαη θαη λα αζθνχληαη πάλσ ζηε 

ζσζηή θαη σθέιηκε γηα ην αλζξψπηλν γέλνο ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ αγαζψλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο 

θαη ησλ αμηψλ ηεο ιατθήο καο παξάδνζεο.  

γ) Λα αλαπηχζζνπλ δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε θαη 

αληίιεςε ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, ψζηε 

λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη κε ηελ ππεχζπλε 

ζπκκεηνρή ηνπο λα ζπληεινχλ απνθαζηζηηθά ζηελ πξφνδν 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο παηξίδαο 

καο.  

δ) Λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο, λα ζέβνληαη ηηο αλζξψπηλεο αμίεο θαη λα 

δηαθπιάζζνπλ θαη πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ.  

ε) Λα αλαπηχζζνπλ πλεχκα θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε 

φινπο ηνπο ιανχο ηεο γεο, πξνζβιέπνληαο ζε έλαλ θφζκν 

θαιχηεξν, δίθαην θαη εηξεληθφ.  

2. Βαζηθνί ζπληειεζηέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ 

ζθνπψλ είλαη: α) ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε θαηάξηηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ φισλ ησλ θιάδσλ θαη ησλ βαζκίδσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, β) ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ζρνιηθά 

βηβιία θαη ηα ινηπά δηδαθηηθά κέζα, θαζψο θαη ε ζσζηή 

ρξήζε ηνπο, γ) ε εμαζθάιηζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη κέζσλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζρνιείσλ θαη δ) ε δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο κε ηελ αλάπηπμε αξκνληθψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε θαη κε 

ην ζεβαζκφ πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή.  

3. α) Ρα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχλ άξηηνπο 

νδεγνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο:  

(αα) ζαθψο δηαηππσκέλνπο, θαηά κάζεκα, ζθνπνχο κέζα 

ζηα πιαίζηα ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ, θαηά βαζκίδα, 

ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο,  

(ββ) δηδαθηέα χιε επηιεγκέλε ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηνπ 

καζήκαηνο, ζε θάζε επίπεδν, αλάινγε θαη ζχκκεηξε πξνο 

ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη πξνο ηηο αθνκνησηηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, δηαξζξσκέλε άξηηα ζε 

επηκέξνπο ελφηεηεο θαη ζέκαηα,  

(γγ) ελδεηθηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε κέζνδν θαη ηα κέζα 

δηδαζθαιίαο θάζε ελφηεηαο ή ζέκαηνο.  

β) Ρα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαηαξηίδνληαη, δνθηκάδνληαη 

πεηξακαηηθά, αμηνινγνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζπλερψο 

ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ γλψζεσλ, ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηελ πξφνδν ησλ επηζηεκψλ ηεο 

αγσγήο.  

γ) Ρα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ελληάρξνλεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα έρνπλ εζσηεξηθή 

ζπλνρή θαη εληαία αλάπηπμε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο.  

δ) Ρα δηδαθηηθά βηβιία γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζπγγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα.  

4. Γιψζζα δηδαζθαιίαο, πνπ απνηειεί θαη αληηθείκελν 

ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη γιψζζα ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ βηβιίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη ε δεκνηηθή, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ην ιαφ θαη ηε 

δφθηκε ινγνηερλία, ρσξίο ηελ απηνχζηα κεηαθνξά μέλσλ 

ιέμεσλ.  

 

Άξζξν 2 

Γηάξζξσζε θαη βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο - Ξαξνρέο 

 

1. Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα λεπηαγσγεία 

θαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. Ρα λεπηαγσγεία κπνξνχλ λα 

εληάζζνληαη θαη ζε θέληξα, ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ καδί κε 

θξαηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο (παηδηθά θέληξα).  

2. Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζε δχν θχθινπο. 

Ν πξψηνο θχθινο θαιχπηεηαη απφ ηα γπκλάζηα θαη ν 

δεχηεξνο απφ ηα γεληθά, θιαζηθά, εθθιεζηαζηηθά, ηερληθά-

επαγγεικαηηθά, εληαία πνιπθιαδηθά ιχθεηα θαη απφ ηηο 

ηερληθέο- επαγγεικαηηθέο ζρνιέο. Δηδηθφο λφκνο ξπζκίδεη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ιπθείσλ.  

3. Ζ θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν θαη ζην γπκλάζην, εθφζνλ ν καζεηήο δελ έρεη 

ππεξβεί ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Όπνηνο έρεη ηελ 

επηκέιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αλειίθνπ θαη παξαιείπεη ηελ 

εγγξαθή ή ηελ επνπηεία ηνπ σο πξνο ηε θνίηεζε 

ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 458 ηνπ Ξνηληθνχ 

Θψδηθα.  

4. Καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία ή ζε εηδηθέο ηάμεηο ή 

εληάζζνληαη ζε θαλνληθέο ηάμεηο, γηα λα πάξνπλ ηελ 

θαηάιιειε, ζε θάζε πεξίπησζε, εηδηθή αγσγή θαη κάζεζε.  

5. Πηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θνηηνχλ καδί αγφξηα θαη θνξίηζηα (κηθηά 

ζρνιεία).  

6. Ζ πξσηνβάζκηα θαη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

παξέρεηαη απφ ην θξάηνο δσξεάλ.  

7. Ρα δηδαθηηθά βηβιία θαη ηα βηβιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ρνξεγνχληαη δσξεάλ ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αληίζηνηρα. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 



Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα θαζηεξσζεί 

ε ππνρξέσζε ησλ καζεηψλ λα δηαηεξνχλ ηα βηβιία ζε 

θαιή θαηάζηαζε θαη λα ηα επηζηξέθνπλ ζην ζρνιείν ζην 

ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, θαζψο επίζεο θαη νη θπξψζεηο 

γηα ηνπο καζεηέο πνπ παξαβηάδνπλ απηή ηελ ππνρξέσζε 

θαη γηα φζνπο αζθνχλ ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπο.  

8. Νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ αληηκεησπίδνληαη 

κε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ηεο δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. Ρα ηπρφλ αδηάζεηα ππφινηπα απφ ηηο 

επηρνξεγήζεηο απηέο επηζηξέθνληαη ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο.  

9. α) Καζεηέο, πνπ θαηνηθνχλ καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπ 

ζρνιείνπ, κπνξεί λα κεηαθέξνληαη δσξεάλ ή λα δηακέλνπλ 

θαη λα ζηηίδνληαη δσξεάλ ζηνλ ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην 

ζρνιείν. Αλ ε κεηαθνξά είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε ή δελ 

ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο δσξεάλ δηακνλήο θαη ζίηηζεο, 

κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη κεληαίν επίδνκα1. 

 10. Πηνπο καζεηέο ησλ ιπθείσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ κπνξεί λα ρνξεγνχληαη θξαηηθέο 

ππνηξνθίεο.  

11. Ρν Γεκφζην θαιχπηεη ηηο δαπάλεο ηεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ 

καζεηψλ πνπ έπαζαλ αηχρεκα θαηά ηελ άζθεζε ζηα 

εξγαζηήξηα ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, ησλ 

εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, θαηά ην κέξνο πνπ νη δαπάλεο 

απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ άκεζε ή έκκεζε αζθάιηζε2.  

12. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ηνπ πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Ράμεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 

8 θαη 9 ή ηνπ πνπξγνχ γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 11, ξπζκίδεηαη ν 

ηξφπνο θάιπςεο ησλ δαπαλψλ, νη πξνυπνζέζεηο θαη φιεο 

νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

άξζξνπ. Νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο εγγξάθνληαη ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο εμφδσλ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ λνκαξρηψλ.  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄ 

ΞΟΩΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

Άξζξν 3 

Ξξνζρνιηθή αγσγή 

 

1. Πθνπφο ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη λα βνεζήζεη ηα λήπηα λα 

αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά θαη 

θνηλσληθά κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ν επξχηεξνο ζθνπφο 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Δηδηθφηεξα ην λεπηαγσγείν βνεζεί ηα λήπηα:  

α) λα θαιιηεξγνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη λα νξγαλψλνπλ 

ηηο πξάμεηο ηνπο, θηλεηηθέο θαη λνεηηθέο.  

β) λα εκπινπηίδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

                                                 
1
 πκπιήξσκα κε λέν εδάθην: «β) Μαζεηέο, πνπ θνηηνχλ ζε 

αζιεηηθφ ή κνπζηθφ γπκλάζην ή ιχθεην, κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη 
απφ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ δσξεάλ, λα 
ζηηίδνληαη δσξεάλ ή θαη λα δηακέλνπλ δσξεάλ ζηελ πφιε πνπ 
ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. Αλ ε κεηαθνξά είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε ή 
δελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο δσξεάλ ζίηηζεο θαη δηακνλήο, κπνξεί 
λα θαηαβάιιεηαη κεληαίν επίδνκα».  
Δπίζεο ε παξ. 25 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2240/1994 (Α 153) νξίδεη 
φηη: "Η θαηά ην άξζξν 2 παξ. 9 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α') 
κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζηνλ ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α. είηε κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηδηφθηεησλ κέζσλ είηε κε ηε ρξήζε ησλ ζπλήζσλ 
αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ κέζσλ είηε κε κίζζσζε ηδησηηθψλ κέζσλ 
κεηαθνξάο είηε κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν. Γηα ζέκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ φηαλ ε κεηαθνξά αλαθέξεηαη ζε καζεηέο 
δηαθνξεηηθψλ Ο.Σ.Α. απνθαζίδεη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. "  
 
2
 Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5, 6, 7, 9, 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ 167) εθαξκφδνληαη θαη γηα ην ζρνιείν ηεο 
παξ. 2 ηεο Τ. Α. Φ. 152. 25/Β3/25/11/89 (Β' 409) (ΠΑΙΓ) ε νπνία 
θπξψζεθε δηα ηνπ άξζξνπ 1 πεξ. δ' ηνπ Ν. 1865/1989 (Α 210). )  
Με ηελ παξ. 10 άξζξ. 2 Ν. 2640/1998 νξίδεηαη φηη: "10. Η δηάηαμε 
ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α') 
εθαξκφδεηαη θαη ζηα Σ. Δ. Δ. ".  
 

απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα απνθηνχλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηηο ζρέζεηο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηφ.  

γ) λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη 

έθθξαζεο κε ζχκβνια γεληθά θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο 

ηεο γιψζζαο, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο αηζζεηηθήο,  

δ) λα πξνρσξνχλ ζηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, πνπ ζα ηα βνεζνχλ ζηε βαζκηαία θαη αξκνληθή 

έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή θαη  

ε) λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο ειεχζεξα θαη αβίαζηα 

θαη, κέζα ζην πιαίζην ηνπ νξγαλσκέλνπ πεξηβάιινληνο, λα 

εζίδνληαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε αηφκνπ θαη νκάδαο.  

2. Ζ πξνζρνιηθή αγσγή παξέρεηαη ζε λεπηαγσγεία πνπ 

ιεηηνπξγνχλ είηε σο αλεμάξηεηα είηε κέζα ζε παηδηθά 

θέληξα. Ζ δηεχζπλζε ησλ παηδηθψλ θέληξσλ, ε ζηειέρσζή 

ηνπο κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

πνπξγείνπ γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

Ζ ηνπνζέηεζε λεπηαγσγψλ ζηα λεπηαγσγεία πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα παηδηθά θέληξα, ε ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε, ε εμέιημε ησλ λεπηαγσγψλ θαη ε εθπαηδεπηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ λεπηαγσγείσλ απηψλ αλήθεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

3. Ζ θνίηεζε ζηα λεπηαγσγεία είλαη δηεηήο θαη εγγξάθνληαη 

ζε απηά λήπηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 1ε Νθησβξίνπ ηνπ 

έηνπο εγγξαθήο ειηθία ηξηψλ εηψλ θαη έμη κελψλ
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απνδεηθλχεηαη απφ ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο.  

4. Ζ θνίηεζε ζηα λεπηαγσγεία γίλεηαη ππνρξεσηηθή 

ζηαδηαθά θαη θαηά πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ νξίδνληαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαη Νηθνλνκηθψλ.  

5. Ρα λεπηαγσγεία είλαη κνλνζέζηα θαη δηζέζηα. Κνλνζέζηα 

είλαη εθείλα ζηα νπνία θνηηνχλ απφ επηά (7) έσο ηξηάληα 

(30) λήπηα θαη δηζέζηα εθείλα ζηα νπνία θνηηνχλ απφ 

ηξηάληα έλα (31) έσο εμήληα (60) λήπηα. Ν αξηζκφο ησλ 

λεπίσλ θαηά λεπηαγσγφ κπνξεί λα κεηψλεηαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ. Θαη' εμαίξεζε ηα 

λεπηαγσγεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα παηδηθά 

θέληξα κπνξεί λα είλαη κνλνζέζηα ή πνιπζέζηα, αλάινγα 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ λεπίσλ πνπ θνηηνχλ θαη κε βάζε ηελ 

αληηζηνηρία κηαο ζέζεο λεπηαγσγνχ πξνο ηξηάληα (30) 

λήπηα.  

6. Ζ ίδξπζε θαη ε πξναγσγή λεπηαγσγείσλ θαη ε αλάινγε 

αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ λεπηαγσγψλ γίλνληαη κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ.  

7. Ζ ίδξπζε λεπηαγσγείσλ ζε παηδηθά θέληξα θαη ε 

πξνζζήθε λέσλ ηκεκάησλ ζε απηά, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ λεπίσλ, θαζψο θαη ε αλάινγε αχμεζε ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ λεπηαγσγψλ γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαη Νηθνλνκηθψλ.  

8. Ζ θαηάξγεζε, ν ππνβηβαζκφο θαη ε ζπγρψλεπζε 

λεπηαγσγείσλ θαη ε αλάινγε κείσζε ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ λεπηαγσγψλ γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Ζ αληίζηνηρε θαηάξγεζε, κείσζε 

ηκεκάησλ ή ζπγρψλεπζε λεπηαγσγείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζε παηδηθά θέληξα θαη ε αλάινγε κείσζε ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ λεπηαγσγψλ γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ.  

9. α) Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε:  

(αα) ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ λεπηαγσγείσλ,  

(ββ) ηελ εηζαγσγή λεπίσλ,  
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 Η δηάηαμε έρεη αιιάμεη σο εμήο: «εγγξάθνληαη ζε απηά λήπηα πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ειηθία 
ηεζζάξσλ εηψλ». 



(γγ) ηελ έλαξμε, ηε ιήμε θαη ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ 

θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο ή ηε ζπλέρηζή ηνπο θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

(δδ) ηελ παξερφκελε ζηα λήπηα πξνζρνιηθή αγσγή θαη ηα 

δηδαζθφκελα καζήκαηα,  

(εε) ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο θαη αγσγήο ησλ λεπίσλ,  

(ζηζη) ηελ νξγάλσζε ηεο δσήο ησλ λεπίσλ θαη θάζε είδνπο 

εθδειψζεηο θαη  

(δδ) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

λεπηαγσγείσλ.  

β) Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ γείαο, Ξξφλνηαο θαη 

Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε, δηεχζπλζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ θέληξσλ.  

10. Γηα ηα ζέκαηα ησλ παξαγξάθσλ 6, 7 θαη 8 γλσκνδνηεί 

ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

λνκαξρηαθήο επηηξνπήο παηδείαο.  

Άξζξν 4 

Γεκνηηθή εθπαίδεπζε 

 

1. Πθνπφο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ε πνιχπιεπξε 

πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κέζα ζηα 

πιαίζηα πνπ νξίδεη ν επξχηεξνο ζθνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Δηδηθφηεξα, ην δεκνηηθφ ζρνιείν βνεζεί ηνπο καζεηέο:  

α) λα δηεπξχλνπλ θαη αλαδηαηάζζνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο κε ηα πξάγκαηα, ηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ηα θαηλφκελα πνπ κειεηνχλ,  

β) λα νηθνδνκνχλ ηνπο κεραληζκνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αθνκνίσζε ηεο γλψζεο, λα αλαπηχζζνληαη ζσκαηηθά, λα 

βειηηψλνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία θαη λα 

θαιιηεξγνχλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.  

γ) λα θαηαθηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ βαζηθφηεξσλ ελλνηψλ 

θαη λα απνθηνχλ, βαζκηαία, ηελ ηθαλφηεηα λα αλάγνληαη 

απφ ηα δεδνκέλα ησλ αηζζήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

αθεξεκέλεο ζθέςεο.  

δ) λα απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα νξζήο ρξήζεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ,  

ε) λα εμνηθεηψλνληαη βαζκηαία κε ηηο εζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

εζληθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη άιιεο αμίεο θαη λα ηηο 

νξγαλψλνπλ ζε ζχζηεκα αμηψλ θαη  

ζη) λα θαιιηεξγνχλ ην αηζζεηηθφ ηνπο θξηηήξην, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα εθηηκνχλ ηα έξγα ηεο ηέρλεο θαη λα 

εθθξάδνληαη αλάινγα, κέζα απφ ηα δηθά ηνπο θαιιηηερληθά 

δεκηνπξγήκαηα.  

2. Ζ θνίηεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη εμαεηήο θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη ΠΡ΄ . Πηελ 

Α΄ ηάμε εγγξάθνληαη καζεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ειηθία πέληε (5) εηψλ θαη 

έμη (6) κελψλ
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πξάμε γέλλεζεο.  

3. Πηνπο καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ απφ ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν ρνξεγείηαη ηίηινο πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ εγγξαθή 

ζην γπκλάζην, ν ηχπνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

4. Ρα δεκνηηθά ζρνιεία, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ δαζθάισλ, είλαη κνλνζέζηα έσο 

εμαζέζηα ή δσδεθαζέζηα.  

5. Θαη' εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία επηαζέζησλ 

έσο θαη ελδεθαζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, φηαλ ην 

επηβάιινπλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, νη δηαηηζέκελνη ρψξνη 

δηδαζθαιίαο θαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ.  

6. Ζ νξγαληθφηεηα ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ αλαινγία είθνζη πέληε (25) καζεηψλ πξνο έλα (1) 

δάζθαιν γηα ηα κνλνζέζηα θαη δηζέζηα θαη γηα ηα ινηπά 

ηξηάληα (30) καζεηψλ πξνο έλα ( 1 ) δάζθαιν, σο εμήο:  

Καζεηέο Γάζθαινη Νξγαληθφηεηα 

10  έσο  25 1 Κνλνζέζην 

26  έσο  50 2 Γηζέζην 

51  έσο  90 3 Ρξηζέζην 
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 εκείσζε: κε λεφηεξε δηάηαμε ε ειηθία έρεη αιιάμεη ζε έμη (6) έηε. 

91  έσο  120 4 Ρεηξαζέζην 

121  έσο  150 5 Ξεληαζέζην 

151  έσο  180 6 Δμαζέζην 

181  έσο  210 7 Δπηαζέζην 

211  έσο  240 8 Νθηαζέζην 

241  έσο  270 9 Δλλεαζέζην 

271  έσο  300 10 Γεθαζέζην 

301  έσο  330 11 Δλδεθαζέζην 

331  έσο  360 12 Γσδεθαζέζην 

 

7. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα κεηψλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλαινγεί ζε θάζε νξγαληθή 

ζέζε δαζθάινπ.  

8. Ζ ίδξπζε θαη πξναγσγή ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ε 

αλάινγε αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ δαζθάισλ 

γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ
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.  

9. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ εηδηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο ην 

επηβάιινπλ είλαη δπλαηή ε ίδξπζε κνλνζέζησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ πνπ 

πξφθεηηαη λα θνηηήζνπλ.  

10. Ζ θαηάξγεζε, ν ππνβηβαζκφο θαη, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξ. 13, ε ζπγρψλεπζε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ε 

αλάινγε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ δαζθάισλ, θαζψο 

θαη ε δηαίξεζε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ε κεηαθνξά ηεο 

έδξαο ηνπο, γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη 

κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

11. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε:  

α) ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ,  

β) ηελ εγγξαθή, κεηεγγξαθή θαη θαηάηαμε ησλ καζεηψλ,  

γ) ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έηνπο,  

δ) ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ηα φξγαλα πνπ 

απνθαζίδνπλ ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ, ηε ζπκπιήξσζή 

ηνπο θαη κε παξάηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα,  

ε) ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη ηα εβδνκαδηαία σξνιφγηα 

θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα,  

ζη) ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηελ νξγάλσζε ηεο 

καζεηηθήο δσήο θαη ην γεληθφ πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη  

δ) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ.  

12. Ζ δηδαζθαιία ζηα δεκνηηθά ζρνιεία καζεκάησλ 

θπζηθήο αγσγήο, κνπζηθήο μέλσλ γισζζψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη, εθηφο απφ 

ηνπο δαζθάινπο, θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε 

είηε κε νιηθή απφζπαζε είηε κε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε 

είηε γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ, θαζψο 

θαη ζε άιινπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα 

αληίζηνηρα επηζηεκνληθά πξνζφληα. Κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ξξνεδξίαο ηεο 

Θπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα 

ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζχζηαζε ησλ αλαγθαίσλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζε λένπο θιάδνπο ή 

πξνζαπμάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε δηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απηψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία γηα αλάιεςε 

πιήξνπο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ή θαη γηα ζπκπιήξσζε 

ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ, ε αλάζεζε ππεξσξηαθήο 

δηδαζθαιίαο γηα ηα καζήκαηα απηά ζε δεκφζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε πξφζιεςε κε σξηαία αληηκηζζία 

                                                 
5
 Με ην άξζξν 47 παξ. 2 Ν. 2413/1996 νξίδεηαη φηη: «2. Με θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 
Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ζπληζηψληαη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ θιάδσλ 
δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ γηα ηελ πιεξέζηεξε ιεηηνπξγία ησλ 
ζρνιείσλ, πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 
8 ηνπ λ. 1566/1985». 
 



ηδησηψλ πνπ έρνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζφληα. Ζ απνδεκίσζε 

γηα ηελ ππεξσξηαθή δηδαζθαιία θαη ε σξηαία αληηκηζζία 

θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ.  

13. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ζπγρσλεχνληαη 

κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη ηξηζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζε 

ηεηξαζέζηα θαη πάλσ. Νη ηάμεηο ησλ πνιπζέζησλ απηψλ 

ζρνιείσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ ζρνιείσλ, φπσο ζα νξίδεηαη εηδηθφηεξα 

κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε. Κε φκνηα απφθαζε κπνξεί λα 

ζπγρσλεχνληαη, θαηά πεξηνρή, κνλνζέζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία, ζηα νπνία o αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ 

είλαη θάησ απφ δεθαπέληε (15), ζε έλα θεληξηθφ δεκνηηθφ 

ζρνιείν
6
.  

14. Νη καζεηέο κεηαθέξνληαη δσξεάλ απφ ηηο έδξεο ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ ζρνιείσλ ζηηο νξηδφκελεο έδξεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηάμεσλ ή ζηηο έδξεο ησλ θεληξηθψλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Ζ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ γίλεηαη, 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ λνκάξρε, κε ηα ζπλήζε 

ζπγθνηλσληαθά κέζα ή θαη κε κίζζσζε ηδησηηθψλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεηαη κε ηδησηηθά 

ιεσθνξεία κε ηε θξνληίδα θαη επζχλε ηνπ Δζληθνχ 

Ηδξχκαηνο Λεφηεηαο ή ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.).  

15. Νη δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ εγγξάθνληαη 

ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο εμφδσλ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ λνκαξρηψλ θαη 

κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζηνπο Ν.Ρ.Α. ή ζην Δζληθφ 

Ίδξπκα Λεφηεηαο θαηά πεξίπησζε.  

16. Γηα ηα ζέκαηα ησλ παξαγξάθσλ 8, 9, 10 θαη 13 

γλσκνδνηεί ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο παηδείαο.  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'  

ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

Άξζξν 5.  

Γπκλάζηα. 

1. Πθνπφο ηνπ γπκλαζίνπ είλαη λα πξνσζήζεη, κέζα  ζην 

πλεχκα ηνπ επξχηεξνπ ζθνπνχ ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ζηελ ειηθία απηή θαη ηηο 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο δσήο. 

Δηδηθφηεξα ην γπκλάζην βνεζεί ηνπο καζεηέο: 

α) Λα δηεπξχλνπλ, ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπο (εζηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο, εζληθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη άιιεο αμίεο), 

ψζηε λα ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

επηηαγέο ηνπ. Λα ειέγρνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν ζε ζηφρνπο δεκηνπξγηθνχο και  

πξάμεηο αλζξσπηζηηθέο. 

β) Λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ζπλδπάδνπλ ηελ θαηάθηεζε 

ηεο γλψζεο κε ηνπο αλάινγνπο θνηλσληθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη λα αλαδεηνχλ ιχζεηο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο δσήο κε ππεπζπλφηεηα, κέζα ζε θιίκα 

δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ θαη ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο. 

γ) Λα θαιιηεξγνχλ ηε γισζζηθή ηνπο έθθξαζε, ψζηε λα 

δηαηππψλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ 

ιφγν κε ζαθήλεηα θαη νξζφηεηα. 

                                                 
6
 Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1966/1991 (ΦΔΚ Α 147) νξίδεη 

φηη: "Η θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν ππνβηβαζκφο 
λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 
13 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1566/1985, ε ζπγρψλεπζε ηνκέσλ ή 
ηκεκάησλ ζε ηερληθά επαγγεικαηηθά ιχθεηα θαη θχθισλ ή θιάδσλ 
ζε εληαία πνιπθιαδηθά ιχθεηα, θαζψο επίζεο ε δηαίξεζε θαη ε 
κεηαθνξά ηεο έδξαο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γίλνληαη κε 
απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. " 
 

δ) Λα αλαπηχζζνπλ νκαιά ην ζψκα ηνπο γηα ηε 

ιεηηνπξγηθή βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα θαιιηεξγνχλ 

ηηο θηλεηηθέο ηνπο θιίζεηο θαη ηθαλφηεηεο. 

ε) Λα γλσξίδνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο ηέρλεο θαη λα 

δηακνξθψλνπλ αηζζεηηθφ θξηηήξην, ρξήζηκν θαη γηα ηε δηθή 

ηνπο θαιιηηερληθή έθθξαζε. 

ζη) Λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο θιίζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, λα απνθηνχλ γλψζε 

γηα ηα δηάθνξα επαγγέικαηα θαη λα επηδηψθνπλ ηελ 

παξαπέξα βειηίσζή ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο, ψζηε λα 

αλαπηχζζνληαη ζχκκεηξα σο άλζξσπνη θαη σο κειινληηθνί 

εξγαδφκελνη, θαηαλνψληαο ηελ ηζφηηκε ζπκβνιή ηεο 

πλεπκαηηθήο θαη       ρεηξσλαθηηθήο  εξγαζίαο ζηελ 

θνηλσληθή πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε. 

2. Ζ θνίηεζε ζηα γπκλάζηα είλαη ηξηεηήο θαη πεξηιακ-

βάλεη ηηο ηάμεηο Α', Β' θαη Γ'. Πηελ Α' ηάμε εγγξάθνληαη 

απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ρσξίο εμεηάζεηο. 

3. Πηνπο καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ ρνξεγείηαη 

απνιπηήξην, ν ηχπνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

4. Ζ ίδξπζε γπκλαζίσλ θαη ε αλάινγε αχμεζε ησλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κηα θνξά ην 

ρξφλν θαηά ην πξψην ηξίκελν κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ. Ίδξπζε γπκλαζίσλ 

γίλεηαη φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο, 

ψζηε ζε θάζε γπκλάζην λα κελ ππάξρνπλ πάλσ απφ ελλέα 

ηκήκαηα ή γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ νξηζκέλεο 

πεξηνρήο. 

5. Ζ θαηάξγεζε θαη ε ζπγρψλεπζε γπκλαζίσλ θαη ε 

αλάινγε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

γίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

6. Ζ κεηαηξνπή εκεξήζηνπ γπκλαζίνπ ζε εζπεξηλφ θαη 

αληίζηξνθα, θαζψο θαη ε κεηνλνκαζία ή ε κεηαθνξά 

έδξαο, γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

7. Γηα ηα ζέκαηα ησλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6 θαη 9 γλσ-

κνδνηεί ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ εηζήγεζε 

ηεο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο παηδείαο. 

8. Ρα γπκλάζηα δηαθξίλνληαη ζε εκεξήζηα θαη εζπεξηλά. 

Πηα εζπεξηλά γπκλάζηα γίλνληαη δεθηνί εξγαδφκελνη 

καζεηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 14ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο. 

9. Ρα γπκλάζηα είλαη γεληθήο θαηεχζπλζεο γηα φιεο ηηο 

ηάμεηο ηνπο. Κε ηΝ πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξαγξάθνπ 4 

κπνξεί λα ηδξχνληαη αζιεηηθά θαη κνπζηθά γπκλάζηα ζε 

νξηζκέλεο πφιεηο ηεο ρψξαο. 

10. Νη καζεηέο ζε θάζε ηάμε ή ηκήκα ηάμεο δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλνπλ ηνπο ηξηάληα πέληε (35). Ράμεηο κε 

καζεηέο πεξηζζφηεξνπο απφ ηξηάληα πέληε (35) δηαηξνχληαη 

ζε ηκήκαηα. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα 

κεηψλεηαη ν αλψηεξνο αξηζκφο καζεηψλ θαηά ηάμε. 

11. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

α) ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ γπκλαζίσλ θάζε 

θαηεχζπλζεο, 

β) ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα. 

γ) ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 
δ) ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ζρνιηθνχ 

έηνπο, ηηο αξγίεο θαη ηηο δηαθνπέο, 

ε) ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε, πνηλέο, 

ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο, ηηο θάζε είδνπο εμεηάζεηο, 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, 

ζη) ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ηα φξγαλα πνπ 

απνθαζίδνπλ γηα ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ ή ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο θαη κε παξάηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 



δ) ηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο θαη ην γεληθφ 

πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

ε) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

γπκλαζίσλ. 

Άξζξν 6. 

Ιχθεηα. 

1. Ρα ιχθεηα ιεηηνπξγνχλ σο γεληθά, θιαζηθά, ηερληθά - 

επαγγεικαηηθά θαη εληαία πνιπθιαδηθά. Κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 κπνξεί λα 

ηδξχνληαη αζιεηηθά θαη κνπζηθά ιχθεηα ζε νξηζκέλεο 

πφιεηο ηεο ρψξαο. 

2. Ρν ιχθεην επηδηψθεη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Ηδηαίηεξα βνεζεί ηνπο καζεηέο: 

α) Λα θαηαλννχλ βαζχηεξα ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, λα θάλνπλ ζσζηέο επηινγέο γηα ηηο 

παξαπέξα ζπνπδέο και ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε θαη λα δηακνξθψλνπλ ην ραξαθηήξα θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο έηζη, ψζηε λα εληάζζνληαη αξκνληθά 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

παηξίδαο. 

β) Λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε βαζχηεξε ζεκαζία ηνπ 

νξζφδνμνπ ρξηζηηαληθνχ ήζνπο θαη ηεο ζηαζεξήο 

πξνζήισζεο ζηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο θαη λα θαηαλννχλ 

ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

γ) Λα απνθηνχλ βαζχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε γλψζε θαη 

απηνγλσζία, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ κε θξηηηθφ θαη 

δεκηνπξγηθφ πλεχκα ηε δσή, ηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε θαη 

ηνλ ειιεληθφ θαη παγθφζκην πνιηηηζκφ. 

δ) Λα αλαπηχζζνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο κε ηε 

κειέηε θαη ηε βαζχηεξε γλψζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

(ειιεληθψλ θαη παγθνζκίσλ) θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο 

θαη ηεο επηζηήκεο. 

ε) Λα εκπινπηίδνπλ ην γλσζηηθφ θαη γισζζηθφ ηνπο  

εμνπιηζκφ θαη λα αλαπηχζζνπλ ην αηζζεηηθφ ηνπο θξηηήξην 

θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπο έθθξαζεο. 

ζη) Λα εκπεδψλνπλ ηηο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη θιίζεηο 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη να 

απνθηνχλ αζιεηηθέο ζπλήζεηεο πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. 

3. α) Ρν ηερληθφ — επαγγεικαηηθφ ιχθεην επηδηψθεη 

επηπιένλ λα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο ηηο απαηηνχκελεο 

ηερληθέο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμεη 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, ψζηε κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο λα 

κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κε επηηπρία ζε νξηζκέλν 

ηερληθφ ή επαγγεικαηηθφ θιάδν. 

β) Νη καζεηέο ησλ ηερληθψλ – επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ 

αζθνχληαη ζην επάγγεικα. Ζ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, ν 

ηξφπνο θαη ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαη θάζε 

ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, 

πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ 

ππνπξγνχ. 

4. Ρα ιχθεηα δηαθξίλνληαη ζε εκεξήζηα θαη εζπεξηλά. Πηα 

εζπεξηλά θνηηνχλ νη εξγαδφκελνη καζεηέο.  

5. Ζ θνίηεζε ζηα εκεξήζηα ιχθεηα είλαη ηξηεηήο θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α', Β' θαη Γ' θαη ζηα εζπεξηλά 

ηεηξαεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α', Β', Γ' θαη Γ'. 

Πηελ Α΄ ηάμε εγγξάθνληαη απφθνηηνη ηνπ γπκλαζίνπ ρσξίο 

εμεηάζεηο. 
6. Πηνπο καζεηέο πνπ απνθνηηνχλ ρνξεγείηαη απνιπηήξηνο 

ηίηινο, ν ηχπνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Άξζξν 7.  

Δληαία πνιπθιαδηθά 

ιχθεηα. 

1. Ρν εληαίν πνιπθιαδηθφ ιχθεην εμαζθαιίδεη ηελ νξγαληθή 

ζχλδεζε ηεο γεληθήο θαη ηεο ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη παξέρεη επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

γηα ηε ζχκκεηξε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. 

2. Ρα εληαία πνιπθιαδηθά ιχθεηα ηδξχνληαη ζηαδηαθά ζε 

φιε ηε ρψξα αλάινγα κε ηηο γεσγξαθηθέο, εθπαηδεπηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο. 

3. Ρα καζήκαηα ζηελ Α' ηάμε ηνπ εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ 

ιπθείνπ είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη 

εμαζθαιίδεηαη παξάιιεια ε  δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα επηινγήο θαζψο θαη πξναηξεηηθά 

καζήκαηα ζηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπο. Ζ Β' ηάμε ηνπ εληαίνπ 

πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ ρσξίδεηαη ζε θχθινπο θαη ε Γ' ηάμε 

ζε θιάδνπο ζπνπδψλ. Πηηο ηάμεηο Β' θαη Γ' δηδάζθνληαη 

καζήκαηα θνηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήκαηα 

θχθισλ ή θιάδσλ   αληίζηνηρα. 
4. Νη θχθινη δίλνπλ ηηο βάζεηο θαη απνηεινχλ αθεηεξία γηα 

κηα νκάδα παξεκθεξψλ επαγγεικάησλ θαη γηα 

πξνπαξαζθεπή ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Νη θιάδνη πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο α) γηα 

ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαη  πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο ηε διδαζκαλία 

ησλ   αληίζηνηρσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ καζεκάησλ, β) 

γηα άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο θαη γ) γηα ηελ απφθηεζε 

εηδηθφηεηαο κεηά απφ θνίηεζε ζε ηκήκα εηδίθεπζεο πνπ 

ιεηηνπξγεί γηα ηνπο απνθνίηνπο. 

5. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

α) ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εληαίσλ 

πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ, 

β) ηνπο θχθινπο θαη  θιάδνπο ζπνπδψλ θαη ηα 

ηκήκαηα εηδίθεπζεο, 

γ) ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, 

δ) ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

ε) ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ζρνιηθνχ 

έηνπο, ηηο δηδαθηηθέο πεξηφδνπο, ηηο αξγίεο θαη ηηο 

δηαθνπέο, 
ζη) ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ηα φξγαλα πνπ 

απνθαζίδνπλ γηα ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ ή ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο θαη κε παξάηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, 

δ) ηηο εγγξαθέο, ηηο κεηεγγξαθέο, ηε θνίηεζε, ηηο πνη-

λέο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηε κεηεγγξαθή ή 

θαηάηαμε ησλ καζεηψλ ζε άιιν θχθιν ή θιάδν ζπνπδψλ,  

ηηο εμεηάζεηο θαη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, 

ε) ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο, ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο, 

ηελ αμηνιφγεζε, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηηο εμεηάζεηο 

θάζε είδνπο ζηα ηκήκαηα εηδίθεπζεο, 

ζ) ηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο θαη ην γεληθφ 

πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

η) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ. 

6. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 ζηνηρ. β', 5 θαη 6 

ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη 

ζηα εληαία πνιπθιαδηθά ιχθεηα. 

Άξζξν 8.  

Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, θαηάξγεζε 

ιπθείσλ. 

1. Ζ ίδξπζε ιπθείσλ θάζε ηχπνπ, ηνκέσλ, θχθισλ, θιά-

δσλ θαη ηκεκάησλ εηδίθεπζεο θαη ε αλάινγε αχμεζε ησλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ γίλνληαη κηα θνξά ην 

ρξφλν θαηά ην πξψην ηξίκελν κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ. 

2. Ζ θαηάξγεζε θαη ε ζπγρψλεπζε ιπθείσλ θάζε ηχπνπ 
θαη ε αλάινγε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ 

γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 



3. Ζ κεηαηξνπή εκεξήζηνπ ιπθείνπ ζε εζπεξηλφ θαη αληί-

ζηξνθα, θαζψο θαη ε κεηνλνκαζία ή ε κεηαθνξά έδξαο 

γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

4. Ρν ηερληθφ - επαγγεικαηηθφ ιχθεην ρσξίδεηαη ζη ην-

κείο. Θάζε ηνκέαο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα 

ηκήκαηα. Πε θάζε ηερληθφ - επαγγεικαηηθφ ιχθεην κπνξεί  

λα ιεηηνπξγνχλ και ηκήκαηα εηδίθεπζεο. 

5. Ζ πξνζζήθε λέσλ ηνκέσλ θαη ηκεκάησλ ζηα ηερληθά 

-επαγγεικαηηθά ιχθεηα ή λέσλ θχθισλ θαη θιάδσλ   ζηα 

εληαία πνιπθιαδηθά ιχθεηα, πέξα απφ απηνχο πνπ 

πξνβιέπνληαη θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο, ε θαηάξγεζε θαη ε 

ζπγρψλεπζή ηνπο θαη  ε απμνκείσζε  ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ  ηνπ πξνζσπηθνχ γίλνληαη κία θνξά ην ρξφλν θαηά 

ην πξψην ηξίκελν κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε 

πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ. 

6. Γηα ηα ζέκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

γλσκνδνηεί ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο παηδείαο. 

7. Πηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ιπθείνπ θαη πέξα απφ ην 

εληαίν πξφγξακκα καζεκάησλ ιεηηνπξγνχλ δέζκεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ καζεκάησλ γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θαζψο θαη καζεκάησλ γεληθήο σθειηκφηεηαο. 

8. Νη καζεηέο ζε θάζε ηάμε ή ηκήκα ηάμεο δε κπνξεί λα 

ππεξβαίλνπλ ηνπο ηξηάληα πέληε (35), ελψ ζηηο δέζκεο ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ καζεκάησλ δε κπνξεί λα 

ππεξβαίλνπλ ηνπο ηξηάληα (30). Ράμεηο κε καζεηέο 

πεξηζζφηεξνπο απφ 35 ή 30 αληίζηνηρα δηαηξνχληαη ζε 

ηκήκαηα. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα 

κεηψλεηαη ν αλψηεξνο αξηζκφο καζεηψλ θαηά ηάμε ή ηκήκα 

ηάμεο. 

9. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε:  

α) ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ιπθείσλ θάζε 

ηχπνπ θαη ηνπο ηνκείο θαη ηα ηκήκαηα ησλ ηερληθψλ - 

επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ. 

β) ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο, ηε δηάξθεηα θνίηεζεο, ηελ 

αμηνιφγεζε. ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηηο εμεηάζεηο θάζε 

είδνπο ζηα ηκήκαηα εηδίθεπζεο ησλ ηερληθψλ – 

επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, 

γ) ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη ηηο δέζκεο ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ καζεκάησλ 

γεληθήο σθειηκφηεηαο. 

δ) ηα σξνιφγηα θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 
ε) ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ζρνιηθνχ 

έηνπο, ηηο δηδαθηηθέο πεξηφδνπο, ηηο αξγίεο θαη ηηο 

δηαθνπέο. 

ζη) ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε, πνηλέο, 

ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ, ηηο εμεηάζεηο θάζε είδνπο θαη  ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ. 

δ) ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ηα φξγαλα πνπ 

απνθαζίδνπλ ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ θαη ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο θαη κε παξάηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

έηνπο. 

ε) ηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο θαη ην γεληθφ 

πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

ζ) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ιπθείσλ. 

Άξζξν 9. 

Ρερληθέο - επαγγεικαηηθέο ζρνιέο. 

1. Δθηφο απφ ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεξνο ζθνπφο ηεο 

ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο ζρνιήο είλαη ε κεηάδνζε 

ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ε θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ, ψζηε ν απφθνηηνο λα κπνξεί λα αζθήζεη κε 

επηηπρία νξηζκέλν επάγγεικα θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο. 

Ξαξάιιεια επηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ν εκπινπηηζκφο 

ησλ γεληθψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ. 

2. Νη ζρνιέο δηαθξίλνληαη ζε εκεξήζηεο θαη εζπεξηλέο. Ζ 

θνίηεζε ζηηο εκεξήζηεο δηαξθεί έσο δχν ρξφληα θαη   ζηηο 

εζπεξηλέο επηκεθχλεηαη έσο έλα έηνο. Αλ εθαξκφδνληαη 

πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζην επάγγεικα, ε θνίηεζε 

επηκεθχλεηαη έσο έλα έηνο αθφκε, αλεμάξηεηα απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο σο εκεξήζηαο ή εζπεξηλήο.     

3. Πην πξψην έηνο εγγξάθνληαη ρσξίο εμεηάζεηο φζνη 

έρνπλ απνιπηήξην γπκλαζίνπ. 

4. Ζ ίδξπζε ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, ε 

πξνζζήθε λέσλ εηδηθνηήησλ ζε ζρνιέο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

θαη ε- αλάινγε αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ γίλνληαη κηα θνξά θάζε ρξφλν θαηά ην πξψην 

ηξίκελν κε  πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ.  

5. Ζ θαηάξγεζε θαη ε ζπγρψλεπζε ηερληθψλ – 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, ε θαηάξγεζε εηδηθνηήησλ θαη ε 

αλάινγε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ 

γίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

6. Ζ κεηαηξνπή ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο ζρνιήο απφ 

εκεξήζηα ζε εζπεξηλή θαη αληίζηξνθα θαη ε κεηνλνκαζία ή 

ε κεηαθνξά έδξαο γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο  Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

7. Γηα ηα ζέκαηα ησλ παξαγξάθσλ 4, 5 θαη 6 γλσκν-

δνηεί ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

λνκαξρηαθήο επηηξνπήο παηδείαο. 

8. Νη καζεηέο ζε θάζε ηάμε ή ηκήκα ηάμεο ησλ ηερληθψλ 

- επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ δε κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηνπο 

ηξηάληα πέληε (35). Ζ παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 5 

εθαξκφδεηαη αλάινγα. 

9. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

θαζνξίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

α) ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηερληθψλ · επαγ-

γεικαηηθψλ ζρνιψλ, 

β) ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηε δηάξθεηα θνίηεζεο 
γ) ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο 

θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλδηδαζθαιίαο ηνπο, 

δ) ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

καζεκάησλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, 
ε) ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ θαη ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο, ηηο αξγίεο θαη δηαθνπέο, 

ζη) ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, θνίηεζε, πνηλέο, ηηο 

εμεηάζεηο θάζε είδνπο, ηε βαζκνινγία θαη αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ, ηνπο ηίηινπο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ. 

δ) ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ηα φξγαλα πνπ 

απνθαζίδνπλ γηα ηε δηαθνπή  ησλ καζεκάησλ θαη ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο θαη κε παξάηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

ε) ηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο θαη ην γεληθφ 

πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

ζ) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιψλ απηψλ. 

10. Νη απφθνηηνη ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ  ζρν-

ιψλ εμεηδηθεχνληαη ζε επηρεηξήζεηο κε ηε θξνληίδα ηνπ 

Νξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

(Ν.Α.Δ.Γ.). Νη δηαηάμεηο ηνπ ζηνηρ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 6 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο καζεηέο 

ησλ   ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ. 

11. Νη ζρνιέο καζεηείαο ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. ηνπ λ. 1346/ 

1983 (ΦΔΘ 46) αλήθνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Ρα πηπρία ησλ ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. είλαη 

ηζφηηκα κε ηα πηπρία ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο, χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηνλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6 θαη 9 πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ζρνιέο απηέο. 

 



Άξζξν 10 

Πρνιηθά εξγαζηεξηαθά θέληξα θαη ζρνιηθά 

εξγαζηήξηα 

1. Γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ ησλ ηερληθψλ 

-επαγγεικαηηθψλ   ιπθείσλ, ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ 

ιπθείσλ θαη  ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ 

ζπγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ αλάινγα κε ηηο 

ππάξρνπζεο αλάγθεο ζρνιηθά εξγαζηεξηαθά θέληξα 

(Π.Δ.Θ.), ζηα νπνία νη αζθνχκελνη καζεηέο πξνέξρνληαη 

απφ ηξεηο ηνπιάρηζην ζρνιηθέο κνλάδεο. Όηαλ καζεηέο πνπ 

αζθνχληαη ζηα εξγαζηήξηα πξνέξρνληαη απφ ιηγφηεξεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ε πξαθηηθή ηνπο άζθεζε γίλεηαη ζε 

ζρνιηθφ εξγαζηήξην   πνπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην ηερληθφ 

- επαγγεικαηηθφ ή εληαίν πνιπθιαδηθφ ιχθεην. 

2. Κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεχζπλζεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, νξίδνληαη νη ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο ίδηαο πφιεο ή πεξηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη καζεηέο ησλ νπνίσλ 

αζθνχληαη ζην Π.Δ.Θ. Κε φκνηα απφθαζε νξίδνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ παξαπάλσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζηα Π.Δ.Θ. θαη νη ψξεο εβδνκαδηαίαο 

απαζρφιεζήο ηνπο. 

3. Γηεπζπληήο ηνπ Π.Δ.Θ. νξίδεηαη εθπαηδεπηηθφο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11. πεχζπλνο ηνπ ζρνιηθνχ 

εξγαζηεξίνπ είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ ιπθείνπ, ζην νπνίν 

ππάγεηαη ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην. Ν δηεπζπληήο ηνπ 

Π.Δ.Θ. ή ν ππεχζπλνο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ είλαη 

αξκφδηνη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησ 

εξγαζηεξίσλ, ηε ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ 

πιηθνχ, ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαλέσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ 

εξγαζηεξίσλ, ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

ελεξγεηψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπο, ηελ ηήξεζε βηβιίσλ 

πιηθνχ θαη κεηξψσλ κεραλεκάησλ γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ. 

4. α) Θάζε Π.Δ.Θ. δηαθξίλεηαη ζε ηνκείο εξγαζηεξίσλ. 

Θάζε ηνκέαο εξγαζηεξίσλ πεξηιακβάλεη ηξία (3) κέρξη 

πέληε (5) εξγαζηήξηα ηεο ίδηαο ή γεληθφηεξεο 

θαηεχζπλζεο. Πε θάζε ηνκέα νξίδεηαη έλαο ππεχζπλνο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. 

β) Θάζε ζρνιηθφ εξγαζηήξην έρεη ηελ ίδηα ζπγθξφηεζε κε 

ηα Π.Δ.Θ. πεχζπλνο ηνκέα ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ 

νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έλαο εθπαηδεπηηθφο απφ 

εθείλνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ 

εμππεξεηνχληαη απφ ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην θαη 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο θιάδνπο ΑΡ12, ΑΡ14, ΑΡ17, ΑΡ18 ή 

ΑΟ1, εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο πξνο ηνλ ηνκέα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. 

γ) Πε θάζε εξγαζηήξην θαηεχζπλζεο νξίδεηαη ππεχζπλνο, 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηνηρείνπ β΄, έλαο εθπαηδεπηηθφο 

απφ εθείλνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, νη 

νπνίεο εμππεξεηνχληαη απφ ην Π.Δ.Θ. ή ην ζρνιηθφ 

εξγαζηήξην, θαηά πεξίπησζε, πηπρηνχρνο Ρ.Δ.Η. ή κέζεο 

ζρνιήο εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο πξνο ην εξγαζηήξην. Ν 

ππεχζπλνο εξγαζηεξίνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία θα ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ νξγάλσζε 

ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Δίλαη 

επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ 

αζθάιεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. 

5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Π.Δ.Θ. θαη ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ηα 

εηδηθφηεξα θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ Π.Δ.Θ., ησλ 

ππεπζχλσλ ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ 

ππεπζχλσλ ησλ ηνκέσλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο. 

6. Ρα Π.Δ.Θ. θαη ν ηφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

7. Πηα Π.Δ.Θ. ή ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα κπνξνχλ λα 

αζθνχληαη θαη νη καζεηέο ησλ ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ 

Ν.Α.Δ.Γ.. Ρα εξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ζρνιέο 

καζεηείαο κπνξεί λα εληάζζνληαη ζηα Π.Δ.Θ.. Νη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

έληαμε θαη ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ ξπζκίδνληαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο. 

8. Αλ ζηελ έδξα ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο ζρνιήο δε 

ιεηηνπξγεί ηερληθφ – επαγγεικαηηθφ ή εληαίν 

πνιπθιαδηθφ ιχθεην, νη καζεηέο αζθνχληαη ζε 

εξγαζηήξηα ηεο ζρνιήο. Νη ππεχζπλνη ησλ εξγαζηεξίσλ 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιήο. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' 

ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΩΛ ΠΣΝΙΔΗΩΛ 

Άξζξν 11 

Όξγαλα, επηινγή, ηνπνζέηεζε, ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε, θαζήθνληα. 

 

Όξγαλα δηνίθεζεο θάζε ζρνιείνπ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ν δηεπζπληήο, ν 

ππνδηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ.  

Α'. Γηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο.  

1. Γηεπζπληέο ησλ ηεηξαζέζησλ θαη πάλσ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ νξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ κε 

βαζκφ Α'.  

2. Γηεπζπληέο ησλ γπκλαζίσλ θαη ησλ γεληθψλ θαη 

θιαζηθψλ ιπθείσλ νξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ 

ΑΡ1 έσο ΑΡ11, ΑΡ15 θαη ΑΡ16 κε βαζκφ Α'.  

3. Γηεπζπληέο ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ θαη 

ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ νξίδνληαη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΑΡ1 έσο ΑΡ14, ΑΡ17, ΑΡ18 θαη 

ΑΟ1 κε βαζκφ Α'
7
.  

 4. Γηεπζπληέο ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ 

νξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΑΡ1 έσο ΑΡ14, ΑΡ17, 

ΑΡ18 θαη ΑΟ1 κε βαζκφ Α '.  

5. Γηεπζπληέο ησλ Π.Δ.Θ. νξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

θιάδσλ ΑΡ12, ΑΡ14, ΑΡ17, ΑΡ18 θα, ΑΟ1 κε βαζκφ Α'.  

6. πνδηεπζπληέο ησλ δεθαζέζησλ θαη πάλσ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ νξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ κε 

βαζκφ Α'.  

7. πνδηεπζπληέο ησλ γπκλαζίσλ, ησλ γεληθψλ θαη 

θιαζηθψλ ιπθείσλ, ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ 

ιπθείσλ, ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ πνπ έρνπλ ελλέα 

ηκήκαηα θαη πάλσ νξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί ησλ αληίζηνηρσλ 

θιάδσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4, κε βαζκφ Α'. Πε γπκλάζηα, ιχθεηα 

θάζε ηχπνπ θαη θαηεχζπλζεο θαη ζε ηερληθέο - 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 

δψδεθα ηκήκαηα ηάμεσλ, κπνξεί, αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί 

ιεηηνπξγηθνί ιφγνη, λα νξίδεηαη θαη δεχηεξνο 

ππνδηεπζπληήο θαη πξνθεηκέλνπ γηα εληαία πνιπθιαδηθά 

ιχθεηα κε πεξηζζφηεξα απφ δεθαπέληε ηκήκαηα ηάμεσλ θαη 

ηξίηνο
8
.  

                                                 
7
 πκπιήξσκα: «ηα ηερληθά-επαγγεικαηηθά ιχθεηα, ηα εληαία 

πνιπθιαδηθά ιχθεηα θαη ηηο ηερληθέο-επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, φπνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζρνιηθά εξγαζηήξηα, ηνπνζεηείηαη ππνδηεπζπληήο πνπ 
αλήθεη ζηνπο θιάδνπο ΑΣ12, ΑΣ14, ΑΣ17, ΑΣ18 θαη ΑΡ1, εθ' φζνλ 
ν δηεπζπληήο δελ αλήθεη ζηνπο θιάδνπο απηνχο.»  
8
 χκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ Ν. 1836/1989 (ΦΔΚ Α 89): 

«1. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 7 ηεο πεξίπη. Α' θαη ησλ 
παξαγξ. 1, 2 θαη 3 ηεο πεξίπη. Γ' ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1566/1985 
(ΦΔΚ 167 Α'/1985) εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζην εθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Η επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ 
Ο.Α.Δ.Γ. ελεξγείηαη απφ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ. 
Οη δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 



8. πεχζπλνη ηνκέσλ ησλ Π.Δ.Θ. νξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί 

ησλ θιάδσλ ΑΡ12, ΑΡ14, ΑΡ17, ΑΡ18 θαη ΑΟ1 κε βαζκφ Α'.  

9. Ξξντζηάκελνη κνλνζέζησλ, δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ησλ λεπηαγσγείσλ 

είλαη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ δαζθάισλ ή 

λεπηαγσγψλ αληίζηνηρα, κε νπνηνδήπνηε βαζκφ.  

 

Β'. Δπηινγή - ηνπνζέηεζε
9
.  

1. Γηα ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ δηεπζπληψλ θαη ππεχζπλσλ 

ηνκέσλ Π.Δ.Θ. ην νηθείν πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην θξίλεη έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε 

δεχηεξνπ έηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ 

πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο θαζψο θαη 

δηεηία ζην βαζκφ Α' έσο ην ηέινο ηνπ ίδηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

θαη ζπληάζζεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο ππνςεθίσλ:  

α) δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,  

β) ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,  

γ) δηεπζπληψλ Π.Δ.Θ.  

δ) ππεχζπλσλ ηνκέσλ Π.Δ.Θ.  

Πε θάζε πίλαθα πεξηιακβάλεηαη ηξηπιάζηνο αξηζκφο 

ππνςεθίσλ απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ θαηά 

πεξίπησζε.  

2. Θαηά ηε ζχληαμε ησλ πηλάθσλ απηψλ ην πεξηθεξεηαθφ 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην εθηηκά, ηελ ππεξεζηαθή θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε γλψζε ηνπο γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

πξάγκαηα, ηελ ηθαλφηεηα ηνπο γηα αλάιεςε δηνηθεηηθψλ 

θαζεθφλησλ, ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, ηελ θνηλσληθή 

πξνζθνξά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, ηε κεηεθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε, θαζψο 

θαη ηελ αμηφινγε ζπγγξαθηθή εξγαζία.  

3. Έσο ην ηέινο Καξηίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο νη εθπαηδεπηηθνί, 

πνπ έρνπλ βαζκφ Α' θαη δηεηή ππεξεζία ζην βαζκφ απηφλ 

θαη επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ θαζήθνληα δηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Π.Δ.Θ. ή θαζήθνληα ππνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ππεχζπλσλ ηνκέσλ Π.Δ.Θ. , 

κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε. Πηελ αίηεζε απηή 

επηζπλάπηνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηδηφγξαθν 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη α) απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

δηεπζπληέο δήισζε πνπ πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά 

πξνηίκεζεο έλα κέρξη πέληε λνκνχο ή λνκαξρηαθά 

δηακεξίζκαηα, ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ 

επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη β) απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

ππνδηεπζπληέο θαη ππεχζπλνπο ηνκέσλ Π.Δ.Θ. δήισζε πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο ή 

Π.Δ.Θ. ηεο ίδηαο ή θαη άιισλ πφιεσλ θαη θσκνπφιεσλ ηνπ 

ίδηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, φπνπ 

επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ.  

4. Ρν πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κέζα ζην κήλα 

Απξίιην ηνπ ηδίνπ έηνπο θαηαξηίδεη κε αμηνινγηθή ζεηξά θαη 

κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 α) πίλαθεο 

ππνςεθίσλ πνπ δελ ππέβαιαλ αίηεζε, αιιά 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη β) 

πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ ζρεηηθή αίηεζε. 

πνςήθηνη πνπ ππέβαιαλ αηηήζεηο ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηεο παξαγξάθνπ 1 

αμηνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ 

παξαπάλσ ζηνηρείνπ β'.  

5. Ν πξντζηάκελνο ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ππνβάιιεη ηνπο πίλαθεο ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη Π.Δ.Θ. , πνπ θαηαξηίζηεθαλ κε βάζε ηηο 

                                                                                 
Ο.Α.Δ.Γ. νη πξντζηάκελνη ππεχζπλνη ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. , εθηφο απφ ηηο απνδνρέο 
ηνπο, παίξλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο θαη επίδνκα ζέζεο, 
πνπ νξίδεηαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ.» 
9
 χκθσλα κε ην άξζξν κφλν παξ. 17 ηεο Τ. Α. Γ/5716 (ΠΑΙΓ) ηεο 

15/21. 4. 88 (Β 217): «Απφ ηε δεκνζίεπζε απηήο ηεο απφθαζεο, 
ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο, δελ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ Ν. 
1566/1985 νη δηαηάμεηο:  
α) ηνπ θεθαιαίνπ Β' ηνπ άξζξνπ 11, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
παξαγξάθσλ 2 θαη 4 απηήο ηεο απφθαζεο,  
β) ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ θεθαιαίνπ Γ' ηνπ άξζξνπ 11 θαη  
γ) ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ θεθαιαίνπ Δ'.» 
 

αηηήζεηο ηνπο, ζην αξκφδην θεληξηθφ ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην θαη ηνπο πίλαθεο ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ, 

πνπ θαηαξηίζηεθαλ ρσξίο αίηεζε ηνπο, θαζψο θαη φινπο 

ηνπο πίλαθεο ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

ππεχζπλσλ ηνκέσλ Π.Δ.Θ. , ζην λνκάξρε. Κε απφθαζε ηνπ 

λνκάξρε θπξψλνληαη νη πίλαθεο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

απηφλ θαη ηζρχνπλ γηα ηα δχν επφκελα ζρνιηθά έηε.  

6. Ρν αξκφδην θεληξηθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κέζα ζην 

κήλα Κάην ηνπ ίδηνπ έηνπο θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ 

ππνςήθησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Π.Δ.Θ. κε 

αμηνινγηθή ζεηξά, αθνχ ιάβεη ππφςε ηα πξνζφληα ηνπο, 

φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 θαη ηηο δειψζεηο 

πξνηίκεζεο θαη ζπκβνπιεπηεί ηνπο πίλαθεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο 

παξαγξάθνπ4. Νη πίλαθεο απηνί θπξψλνληαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

ηζρχνπλ γηα ηα δχν επφκελα ζρνιηθά έηε.  

Ρν θεληξηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αιιάμεη ηελ αμηνινγηθή 

ζεηξά ππνςεθίσλ, φπσο απηή θαζνξίζηεθε απφ 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδεη 

ελζηάζεηο ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηε 

δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ 

θαη ζπλππνβάιινληαη ζην θεληξηθφ ζπκβνχιην καδί κε ηνπο 

πίλαθεο απηνχο.  

7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα 

ηνπνζέηεζεο θαη κεηάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ, ηίζεληαη ζηε 

δηάζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ 

κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ ππνςήθηνη 

δηεπζπληέο, ηζάξηζκνη πξνο ηηο θελέο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο 

κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο 

θαη ζε λνκνχο ή λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο δειψζεηο ηνπο. Ρν πεξηθεξεηαθφ 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ζπγθεληξψλεη απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο απηνχο δειψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο 

θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ζηηο ππάξρνπζεο θελέο ζέζεηο θαη 

πξνηείλεη κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο. Αλ νη 

ίδηεο ζέζεηο δεηνχληαη απφ πεξηζζφηεξνπο ππνςήθηνπο, 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηηο κεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ. Νη πξνηάζεηο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ εθηεινχληαη κε 

απφθαζε ηνπ λνκάξρε.  

8. Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ 

ηνπνζεηνχληαη νη ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη νη 

ππεχζπλνη ηνκέσλ Π.Δ.Θ. ζην πξψην δεθαήκεξν Ηνπιίνπ 

ηνπ ίδηνπ έηνπο, κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ απφ ηνπο πίλαθεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ χζηεξα 

απφ αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαηά ηε ζεηξά 

εγγξαθήο ηνπο ζε απηνχο θαη κε βάζε ηηο δειψζεηο 

πξνηίκεζεο.  

9. Πε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη φιεο νη θελέο ζέζεηο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8, 

ηνπνζεηνχληαη ζηηο απνκέλνπζεο θελέο ζέζεηο κε απφθαζε 

ηνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ππνςήθηνη πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο α ηεο παξαγξάθνπ 4. Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη 

χζηεξα απφ δειψζεηο φζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

απηνχο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο 

ζηηο θελέο ζέζεηο θαη κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο 

κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

10. Πε ζέζεηο πνπ θελνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ 

πηλάθσλ ηνπνζεηνχληαη λένη δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο ή 

ππεχζπλνη ηνκέσλ Π.Δ.Θ. θαηά ηε ζεηξά ηνπ νηθείνπ πίλαθα 

θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία.  

11 . Πε θάζε πεξίπησζε ζχληαμεο πηλάθσλ ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 1, 4 θαη 6, ε εγγξαθή ππνςήθηνπ ζε έλα 

πίλαθα, δελ εκπνδίδεη ηελ εγγξαθή ηνπ θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο.  

 

Γ'. πεξεζηαθή θαηάζηαζε.  

1. Νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ Π.Δ.Θ. , 

νη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη νη ππεχζπλνη 

ησλ ηνκέσλ Π.Δ.Θ. , πνπ ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ, αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 



γηα κία ηεηξαεηία αλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πίλαθα β' θαη γηα 

κία δηεηία αλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πίλαθα α', φπσο νη 

πίλαθεο απηνί θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξ. 4 ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο Β'. Ζ ηεηξαεηία ή δηεηία, θαηά 

πεξίπησζε, αξρίδεη ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ απφ 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζρνιηθνχ έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31ε 

Απγνχζηνπ ηνπ ηέηαξηνπ ή ηνπ δεπηέξνπ, θαηά πεξίπησζε, 

ζρνιηθνχ έηνπο.  

2. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δηαηεξνχλ ηηο 

νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη θαη εμειίζζνληαη βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά 

ζε απηέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Κπνξνχλ σο 

εθπαηδεπηηθνί λα κεηαηεζνχλ ζε θελέο ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ άιινπ ζρνιείνπ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ λνκνχ ή 

λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, ζηηο νπνίεο θαη αλαιακβάλνπλ 

ππεξεζία κεηά ηε ιήμε ηεο ηεηξαεηίαο.  

3. Όζνη αζθνχλ θαζήθνληα δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ 

κπνξνχλ λα κεηαηεζνχλ γηα ηελ άζθεζε ησλ ίδησλ 

θαζεθφλησλ ζηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο ζε θελέο ζέζεηο 

ηνπ ίδηνπ ή θαη άιινπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ηνπο δήισζε πξνηίκεζεο αιιά θαη 

νπνπδήπνηε αιινχ, αλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ππεξεζηαθή 

αλάγθε.  

4. Νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ Π.Δ.Θ. , ν 

ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη νη ππεχζπλνη 

ηνκέσλ ησλ Π.Δ.Θ. , εθηφο απφ ηηο απνδνρέο ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθνί, παίξλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο 

θαη επίδνκα ζέζεο πνπ νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ. Νη πξντζηάκελνη ησλ κνλνζέζησλ, δηζέζησλ 

θαη ηξηζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ, 

εθηφο απφ ηηο απνδνρέο ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, παίξλνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο θαη ην επίδνκα ζέζεο πνπ 

νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ
10

.  

5. Κε ζχκθσλε θαη αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ δηεπζπληήο, ππνδηεπζπληήο, 

πξντζηάκελνο ζρνιηθήο κνλάδαο, δηεπζπληήο θαη 

ππεχζπλνο ηνκέα Π.Δ.Θ. κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηα 

θαζήθνληά ηνπ ή λα κεηαηεζεί ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα ή 

Π.Δ.Θ. θαηά πεξίπησζε γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο.  

Ζ κεηάζεζε γίλεηαη ρσξίο δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ 

δηαπηζησζεί φηη εμαηηίαο ελεξγεηψλ ή παξαιείςεψλ ηνπ 

είλαη ππεξεζηαθά αλαγθαία.  

 

Γ' Θαζήθνληα.  

1. Ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ηδίσο ππεχζπλνο γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ην ζπληνληζκφ ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη 

ησλ ππεξεζηαθψλ εληνιψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, πνπ 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ. Κεηέρεη 

επίζεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο.  

2. Ν ππνδηεπζπληήο αλαπιεξψλεη ην δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, φηαλ δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Δάλ 

ππεξεηνχλ ππνδηεπζπληέο πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ν 

αλαπιεξσηήο νξίδεηαη απφ ην δηεπζπληή. Αλ δελ ππάξρεη 

δηεπζπληήο, ν αλαπιεξσηήο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

λνκάξρε. Βνεζεί ην δηεπζπληή ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηεμαγσγή 

ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

3. Ρα εηδηθφηεξα θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ, 

ππνδηεπζπληψλ θαη πξντζηακέλσλ ησλ ζρνιείσλ 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 
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 Η παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2043/1992 (ΦΔΚ Α 79) νξίδεη φηη: 
«ηνπο δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά ηε 
δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα 
ζέζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηεο πεξ. Γ ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1566/1985 γηα ηνπο αληίζηνηρνπο δηεπζπληέο θαη 
ππνδηεπζπληέο δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.» 
 

θαη Θξεζθεπκάησλ
11

. 

Δ'. Αλαπιήξσζε.  

1. Αλ δελ ππάξρεη δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή Π.Δ.Θ. ή 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη θαη δελ ππάξρεη ππνδηεπζπληήο, κε 

απφθαζε ηνπ λνκάξρε, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, 

αλαηίζεηαη ε πξνζσξηλή άζθεζε θαζεθφλησλ ζε 

εθπαηδεπηηθφ πνπ ππεξεηεί ζε ζρνιείν ηνπ λνκνχ ή 

λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο θαη έρεη ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα. Ζ πξνζσξηλή αλαπιήξσζε δελ κπνξεί λα 

δηαξθέζεη πέξαλ απφ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ν 

πξνζσξηλφο δηεπζπληήο, παίξλεη ην επίδνκα πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε
12

.  

2. Αλ δελ ππάξρεη ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή 

ππεχζπλνο ηνκέα Π.Δ.Θ. ή απνπζηάδεη, ηα θαζήθνληα απηά 

αζθεί ν αλψηεξνο ζε βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηελ ίδηα κνλάδα ή ζε ζρνιείν πνπ 

εμππεξεηείηαη απφ ην Π.Δ.Θ. θαηά πεξίπησζε. Αλ ππάξρνπλ 

νκνηφβαζκνη, θαζήθνληα ππνδηεπζπληή ή ππεχζπλνπ ηνκέα 

Π.Δ.Θ. αζθεί εθείλνο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο ή γξαθείνπ 

εθπαίδεπζεο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Ρα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο αλαπιεξσηέο ππνδηεπζπληψλ 

θαη ππεχζπλσλ ηνκέσλ Π.Δ.Θ.  

3. Νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ 

ππεπζχλσλ εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο ζηα Ρερληθά - 

Δπαγγεικαηηθά ιχθεηα, ζηα εληαία πνιπθιαδηθά ιχθεηα θαη 

ζηηο ηερληθέο - επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ζε εθπαηδεπηηθνχο 

εξγαζηεξίσλ ηνπ θιάδνπ ΑΟ1.  

 

ΠΡ' Πχιινγνη δηδαζθφλησλ.  

1. Ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιείνπ απνηειείηαη 

απφ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζην ζρνιείν κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε εξγαζίαο θαη έρεη σο πξφεδξν ην δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. Όηαλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ 

εμεηάδνληαη εηδηθά ζέκαηα καζεηψλ κεηέρνπλ θαη δχν 

εθπξφζσπνί ηνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.  

2. Ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ζπλεδξηάδεη, χζηεξα απφ 

πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, ηαθηηθά ηνπιάρηζην κία 

θνξά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη κία θνξά 
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 πκπιήξσκα: «…κε εμαίξεζε ηα θαζήθνληά ηνπο, πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ 
δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη θαη 
φια ηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
νξίδνληαη ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε δηαδηθαζία, ν ηχπνο, ν 
ρξφλνο, ην πεξηερφκελν θαη ηα φξγαλα ηεο αμηνιφγεζεο, ηα 
δηθαηψκαηα θαη νη εγγπήζεηο ππέξ ησλ αμηνινγνπκέλσλ θαη θάζε 
άιιε αλαγθαία γηα ηελ αμηνιφγεζε απηή ιεπηνκέξεηα».  
Κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α 89): "1. Οη 
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 7 ηεο πεξίπη. Α' θαη ησλ παξαγξ. 
1, 2 θαη 3 ηεο πεξίπη. Γ' ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 
167 Α'/1985) εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζην εθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Η επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ 
Ο.Α.Δ.Γ. ελεξγείηαη απφ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ. 
Οη δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 
Ο.Α.Δ.Γ. νη πξντζηάκελνη ππεχζπλνη ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. , εθηφο απφ ηηο απνδνρέο 
ηνπο, παίξλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο θαη επίδνκα ζέζεο, 
πνπ νξίδεηαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ".  
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 Καηά ην άξζξν κφλν παξ. 17 ηεο Τ. Α. Γ/5716 (ΠΑΙΓ) ηεο 15/21. 
4. 88 (Β 217): "Απφ ηε δεκνζίεπζε απηήο ηεο απφθαζεο, ζηελ 
εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο, δελ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ Ν. 
1566/1985 νη δηαηάμεηο:  
α) ηνπ θεθαιαίνπ Β' ηνπ άξζξνπ 11, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
παξαγξάθσλ 2 θαη 4 απηήο ηεο απφθαζεο,  
β) ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ θεθαιαίνπ Γ' ηνπ άξζξνπ 11 θαη  
γ) ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ θεθαιαίνπ Δ'". 
 



ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ θαη έθηαθηα, φηαλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν ν πξφεδξνο ή ην δεηήζεη εγγξάθσο γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ησλ κειψλ 

ηνπ. Νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο 

θαη ζε θακηά πεξίπησζε ζε ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκάησλ.  

3. Ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ απνηειεί ζπιινγηθφ φξγαλν 

γηα ηε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηελ πγεία θαη 

πξνζηαζία ησλ καζεηψλ, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ 

ρψξσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ηεξαξρεί ηηο 

ζρνιηθέο αλάγθεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

Αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ηνπ 

ηφπνπ. Κπνξεί λα απνθαζίζεη ην ρσξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ 

ζε ηνκείο γλψζεσλ, κε ζηφρν ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ.  

4. Ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, νη 

εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη ηα εηδηθά ζέκαηα, ζηε 

ζπδήηεζε ησλ νπνίσλ παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ 

καζεηψλ, νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ΄ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

Άξζξν 12 

Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λεπηαγσγείσλ 

 

1. Ρν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ λεπηαγσγείσλ αλήθεη 

ζηνλ θιάδν ησλ λεπηαγσγψλ ΑΡ θαηεγνξίαο. Νη βαζκνί 

ησλ λεπηαγσγψλ δηαθξίλνληαη ζε Α΄, Β΄ θαη Γ΄ . Νη ζέζεηο 

φισλ ησλ βαζκψλ είλαη νξγαληθά εληαίεο. Δηζαγσγηθφο 

βαζκφο νξίδεηαη ηνπ λεπηαγσγνχ κε βαζκφ Γ΄ θαη 

κηζζνινγηθφ θιηκάθην (Κ. Θ. ) 16
13

.  

Γηα ηελ πξναγσγή ζην βαζκφ Β΄ απαηηείηαη δηεηήο 

ππεξεζία ζην βαζκφ Γ΄ θαη γηα ηελ πξναγσγή ζην βαζκφ 

Α΄ εμαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Β΄.  

2. Γηα ην δηνξηζκφ ζε ζέζε λεπηαγσγνχ κε ηνλ εηζαγσγηθφ 

βαζκφ απαηηείηαη α) πηπρίν παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. 

θαηεχζπλζεο λεπηαγσγψλ ή β) πηπρίν ζρνιήο λεπηαγσγψλ 

ή γ) πηπρίν ησλ ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο λεπηαγσγψλ πνπ 

ιεηηνχξγεζαλ ζηηο παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο ή δ) 

αλαγλσξηζκέλν εηδηθφ δίπισκα ή πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ 

πεξάησζεο ζπνπδψλ λεπηαγσγνχ μέλνπ παλεπηζηεκίνπ ή 

εηδηθνχ ηλζηηηνχηνπ θαη απνιπηήξην ειιεληθνχ ιπθείνπ ε 

εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ.  

3. Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο απφ ηελ νξηζηηθή δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ λεπηαγσγψλ, γηα ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο δηνξηζκνχ ζε ζέζε λεπηαγσγψλ απαηηείηαη 

απνθιεηζηηθά πηπρίν παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. 

θαηεχζπλζεο λεπηαγσγψλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν 

νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο. Πηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε απαηηείηαη θαη απνιπηήξην ειιεληθνχ εμαηάμηνπ 

γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ ή βεβαίσζε γηα πιήξε γλψζε θαη 

άλεηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ειιεληθήο 

ηζηνξίαο πνπ ρνξεγείηαη χζηεξα απφ επηηπρή εμέηαζε. Ζ 

δηαδηθαζία θαη νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο εμέηαζεο 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ.  

4. Νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

λεπηαγσγείσλ νξίδνληαη ζπλνιηθά ζε 7.123. Πην ζχλνιν 

απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

πξνζρνιηθήο αγσγήο, πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ ή 

γξαθείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πξντζηακέλσλ 

ησλ λεπηαγσγείσλ.  

5. Ξξντζηάκελνο ηνπ κνλνζέζηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη ν 

λεπηαγσγφο πνπ ππεξεηεί ζε απηφ. Πηα δηζέζηα θαη πάλσ 

λεπηαγσγεία θαζήθνληα πξντζηακέλνπ αζθεί ν αλψηεξνο 

ζε βαζκφ. Αλ ππάξρνπλ νκνηφβαζκνη, ν πξντζηάκελνο 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεχζπλζεο ή 
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 Με λεφηεξε δηάηαμε άιιαμε ζε 18.  
 

ηνπ γξαθείνπ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ.  

6. Νη πξντζηάκελνη ησλ λεπηαγσγείσλ αζθνχλ δηδαθηηθά 

θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Ρα θαζήθνληα θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ λεπηαγσγείσλ θαη 

ησλ λεπηαγσγψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 

Άξζξν 13 

Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

 

1. Ρν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

αλήθεη ζηνλ θιάδν δαζθάισλ ΑΡ θαηεγνξίαο. Νη βαζκνί 

ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ δηαθξίλνληαη ζε Α΄ , Β΄ θαη Γ΄ . Νη 

ζέζεηο φισλ ησλ βαζκψλ είλαη νξγαληθά εληαίεο. 

Δηζαγσγηθφο βαζκφο νξίδεηαη ηνπ δαζθάινπ κε βαζκφ Γ΄ 

θαη Κ. Θ. 16
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. Γηα ηελ πξναγσγή ζην βαζκφ Β΄ απαηηείηαη 

δηεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Γ΄ θαη γηα ηελ πξναγσγή ζην 

βαζκφ Α΄ εμαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Β΄ .  

2. Γηα ην δηνξηζκφ ζε ζέζε δαζθάινπ κε ηνλ εηζαγσγηθφ 

βαζκφ απαηηείηαη πηπρίν παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. 

θαηεχζπλζεο δαζθάισλ ή παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο ή ηνπ 

ηεξνδηδαζθαιείνπ Βειιάο Ησαλλίλσλ ή ηεο αλψηεξεο 

εθθιεζηαζηηθήο ζρνιήο Θεζζαινλίθεο ή ηζφηηκν πηπρίν 

ζρνιήο ηεο αιινδαπήο θαη απνιπηήξην εμαηάμηνπ 

γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ. Δθηφο απφ ηα πηπρία Α.Δ.Η., ε 

αλαγλψξηζε πηπρίσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο σο ηζφηηκσλ 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΡ5/ 5/ 26. 4. 1982 

(ΦΔΘ Β΄ 213) θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Ξξνεδξίαο 

ηεο Θπβέξλεζεο θαη Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Ζ ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο απηήο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ ίδησλ ππνπξγψλ.  

3. Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο απφ ηελ νξηζηηθή δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ησλ παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ, γηα ηελ 

ππνβνιή αίηεζεο δηνξηζκνχ ζε ζέζε δαζθάινπ απαηηείηαη 

απνθιεηζηηθά πηπρίν παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. 

θαηεχζπλζεο δαζθάισλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν 

νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο. Πηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε απαηηείηαη θαη απνιπηήξην ειιεληθνχ εμαηάμηνπ 

γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ ή βεβαίσζε γηα πιήξε γλψζε θαη 

άλεηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γλψζε ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο πνπ ρνξεγείηαη χζηεξα απφ επηηπρή 

εμέηαζε. Ζ δηαδηθαζία θαη νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

εμέηαζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

4. Νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ νξίδνληαη ζπλνιηθά ζε 36.159. Πην 

ζχλνιν απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζέζεηο ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο, 

πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηεπζπληψλ ησλ ηεηξαζέζησλ 

θαη πάλσ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ππνδηεπζπληψλ ησλ 

δεθαζέζησλ θαη πάλσ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, πξντζηακέλσλ 

ησλ κνλνζέζησλ, δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

5. Αλ κεησζνχλ νη νξγαληθέο ζέζεηο κε ηελ θαηάξγεζε ή 

ζπγρψλεπζε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, παξακέλνπλ σο 

ππεξάξηζκνη νη λεφηεξνη ζην βαζκφ θαη θαηαιακβάλνπλ ηηο 

πξψηεο ζέζεηο πνπ ζα θελσζνχλ.  

6. Ξξντζηάκελνο ηνπ κνλνζέζηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη 

ν δάζθαινο πνπ ππεξεηεί ζε απηφ. Πηα δηζέζηα θαη ηξηζέζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία θαζήθνληα πξντζηακέλνπ αζθεί ν 

αλψηεξνο ζε βαζκφ. Αλ ππάξρνπλ νκνηφβαζκνη, ν 

πξντζηάκελνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

δηεχζπλζεο ή ηνπ γξαθείνπ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Νη δηεπζπληέο ησλ ηεηξαζέζησλ θαη πάλσ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11.  
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7. Νη δηεπζπληέο ησλ εμαζέζησλ θαη πάλσ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ δηδάζθνπλ είθνζη (20) ψξεο θαη νη δηεπζπληέο 

ησλ ηεηξαζέζησλ θαη πεληαζέζησλ είθνζη ηέζζεξηο (24) 

ψξεο ηελ εβδνκάδα. Νη πξντζηάκελνη ησλ άιισλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ,  θαζψο θαη νη δάζθαινη δηδάζθνπλ 

είθνζη πέληε (25) έσο ηξηάληα (30) ψξεο ηελ εβδνκάδα. Νη 

δηεπζπληέο θαη νη πξντζηάκελνη ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

αζθνχλ δηδαθηηθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα. 

Κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 

12 ηνπ άξζξνπ 4, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 92, είλαη δπλαηφ λα κεηψλεηαη ην σξάξην ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ. Ζ κείσζε γίλεηαη θαηά 

πεξηνρέο  ζρνιείσλ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
15

. 

8. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξακέλνπλ 

ππνρξεσηηθά ζην ζρνιείν ηνπο ζηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο, πέξα απφ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο, γηα ηελ 

πξνζθνξά θαη άιισλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ έξγν, φπσο ζπκκεηνρή ζε 

γηνξηαζηηθέο, αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, 

ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ηήξεζε βηβιίσλ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ. Θάζε 

εθπαηδεπηηθφο παξακέλεη ππνρξεσηηθά ζην ζρνιείν, ζηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο πέξα απφ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο, γηα ηελ 

εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί απφ 

ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ φρη φκσο πέξα απφ έμη 

(6) ψξεο ηελ εκέξα ή ηξηάληα (30) ψξεο ηελ εβδνκάδα, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο πεξίπησζεο ΠΡ΄ ηνπ 

άξζξνπ 11. Απφ ηηο πξφζζεηεο απηέο ππεξεζίεο 

απαιιάζζνληαη νη κεηέξεο παηδηψλ κέρξη δχν εηψλ.  

Ρα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο δαζθάινπο.  

9. Ζ παξάδνζε ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ απφ 

δαζθάινπο απαγνξεχεηαη. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ:  

α) επηζχξεη θπιάθηζε κέρξη ηξία (3) έηε,  

β) ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα, γηα ην νπνίν κπνξεί λα 

επηβιεζεί θαη ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.  

 

Άξζξν 14 

Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

1. Ρν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αλήθεη ζηνπο εμήο θιάδνπο θαηά θαηεγνξίεο: 
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 Η παξαπάλσ παξάγξαθνο 7  έρεη αιιάμεη απφ ην 1997 σο εμήο: 
α. Σν εβδνκαδηαίν ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο, πνπ 
ππεξεηνχλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, νξίδεηαη απφ 1/9/1997 σο εμήο :  
1. Γηεπζπληέο 4ζεζίσλ θαη 5ζεζίσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ψξεο 20.  
2. Γηεπζπληέο 6ζεζίσλ κέρξη θαη 9ζεζίσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 
ψξεο 12.  
3. Γηεπζπληέο 10ζεζίσλ θαη 11ζεζίσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ψξεο 
10.  
4. Γηεπζπληέο 12ζεζίσλ θαη πάλσ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ψξεο 8.  
5. Δθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε 1ζέζηα, 2ζέζηα θαη 3ζέζηα 
δεκνηηθά ζρνιεία, αλεμάξηεηα απφ βαζκφ θαη ην ρξφλν ππεξεζίαο 
ηνπο, ψξεο 25.  
6. Δθπαηδεπηηθνί 4ζεζίσλ θαη πάλσ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ψξεο 24, 
αλ έρνπλ κέρξη 10 έηε ππεξεζίαο, ψξεο 23, αλ έρνπλ απφ 10 κέρξη 
15 έηε ππεξεζίαο, ψξεο 22, αλ έρνπλ απφ 15 κέρξη 20 έηε 
ππεξεζίαο θαη 21 ψξεο, αλ έρνπλ πάλσ απφ 20 έηε ππεξεζίαο.  
β) ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ νξηδφκελν ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε ρξφλν ππεξεζίαο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 
αλαηίζεηαη κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 
ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη ζηνπο ινηπνχο απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ 
επφκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  
γ) ε πεξίπησζε πνπ νη ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ δελ θαιχπηνληαη κε ην ππνρξεσηηθφ σξάξην 
ησλ δηδαζθφλησλ, αλαηίζεηαη ππεξσξηαθή δηδαζθαιία ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηα φξγαλα, ηε δηαδηθαζία, 
ηηο πξνυπνζέζεηο, ην αλψηαην φξην ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο θαη 
ην χςνο ηεο σξηαίαο αληηκηζζίαο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο 
ησλ παξαγξάθσλ 16, 18 θαη 19 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1566/1985, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 8 ηνπ φξζξνπ 18 ηνπ λ. 2470/1997.]  
 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΡ 

Θιάδνο ΑΡ1  Θενιφγσλ 

Θιάδνο ΑΡ2  Φηινιφγσλ 

Θιάδνο ΑΡ3 Καζεκαηηθψλ 

Θιάδνο ΑΡ4  Φπζηθψλ 

Θιάδνο ΑΡ5 Γαιιηθήο γιψζζαο 

Θιάδνο ΑΡ6  Αγγιηθήο γιψζζαο 

Θιάδνο ΑΡ7  Γεξκαληθήο γιψζζαο 

Θιάδνο ΑΡ8  Θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ 

Θιάδνο ΑΡ9  Νηθνλνκνιφγσλ 

Θιάδνο ΑΡ10  Θνηλσληνιφγσλ 

Θιάδνο ΑΡ11 Φπζηθήο Αγσγήο 

Θιάδνο ΑΡ12 Κεραληθψλ 

Θιάδνο ΑΡ13 Ξηπρηνχρσλ Λνκηθψλ θαη Ξνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ 

Θιάδνο ΑΡ14 Ξηπρηνχρσλ Ηαηξηθήο, Νδνληηαηξηθήο, 

Φαξκαθεπηηθήο θαη Γεσπνλίαο 

Θιάδνο ΑΡ15 Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο 

Θιάδνο ΑΡ16 Κνπζηθήο 

Θιάδνο ΑΡ17 Ρερλνιφγσλ 

Θιάδνο ΑΡ18 Ξηπρηνχρσλ ινηπψλ ηκεκάησλ Ρ.Δ.Η. 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΟ 

Θιάδνο ΑΟ1 Ξηπρηνχρσλ Ξ.Α.Ρ.Δ.Π. ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. 

          (ηκήκαηνο ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ). 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΚΔ 

Θιάδνο ΚΔ1 Ξηπρηνχρσλ θαηψηεξσλ ηερληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ή ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ. 

 

2. Νη βαζκνί ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ δηαθξίλνληαη ζε Α΄, Β΄θαη Γ΄. Νη ζέζεηο φισλ 

ησλ βαζκψλ είλαη ζε θάζε θαηεγνξία θαη θιάδν νξγαληθά 

εληαίεο. Δηζαγσγηθφο βαζκφο νξίδεηαη ηνπ θαζεγεηή ή 

εθπαηδεπηηθνχ εξγαζηεξίσλ κε βαζκφ Γ΄. Ρα εηζαγσγηθά 

θαη θαηαιεθηηθά κ.θ. γηα θάζε θιάδν νξίδνληαη σο εμήο: α) 

Γηα ηνπο θιάδνπο ΑΡ1 έσο ΑΡ14 θαη ΑΡ16, κε πηπρίν 

ηκήκαηνο κνπζηθψλ ζπνπδψλ Α.Δ.Η., εηζαγσγηθφ ην κ.θ. 

1616 θαη θαηαιεθηηθφ ην κ.θ. 1. Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ή 

δηπισκαηνχρνπο ηκεκάησλ Α.Δ.Η. πεληαεηνχο ή εμαεηνχο 

θνίηεζεο εηζαγσγηθά νξίδνληαη ηα κ.θ. 15 ή 14 αληίζηνηρα. 

β) Γηα ηνπο θιάδνπο ΑΡ15, ΑΡ16, ρσξίο πηπρίν ηκήκαηνο 

κνπζηθψλ ζπνπδψλ Α.Δ.Η. θαη ΑΡ18, εηζαγσγηθφ ην κ.θ. 18 

θαη θαηαιεθηηθφ ην κ.θ.3. γ) Γηα ηνλ θιάδν ΑΡ17 

εηζαγσγηθφ ην κ.θ. 17 θαη θαηαιεθηηθφ ην κ.θ.2. δ) Γηα ηνλ 

θιάδν ΑΟ1 εηζαγσγηθφ ην κ.θ.22 θαη θαηαιεθηηθφ ην κ.θ.7. 

ε) Γηα ηνλ θιάδν ΚΔ1 εηζαγσγηθφ ην κ.θ.24 θαη 

θαηαιεθηηθφ ην κ.θ.9. 

Γηα ηελ  πξναγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ ΑΡ 

θαηεγνξίαο ζην βαζκφ Β΄ απαηηείηαη δηεηήο ππεξεζία ζην 

βαζκφ Γ΄ θαη γηα ηελ πξναγσγή ζην βαζκφ Α΄ εμαεηήο 

ππεξεζία ζην βαζκφ Β΄. 

Γηα ηελ  πξναγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ ΑΟ1 

ζην βαζκφ Β΄ απαηηείηαη ηεηξαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Γ΄ 

θαη γηα ηελ πξναγσγή ζην βαζκφ Α΄ εμαεηήο ππεξεζία ζην 

βαζκφ Β΄. 

Γηα ηελ  πξναγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ ΚΔ1 

ζην βαζκφ Β΄ απαηηείηαη ελλεαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Γ΄ 

θαη γηα ηελ πξναγσγή ζην βαζκφ Α΄ νθηαεηήο ππεξεζία 

ζην βαζκφ Β΄. 

3. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ξξνεδξίαο 

ηεο Θπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ, κπνξεί λα ηδξχνληαη λένη 

ή λα ρσξίδνληαη νη παξαπάλσ θιάδνη εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, λα 

ζπληζηψληαη νη αλαγθαίεο ζέζεηο θαη λα θαζνξίδνληαη ηα 

πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ. 

4. Νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νξίδνληαη σο εμήο: 

α) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ1, ζέζεηο 2.810 

β) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ2, ζέζεηο 16.637 

γ) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ3, ζέζεηο 6.714 

δ) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ4, ζέζεηο 6.532 

ε) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ5, ζέζεηο 1.376 

ζη) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ6, ζέζεηο 4.270 

δ) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ7, ζέζεηο 14 
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ε) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ8, ζέζεηο 764 

ζ) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ9, ζέζεηο 677 

η) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ10, ζέζεηο 130 

ηα) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ11, ζέζεηο 3.858 

ηβ) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ12, ζέζεηο 524 

ηγ) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ13, ζέζεηο 129 

ηδ) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ14, ζέζεηο 368 

ηε) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ15, ζέζεηο 843 

ηζη) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ16, ζέζεηο 1.074 

ηδ) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ17, ζέζεηο 1.286 

ηε) Θαζεγεηψλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ18, ζέζεηο 280 

ηζ) πεχζπλσλ εξγαζηεξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπ θιάδνπ ΑΟ1, ζέζεηο 1.790 

θ) Αξρηηερληηψλ θαη ηερληηψλ ηνπ θιάδνπ ΚΔ1, ζέζεηο 300. 

Πχλνιν νξγαληθψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 50.376. 

5. Πην ζχλνιν ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη 

νη ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ κέζεο γεληθήο θαη κέζεο 

ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλσλ 

ησλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, δηεπζπληέο γπκλαζίσλ, ιπθείσλ, ηερληθψλ – 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ θαη Π.Δ.Θ., ππνδηεπζπληψλ ησλ 

γπκλαζίσλ, ιπθείσλ θαη ηερληθψλ – επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ πνπ έρνπλ ελλέα θαη πάλσ ηκήκαηα, ππεπζχλσλ 

ηνκέσλ Π.Δ.Θ. θαη πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

6. Αλ ηξνπνπνηεζνχλ ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ή 

απμεζνχλ ηα ηκήκαηα ηάμεσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νξγαληθέο ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απμάλνληαη κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ. Κε 

ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα κπνξεί λα κεηαθέξνληαη νξγαληθέο 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ απφ θιάδν ζε θιάδν. 

7. Αλ κεησζνχλ νη νξγαληθέο ζέζεηο κε ηελ θαηάξγεζε ή 

ζπγρψλεπζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, παξακέλνπλ σο ππεξάξηζκνη νη λεφηεξνη ζην 

βαζκφ θαη θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο πνπ ζα 

θελσζνχλ. 

8. Ρα πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νξίδνληαη θαηά θιάδνπο 

σο εμήο: 

α) Θιάδνο ΑΡ1 Θενιφγσλ: πηπρίν ζενινγηθνχ ή 

πνηκαληηθνχ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

ζενινγηθήο ζρνιήο Σάιθεο. 

β) Θιάδνο ΑΡ2 Φηινιφγσλ: πηπρίν νπνηνπδήπνηε 

ηκήκαηνο, εθηφο ησλ μελφγισζζσλ, θηινζνθηθήο ζρνιήο ή 

ηκήκαηνο ηζηνξίαο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. 

γ) Θιάδνο ΑΡ3 Καζεκαηηθψλ: πηπρίν καζεκαηηθνχ 

ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. 

δ) Θιάδνο ΑΡ4 Φπζηθψλ: πηπρίν θπζηθνχ ή ρεκηθνχ ή 

θπζηνγλσζηηθνχ ή βηνινγηθνχ ή γεσινγηθνχ ηκήκαηνο 

Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. 

ε) Θιάδνο ΑΡ5 Γαιιηθήο γιψζζαο: πηπρίν ηκήκαηνο 

γαιιηθήο θηινινγίαο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. 

ζη) Θιάδνο ΑΡ6 Αγγιηθήο γιψζζαο: πηπρίν ηκήκαηνο 

αγγιηθήο θηινινγίαο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. 

δ) Θιάδνο ΑΡ7 Γεξκαληθήο γιψζζαο: πηπρίν ηκήκαηνο 

γεξκαληθήο θηινινγίαο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. 

ε) Θιάδνο ΑΡ8 Θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ: πηπρίν 

δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο ή ραξαθηηθήο αλψηαηεο ζρνιήο 

θαιψλ ηερλψλ ηεο εκεδαπήο κε πηζηνπνηεηηθφ επδφθηκεο 

παξαθνινχζεζεο ζε ίδηα ζρνιή ζεσξεηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ 

ζπνπδψλ. 

ζ) Θιάδνο ΑΡ9 Νηθνλνκνιφγσλ: πηπρίν νηθνλνκηθνχ 

ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο Α.Π.Ν.Δ.Δ. ή 

Αλψηαηεο Βηνκεραληθήο Πρνιήο ηεο εκεδαπήο θαη πηπρίν 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

η) Θιάδνο ΑΡ10 Θνηλσληνιφγσλ: πηπρίν ηκήκαηνο  

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ή θνηλσληθψλ ζπνπδψλ Α.Δ.Η. ηεο 

εκεδαπήο θαη πηπρίν παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο 

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε πηπρίν 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. γίλνληαη δηνξηζκνί 

θαη ρσξίο ην πηπρίν απηφ. 

ηα) Θιάδνο ΑΡ11 Φπζηθήο Αγσγήο: πηπρίν εζληθήο 

αθαδεκίαο ζσκαηηθήο αγσγήο ή ηκήκαηνο  επηζηήκεο 

θπζηθήο αγσγήο θαη αζιεηηζκνχ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. 

ηβ) Θιάδνο ΑΡ12 Κεραληθψλ: δίπισκα ηκήκαηνο πνιηηηθψλ 

κεραληθψλ ή αξρηηεθηφλσλ ή αγξνλφκσλ ηνπνγξάθσλ 

κεραληθψλ ή κεραλνιφγσλ ή ειεθηξνιφγσλ ή 

ειεθηξνληθψλ ή λαππεγψλ ή ρεκηθψλ κεραληθψλ ή 

ειεθηξνληθνχ απηνκαηηζκνχ ή ξαδηνειεθηξνινγίαο Α.Δ.Η. 

ηεο εκεδαπήο θαη πηπρίν παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο 

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. ή πηπρίν θπζηθνχ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο 

εκεδαπήο κε ελδεηθηηθφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ειεθηξνληθήο θαη ξαδηνειεθηξνινγίαο ή ειεθηξνληθνχ 

απηνκαηηζκνχ ή ηζφηηκνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο κε ηα 

παξαπάλσ ελδεηθηηθά. 

ηγ) Θιάδνο ΑΡ13 Ξηπρηνχρσλ Λνκηθψλ θαη Ξνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ: πηπρίν λνκηθνχ ή πνιηηηθνχ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. 

ηεο εκεδαπήο θαη πηπρίν παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο 

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

ηδ) Θιάδνο ΑΡ14 Ξηπρηνχρσλ Ηαηξηθήο, Νδνληηαηξηθήο, 

Φαξκαθεπηηθήο θαη Γεσπνλίαο: πηπρίν ηκήκαηνο ηαηξηθήο ή 

νδνληηαηξηθήο ή θαξκαθεπηηθήο ή γεσπνλίαο Α.Δ.Η ηεο 

εκεδαπήο θαη πηπρίν παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο 

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

ηε) Θιάδνο ΑΡ15 Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο: πηπρίν αλψηαηεο 

ζρνιήο νηθηαθήο νηθνλνκίαο ηεο εκεδαπήο. 

ηζη) Θιάδνο ΑΡ16 Κνπζηθήο: πηπρίν ηκήκαηνο κνπζηθψλ 

ζπνπδψλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. Αλ δελ ππάξρνπλ 

ππνςήθηνη κε ηα πξνζφληα απηά γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

θελψλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ απηνχ, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο παξ.9 ηεο πεξίπη. Β΄ ηνπ άξζξνπ 15. 

ηδ) Θιάδνο ΑΡ17 Ρερλνιφγσλ: πηπρίν ηεο αλψηεξεο ζρνιήο 

εθπαηδεπηηθψλ ηερλνιφγσλ κεραληθψλ (Α.Π.Δ.ΡΔ.Κ.) ηεο 

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. ή αληίζηνηρν πηπρίν ηερλνινγηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Ρ.Δ.Η.) ή Θ.Α.Ρ.Δ.Δ. θαη πηπρίν 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

ηε) Θιάδνο ΑΡ18 πηπρηνχρσλ ινηπψλ ηκεκάησλ Ρ.Δ.Η.: 

πηπρίν Ρ.Δ.Η. ή Θ.Α.Ρ.Δ.Δ. θαη πηπρίν παηδαγσγηθψλ 

ζπνπδψλ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

ηζ) Θιάδνο ΑΟ1 πηπρηνχρσλ Ξ.Α.Ρ.Δ.Π. ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. 

(ηκήκαηνο ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ): 

πηπρίν ηερληθνχ ή επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ ή κέζεο 

ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο ζρνιήο θαη πηπρίν 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

θ) Θιάδνο ΚΔ1 πηπρηνχρσλ πηπρηνχρσλ θαηψηεξσλ 

ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ: πηπρίν ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ή θαηψηεξεο ηερληθήο 

επαγγεικαηηθήο ζρνιήο θαη ηξηεηήο επαγγεικαηηθή πείξα 

απφ ηελ θηήζε ηνπ πηπρίνπ. 

9. Γηα ην δηνξηζκφ ζηηο ζέζεηο ησλ θιάδσλ ΑΡ1 θαη ΑΡ2 

αληί γηα πηπρίν ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο γίλεηαη δεθηφ 

θαη ηζφηηκν πηπρίν νξζφδνμεο ζενινγηθήο ζρνιήο ηεο 

αιινδαπήο ή αλψηαηεο ζρνιήο ειιεληθήο θηινινγίαο ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη θαη 

απνιπηήξην ειιεληθνχ εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ. Γηα 

ην δηνξηζκφ ζηηο ζέζεηο ησλ άιισλ θιάδσλ ΑΡ θαηεγνξίαο 

αληί γηα πηπρίν ηεο εκεδαπήο γίλεηαη δεθηφ ηζφηηκν πηπρίν 

νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ ν 

ππνςήθηνο έρεη θαη απνιπηήξην ειιεληθνχ εμαηάμηνπ 

γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ. 

10. Αλ νη ππνςήθηνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ 

έρνπλ απνιπηήξην ειιεληθνχ εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή 

ιπθείνπ, απαηηείηαη βεβαίσζε γηα ηελ πιήξε γλψζε θαη ηελ 

άλεηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαζψο θαη ηε γλψζε 

ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Ζ βεβαίσζε απηή ρνξεγείηαη 

χζηεξα απφ επηηπρή εμέηαζε, ηεο νπνίαο ε δηαδηθαζία θαη νη 

ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

11. Πηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ4 θπζηθψλ δηνξίδνληαη, 

αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο γηα θάιπςε ησλ 

δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ, πηπρηνχρνη θπζηθνχ, ρεκηθνχ, 

θπζηνγλσζηηθνχ, βηνινγηθνχ θαη γεσινγηθνχ ηκήκαηνο ησλ 

Α.Δ.Η.. 

12. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ νξίδνληαη νη εηδηθφηεηεο θαη ν αξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ γηα θάζε εηδηθφηεηα ησλ θιάδσλ ΑΡ12, ΑΡ13, 

ΑΡ14, ΑΡ17, ΑΡ18, ΑΟ1 θαη ΚΔ1. 



13. Νη ψξεο  εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο θαη δηεμαγσγήο 

πξαθηηθψλ αζθήζεσλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νξίδνληαη σο εμήο: 

α) Γηεπζπληέο γπκλαζίσλ, ιπθείσλ θαη ηερληθψλ – 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ ψξεο νθηψ (8) φηαλ ιεηηνπξγνχλ 

κε ηξία έσο πέληε ηκήκαηα ηάμεσλ, ψξεο επηά (7) φηαλ 

ιεηηνπξγνχλ κε έμη έσο ελλέα ηκήκαηα ηάμεσλ, ψξεο πέληε 

(5) φηαλ ιεηηνπξγνχλ κε δέθα έσο δψδεθα ηκήκαηα ηάμεσλ 

θαη ψξεο ηξεηο (3) φηαλ ιεηηνπξγνχλ κε πεξηζζφηεξα απφ 

δψδεθα ηκήκαηα ηάμεσλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 

απηήο δελ ππνινγίδεηαη σο ηκήκα εθείλν πνπ έρεη αξηζκφ 

καζεηψλ κηθξφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

αλψηαηνπ αξηζκνχ. 

β) Γηεπζπληέο Π.Δ.Θ. ψξεο νθηψ (8). 

γ) πνδηεπζπληέο γπκλαζίσλ, ιπθείσλ θαη ηερληθψλ – 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ θαη ππεχζπλσλ ηνκέσλ Π.Δ.Θ. 

ψξεο δεθαηέζζεξηο (14). 

δ) πεχζπλνη εξγαζηεξίσλ ψξεο δεθανθηψ (18). 

ε) Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θιάδσλ ΑΡ1 κέρξη ΑΡ18 

ψξεο είθνζη κία (21) αλ έρνπλ έσο έμη έηε ππεξεζίαο, ψξεο 

δεθαελλέα (19) αλ έρνπλ απφ έμη κέρξη δψδεθα έηε 

ππεξεζίαο θαη ψξεο δεθανθηψ (18) αλ έρνπλ πάλσ απφ 

δψδεθα έηε ππεξεζίαο. 

ζη) Δθπαηδεπηηθνί εξγαζηεξίσλ ηνπ θιάδνπ ΑΟ1 ψξεο 

είθνζη δχν (22) εάλ έρνπλ έσο επηά έηε ππεξεζίαο, ψξεο 

δεθαελλέα (19) εάλ έρνπλ επηά κέρξη δεθαηξία έηε 

ππεξεζίαο θαη ψξεο δεθανθηψ (18) εάλ έρνπλ πάλσ απφ 

δεθαηξία έηε ππεξεζίαο. 

δ) Αξρηηερλίηεο ηνπ θιάδνπ ΚΔ1 ψξεο είθνζη έμη (26). 

ε) Ρερλίηεο ηνπ θιάδνπ ΚΔ1 ψξεο είθνζη νθηψ (28). 

 

14. Γηδαζθαιία κε κεησκέλν σξάξην δελ επηηξέπεηαη, εθηφο 

εάλ ε ζπκπιήξσζή ηνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή. Αλ 

νη δηδάζθνληεο δε ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην 

δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ, δηαηίζεληαη, 

κεξηθά ή νιηθά, ζε άιια ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή ζε ηκήκαηα πξφζζεηεο δηδαθηηθήο βνήζεηαο, 

θαζψο θαη ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 4, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηνλ 

ίδην ή γεηηνληθφ δήκν ή θνηλφηεηα, κε απφθαζε ηνπ 

λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Πε πεξίπησζε πνπ εθπαηδεπηηθφο πιενλάδεη εμ 

νινθιήξνπ κπνξεί λα απνζπαζζεί ζε άιιν ζρνιείν ηνπ 

ίδηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, κε απφθαζε 

ηνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή ζε ζρνιείν άιινπ λνκνχ ή 

λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Νη εθπαηδεπηηθνί 

ελφο ζρνιείνπ πνπ πιενλάδνπλ ζε νξηζκέλν θιάδν, 

εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ή γηα 

άιινπο ιφγνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηδάζθνπλ 

καζήκαηα ζπγγελνχο εηδηθφηεηαο ζηελ ίδηα ζρνιηθή 

κνλάδα.  

15. Όζνη δηαηίζεληαη γηα ζπκπιήξσζε κέξνπο ηνπ σξαξίνπ 

ηνπο ζε ζρνιείν άιιεο πφιεο ή θσκφπνιεο παίξλνπλ 

νδνηπνξηθά έμνδα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

απνδεκίσζε γηα θάζε ψξα δηδαζθαιίαο εθηφο έδξαο πνπ 

νξίδεηαη ζην κηζφ απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 

19. Γελ παίξλνπλ ηα παξαπάλσ νδνηπνξηθά έμνδα θαη 

απνδεκίσζε φζνη ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην 

ζε ζρνιεία πφιεο ή θσκφπνιεο ζηελ νπνία θαηνηθνχλ. Ρα 

ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηέσο 

δηνίθεζεο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηνπ ηέσο δήκνπ 

Θεζζαινλίθεο ζεσξνχληαη φηη ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα πφιε.  

16. Πε πεξίπησζε πνπ νη πξνβιεπφκελεο ψξεο δηδαζθαιίαο 

γηα θάζε κάζεκα δελ θαιχπηνληαη κε ην ππνρξεσηηθφ 

σξάξην ησλ δηδαζθφλησλ θαη νη απνκέλνπζεο δε 

δηθαηνινγνχλ ζέζε εθπαηδεπηηθνχ ε αλ δηθαηνινγνχλ, κέρξη 

λα πξνζιεθζεί πξνζσξηλφο αλαπιεξσηήο θαη εθφζνλ δελ 

ππάξρεη πξνζθνξά πξναηξεηηθήο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, 

ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ αλαζέηεη ηελ θάιπςε ησλ 

σξψλ απηψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηελ 

θάιπςε ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αλαηεζεί 

πξναηξεηηθή ππεξσξηαθή δηδαζθαιία κέρξη πέληε (5) ψξεο 

ηελ εβδνκάδα ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ κε 

απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο άιινπ ζρνιείνπ κε απφθαζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ αλάζεζε 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, αλ 

πξφθεηηαη γηα ην ίδην ζρνιείν, ή κε απφθαζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, αλ πξφθεηηαη γηα 

άιιν ζρνιείν θαη εθφζνλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ 

ππάξρεη πξνζθνξά γηα πξναηξεηηθή ππεξσξηαθή 

δηδαζθαιία. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

θνηλσληνινγίαο, αλ δελ ππάξρνπλ θαζεγεηέο ηνπ θιάδνπ 

θνηλσληνιφγσλ, κπνξεί λα αλαηεζεί ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

έρνπλ δηαπηζησκέλεο εηδηθέο ζπνπδέο ζηελ θνηλσληνινγία 

θαη, αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη εθπαηδεπηηθνί, ζε θηιφινγνπο 

ή πηπρηνχρνπο λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ ή 

νηθνλνκνιφγνπο. Άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ 

ρνξεγείηαη εάλ πξνεγνπκέλσο θαιπθζνχλ κε ππεξσξηαθή 

δηδαζθαιία νη αλάγθεο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. Νη 

δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί δελ επηηξέπεηαη λα δηδάζθνπλ ζε 

ηδησηηθά ζρνιεία ή θξνληηζηήξηα. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 13.  

17. Αλ ζην ίδην ζρνιείν ή ζηα ζρνιεία ηεο ίδηαο ή 

γεηηνληθήο πφιεο ή θσκφπνιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ην 

πξφγξακκα ψξεο δηδαζθαιίαο θαη αζθήζεσλ δε 

δηθαηνινγνχλ ην δηνξηζκφ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ή αλ νη 

ψξεο απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

κπνξεί λα αλαηεζεί ε δηδαζθαιία καζεκάησλ ή ε 

δηεμαγσγή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ κε σξηαία αληηκηζζία ζε 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, άιινπο 

ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ζε ηδηψηεο πνπ έρνπλ ηα 

πξνζφληα ησλ θιάδσλ απηψλ, εθηφο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

θαη ηνπο δηεπζπληέο θξνληηζηεξίσλ θαη φζνπο δηδάζθνπλ 

ζε απηά. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη απαξαίηεην ην 

πηπρίν ησλ παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ., αλ 

δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη κε ην πηπρίν απηφ.  

Κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα αλαηίζεηαη ε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζε αμηφινγν 

αξηζκφ αιιφδνμσλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε ηδηψηεο πνπ έρνπλ πηπρίν 

Θενινγηθήο ζρνιήο αληίζηνηρνπ δφγκαηνο Α.Δ.Η. ηεο 

αιινδαπήο θαη απνιπηήξην ειιεληθνχ ιπθείνπ ή εμαηάμηνπ 

γπκλαζίνπ.  

18. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, πξναηξεηηθήο ή 

ππνρξεσηηθήο, θαζψο θαη αλάζεζε δηδαζθαιίαο κε σξηαία 

αληηκηζζία, επηηξέπεηαη κφλν αλ νη θαζεγεηέο ηεο ίδηαο 

εηδηθφηεηαο έρνπλ θαιχςεη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην 

δηδαζθαιίαο ηνπο. Ρα φξγαλα, ν ηξφπνο επηινγήο θαη ε 

δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ξπζκίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Κε 

φκνηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, είλαη 

δπλαηφ λα απμεζνχλ κέρξη δέθα (10) νη ψξεο πξναηξεηηθήο 

ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, αλ δελ θαιχπηεηαη ην 

εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο.  

19. Ζ σξηαία αληηκηζζία νξίδεηαη ζην έλα ελελεθνζηφ 

(1/90) ησλ θάζε είδνπο κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ βαζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ, ρσξίο 

επίδνκα νηθνγελεηαθψλ βαξψλ.  

20. Νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 13 πνπ 

αθνξνχλ ηελ ππνρξέσζε παξακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηα ζρνιεία, θαζψο θαη ηελ απαγφξεπζε παξάδνζεο 

ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ θαη ηηο θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζή 

ηεο αληίζηνηρα, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

21. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 θαη ησλ 

παξαγξάθσλ 13 έσο 20 απηνχ ηνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηνπο πξνζσξηλνχο αλαπιεξσηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηε δεκφζηα πξσηνβάζκηα 

θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Άξζξν 15 

Γηνξηζκνί εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Α'. Γαζθάισλ - Λεπηαγσγψλ. 

 

1. Νη δηνξηζκνί ησλ δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ ζηα ζρνιεία 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ 



πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απφ 

εηήζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ πνπ ζπληάζζνληαη ζην ηέινο 

θάζε έηνπο. Πηνπο πίλαθεο απηνχο πεξηιακβάλνληαη φινη 

φζνη ππέβαιαλ αηηήζεηο δηνξηζκνχ κέζα ζην ίδην έηνο θαη κε 

ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Αλ 

ππάξρνπλ πηπρία κε ηνλ ίδην βαζκφ, ε ζεηξά θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Πε θάζε 

πεξίπησζε σο ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ζην πξσηφθνιιν 

ηεο νηθείαο ππεξεζίαο.  

2. Νη αηηήζεηο γηα δηνξηζκφ ππνβάιινληαη, καδί κε ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο 

δηεπζχλζεηο ή γξαθεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 

πξντζηάκελνη ησλ νπνίσλ ειέγρνπλ ηε λνκηκφηεηα θαη 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Νη αηηήζεηο καδί κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα δηεχζπλζε 

πξνζσπηθνχ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

3. Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πίλαθα δηνξηζηέσλ 

πξνηάζζνληαη ππνρξεσηηθά θαη αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ 

ηνπ πηπρίνπ ηνπο θαηά ζεηξά φζνη έρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ, ηα ζχκαηα πνιέκνπ ή εζληθήο αληίζηαζεο ή 

εηξεληθήο πεξηφδνπ, νη αλάπεξνη πνιέκνπ ή εζληθήο 

αληίζηαζεο ή εηξεληθήο πεξηφδνπ θαη ηα ηέθλα ηνπο θαη 

αθνινπζνχλ νη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ.  

4. Ζ θαηάηαμε φζσλ αλήθνπλ ζε θαζεκία απφ ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη κε 

βάζε ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ ηνπο.  

5. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7, δελ έρνπλ 

δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αηηήζεηο δάζθαινη πνπ δε 

ζπκπιήξσζαλ ην 20φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λεπηαγσγνί 

πνπ δε ζπκπιήξσζαλ ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαζψο 

θαη δάζθαινη ή λεπηαγσγνί πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 40φ έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο. Ν δηνξηζκφο ηνπο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 45νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Θαη' 

εμαίξεζε έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε δηνξηζκνχ 

ππνςήθηνη πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 40φ, φρη φκσο ην 45ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ έρνπλ πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ 

ππεξεζία ζην Γεκφζην ή λ. π. δ. δ. ή ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε. Πηελ πεξίπησζε απηή ν δηνξηζκφο δελ 

επηηξέπεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 50νχ έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπο.  

6. Νη δηνξηδφκελνη, πνπ δελ απνδέρνληαη ην δηνξηζκφ ηνπο 

ή παξαηηνχληαη κέζα ζε έλα έηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

απφθαζεο δηνξηζκνχ ηνπο, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάινπλ λέα αίηεζε δηνξηζκνχ πξηλ λα πεξάζνπλ δχν 

ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο δηνξηζκνχ ή 

απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη 

θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο δε ιακβάλνληαη 

ππφςε.  

7. Γάζθαινη θαη λεπηαγσγνί, πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία ζε 

αλαγλσξηζκέλα ειιεληθά ζρνιεία ηεο αιινδαπήο ή 

ππεξέηεζαλ ζε μέλα ζρνιεία σο δάζθαινη ή λεπηαγσγνί 

ειιελνπαίδσλ, κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη θαη κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 45νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ, 

θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ, ζε θάζε έηνο κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 40νχ αληηζηνηρεί έλα έηνο πξνυπεξεζίαο 

ζηα ζρνιεία απηά.  

Ν δηνξηζκφο ηνπο γίλεηαη κε ηνλ εηζαγσγηθφ ή θαη κε 

αλψηεξν βαζκφ αλάινγα κε ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπο. 

Ν βαζκφο θαζνξίδεηαη κε πξάμε ηνπ νηθείνπ θεληξηθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ν ηξφπνο απφδεημεο ηεο 

πξνυπεξεζίαο θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δπίζεο, έρνπλ 

δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε δηνξηζκνχ νκνγελείο απφ 

ηελ πξψελ Δ.Π.Π.Γ. νη νπνίνη παιηλλφζηεζαλ απφ 1-1-1981 

θαη ησλ νπνίσλ ηα πηπρία έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ηζφηηκα 

πξνο ηα αληίζηνηρα ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Η..  

8. Βνπιεπηέο, δήκαξρνη, πξφεδξνη θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί 

θαη θνηλνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα κελ απνδέρνληαη ην 

δηνξηζκφ ηνπο ζε ζέζε εθπαηδεπηηθνχ, πνπ γίλεηαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ρσξίο λα δηαγξάθνληαη απφ 

ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ. Κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο 

δηνξίδνληαη, εάλ ην επηζπκνχλ, ζηηο πξψηεο θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ηνπο, εθφζνλ 

δελ ζπκπιήξσζαλ ην αλψηαην φξην ηεο ειηθίαο δηνξηζκνχ.  

9. Ζ θαηνρή ζέζεο εθπαηδεπηηθνχ ζε δεκφζηα εθπαίδεπζε 

άιιεο ρψξαο απνηειεί θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Δηδηθά γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Κνπζηθψλ Πρνιείσλ 

θαζνξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε νη εηδηθφηεηεο ησλ 

ππνςεθίσλ, ηα ηπρφλ απαηηνχκελα πξνζφληα, θαζψο θαη ε 

πξφβιεςε ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο παξακνλήο 

ησλ λενδηνξηδνκέλσλ ζηελ νξγαληθή ζέζε ζηα Πρνιεία 

απηά.  

10. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

δηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

11. Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβάιιεηαη ε πξψηε αίηεζε 

γηα δηνξηζκφ πηπρηνχρνπ παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Α. Δ. Η. 

θιείλνπλ νη πίλαθεο δηνξηζηέσλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηνπ έηνπο απηνχ θαη ζπληάζζνληαη πιένλ λένη 

πίλαθεο κε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

απηή είηε πξφθεηηαη γηα πηπρηνχρνπο παηδαγσγηθψλ 

ηκεκάησλ Α. Δ. Η. είηε γηα πηπρηνχρνπο παηδαγσγηθψλ 

αθαδεκηψλ θαη ζρνιψλ λεπηαγσγψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηνξηζκνχο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 

αλάινγα. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

 

Β' Δθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

1. Νη δηνξηζκνί ζε ζέζεηο ησλ θιάδσλ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απφ εηήζηνπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ πνπ ζπληάζζνληαη θαηά θιάδνπο ζην ηέινο 

θάζε έηνπο. Γηα ηνλ θιάδν ΑΡ4 νη εηήζηνη πίλαθεο 

ζπληάζζνληαη θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

άξζξνπ 14. Γηα ηνπο θιάδνπο ΑΡ12, ΑΡ14, ΑΡ17, ΑΡ18, 

ΑΟ1 θαη ΚΔ1 νη πίλαθεο απηνί ζπληάζζνληαη θαη θαηά 

εηδηθφηεηεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ 

άξζξνπ 14. Πηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πεξηιακβάλνληαη 

φινη φζνη ππέβαιαλ αηηήζεηο δηνξηζκνχ κέζα ζην ίδην έηνο 

θαη κε ζεηξά πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

2. Νη αηηήζεηο γηα δηνξηζκφ ππνβάιινληαη, καδί κε ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο 

δηεπζχλζεηο ή γξαθεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 

πξντζηάκελνη ησλ νπνίσλ ειέγρνπλ ηε λνκηκφηεηα θαη 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Νη αηηήζεηο καδί κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα δηεχζπλζε 

πξνζσπηθνχ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

3. Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα δηνξηζηέσλ πξνηάζζνληαη 

ππνρξεσηηθά θαη αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ 

ηνπο θαηά ζεηξά φζνη έρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα, ηα 

ζχκαηα πνιέκνπ ή εζληθήο αληίζηαζεο ή εηξεληθήο 

πεξηφδνπ, νη αλάπεξνη πνιέκνπ ή εζληθήο αληίζηαζεο ή 

εηξεληθήο πεξηφδνπ, θαη ηα ηέθλα ηνπο θαη αθνινπζνχλ νη 

πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ.  

4. Ζ θαηάηαμε φζσλ αλήθνπλ ζε θαζεκία απφ ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλεηαη κε 

βάζε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζηηο 

δηεπζχλζεηο θαη ηα γξαθεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

5. Πε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ππνβνιήο, ε ζεηξά 

δηνξηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο 

θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαηαξηίδεηαη πίλαθαο δηνξηζηέσλ θαη πξηλ 

απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ 

εμαληιεζεί νη πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο.  

7. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5, 6, 7, 8 θαη 9 ηεο 

πεξίπησζεο Α' εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο 

δηνξηζκνχο ζε ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  



8. Κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1985, ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

ΑΡ17 Ρερλνιφγσλ δηνξίδνληαη πηπρηνχρνη Ρ.Δ.Η. ή 

Θ.Α.Ρ.Δ.Δ. κε πηπρίν παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ., 

κφλν αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη γηα δηνξηζκφ απφ 

πηπρηνχρνπο ηεο Α.Π.Δ.Ρ.Δ.Κ. ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. Απφ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 1986 νη δηνξηζκνί ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ απηνχ 

γίλνληαη ζε πνζνζηφ 70 % απφ πηπρηνχρνπο Ρ.Δ.Η. ή 

Θ.Α.Ρ.Δ.Δ. κε πηπρίν παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ.  

9. Νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηεο 

πεξίπησζεο απηήο σο πξνο ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ δελ 

εθαξκφδνληαη γηα ην δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ 

ΑΡ 16 Κνπζηθήο πνπ έρνπλ πηπρίν αλαγλσξηζκέλν κε 

παλεπηζηεκηαθνχ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή 

ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο. Νη ππνςήθηνη απηνί δηνξίδνληαη 

χζηεξα απφ δηαγσληζκφ ζηηο ζέζεηο πνπ απνκέλνπλ, φπσο 

εηδηθφηεξα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

10. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

δηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

Γ' πνςεθίσλ κε απμεκέλα πξνζφληα.  

1. Θαη' εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε πιήξσζε πεξηνξηζκέλνπ 

αξηζκνχ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ απμεκέλα επηζηεκνληθά 

πξνζφληα κε επηινγή χζηεξα απφ πξνθήξπμε
17

.  

2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη:  

α) ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα πιεξσζνχλ γηα 

θάζε θιάδν,  

β) ηα πξνζφληα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα είλαη θαηψηεξα 

απφ ηα νξηδφκελα γηα θάζε θιάδν απφ απηφλ ην λφκν, κε 

επηπιένλ πηπρίν δηεηψλ ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ή δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ησλ επηζηεκψλ ηεο 

αγσγήο θαη
18

 

γ) ε δηαδηθαζία επηινγήο."  

3. Νη δηνξηζηένη επηιέγνληαη απφ ην θεληξηθφ ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην θαη ν δηνξηζκφο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 

Γ'. Ρνπνζέηεζε δηνξηδνκέλσλ.  

1. Νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ δηνξίδνληαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

νηθείσλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο θαη κε απφθαζε ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ απηψλ, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ηνπνζεηνχληαη πξνζσξηλά ζε θελέο ζέζεηο 

ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ, κέρξη λα ιήμεη ην δηδαθηηθφ έηνο γηα 

ην νπνίν δηνξίδνληαη θαη νξηζηηθά ζε ζέζεηο ζρνιείσλ ηνπ 

λνκνχ πνπ απνκέλνπλ θελέο κεηά ηηο γεληθέο κεηαζέζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο 
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 Με ηνλ λ. 2413/1996 (Α 124) άξζξ. 22 παξ. 5 νξίδεηαη φηη: «5. Οη 
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ άξζξνπ 
15 ηνπ λ 1566/1985 κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαη γηα ην δηνξηζκφ 
εθπαηδεπηηθψλ κε απμεκέλα πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ λα 
απνζπαζηνχλ γηα κία πεληαεηία ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Η 
επηινγή απηψλ γίλεηαη απφ ην πκβνχιην Δπηινγήο ηνπ άξζξνπ 16 
ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη δηνξηδφκελνη, εθφζνλ απνρσξήζνπλ, γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε πεληαεηνχο 
ππεξεζίαο ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ 
παξαηηεζεί απηνδηθαίσο απφ ηελ νξγαληθή ζέζε ηνπο". Βι. θαη παξ. 
6 ηνπ απηνχ άξζξ. θαη λφκνπ γηα ηελ δηαθνπή ηεο απφζπαζεο πξηλ 
απφ ηε ζπκπιήξσζε πεληαεηίαο.»  
 
18

 Η δηαηχπσζε ζην β΄ έρεη αιιάμεη σο εμήο: «…ηα πξνζφληα, ηα 
νπνία δελ κπνξνχλ λα είλαη θαηψηεξα απφ ηα νξηδφκελα γηα θάζε 
θιάδν απφ απηφλ ην λφκν, κε επηπιένλ πξνζφλ ηνλ ηίηιν 
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 
εζσηεξηθνχ ή ηνπ αληίζηνηρνπ ηίηινπ ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλαθνχο 
εηδηθφηεηαο ή επηζηεκψλ αγσγήο θαη…»  

παξαγξάθνπ
19

. 

2. Νη δηνξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηεο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

πξφγξακκα γηα δηδαζθαιία θαη ζε γπκλάζηα θαη ζε ιχθεηα, 

ηνπνζεηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 κφλν 

ζε γπκλάζηα, ζηα νπνία δηδάζθνπλ γηα κία πεληαεηία 

ηνπιάρηζηνλ. Δμαίξεζε επηηξέπεηαη χζηεξα απφ εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη εθφζνλ ππάξρεη αλππέξβιεηε ππεξεζηαθή 

αλάγθε.  

3. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηά ην 

δηνξηζκφ ηνπο ζε ζρνιεία ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο. Θαη' εμαίξεζε είλαη επηηξεπηή ε ηνπνζέηεζε 

θαηά ην δηνξηζκφ ζε ζρνιεία ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο, εθφζνλ νη θελέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ 

απηψλ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε κεηαζέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αηηήζεσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα κεηάζεζε.  

4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ θεληξηθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη άιιεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο δελ επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηά ην δηνξηζκφ ηνπο.  

5. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

δηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Άξζξν 16 

Θέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο 

Α' Ξξναγσγέο. 

1. Ρνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο ζπληάζζεηαη απφ ηελ νηθεία 

δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο, θάζε λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ 

δηακεξίζκαηνο αιθαβεηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά θαηεγνξία, 

θιάδν, εηδηθφηεηα, βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ θιηκάθην, καδί 

κε ζηνηρεία δεισηηθά ηεο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο, ηεο 

ππεξεζίαο θαηά βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ θιηκάθην θαη ησλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ. Νη θαηαζηάζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο. Έλζηαζε επηηξέπεηαη πξνο ην 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε. Ρν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη κέζα 

ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο.  

2. Νη θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ 

νξηζηηθνπνηεζνχλ, ππνβάιινληαη ζην πνπξγείν Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν ζπληάζζεη ζπλνιηθέο 

γηα φιε ηε ρψξα αιθαβεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

3. α) Νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ θιάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνάγνληαη κε απφθαζε 

ηνπ λνκάξρε. Νη πξναγσγέο απηέο γίλνληαη κε βάζε πίλαθα 

πξναθηέσλ πνπ θαηαξηίδεη ην νηθείν πεξηθεξεηαθφ 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κέζα ζην κήλα Απξίιην θάζε έηνπο. 

Ν πίλαθαο απηφο ζπληάζζεηαη θαηά θιάδνπο κε αιθαβεηηθή 

ζεηξά θαη πεξηιακβάλεη φζνπο ζπκπιεξψζνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν πξναγσγήο σο ηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο θαη θξίλνληαη πξναθηένη απφ ηα 

ππεξεζηαθά ηνπο ζηνηρεία. Ξξναθηένη θξίλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο 

έθζεζεο ππεξεζηαθήο επδνθηκφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

"επαξθείο" γηα πξναγσγή ζην βαζκφ Β' θαη ηνπιάρηζηνλ 

"θαινί" γηα πξναγσγή ζην βαζκφ Α'.  

β) Γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ απαηηείηαη :  
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 Η δηαηχπσζε ζην Γ1 έρεη αιιάμεη σο εμήο: «1. Οη εθπαηδεπηηθνί 
ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 
δηνξίδνληαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ νηθείσλ δηεπζχλζεσλ 
εθπαίδεπζεο θαη κε απφθαζε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ 
απηψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπνζεηνχληαη νξηζηηθά ζε θελέο 
νξγαληθέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ ησλ πεξηνρψλ κεηάζεζεο ηνπ 
λνκνχ κε βάζε ηηο δειψζεηο πξνηίκεζήο ηνπο θαη ηα ηζρχνληα 
θξηηήξηα γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηνξηδνκέλσλ.» 



αα) ζηελ θαηεγνξία ΑΡ, γηα πξναγσγή ζην Β' βαζκφ δηεηήο 

ππεξεζία ζην βαζκφ Γ' θαη γηα πξναγσγή ζηνλ Α' βαζκφ 

εμαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Β',  

ββ) ζηελ θαηεγνξία ΑΟ, γηα πξναγσγή ζην Β' βαζκφ 

ηεηξαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Γ' θαη γηα πξναγσγή ζην 

βαζκφ Α' εμαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Β',  

γγ) ζηελ θαηεγνξία ΚΔ, γηα πξναγσγή ζην Β' βαζκφ 

ελλεαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Γ' θαη γηα πξναγσγή ζηνλ 

Α' βαζκφ νθηαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Β'.  

γ) Ξξνθεηκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο ΑΡ θαηεγνξίαο, 

θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηήζηαο ηνπιάρηζην 

θνίηεζεο ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο Α.Δ.Η., ζπλαθνχο κε 

ηα αληηθείκελα ζηα νπνία απαζρνινχληαη ή είλαη δπλαηφ λα 

απαζρνιεζνχλ, κεηψλεηαη ν ρξφλνο πξναγσγήο θαηά έλα 

έηνο γηα ηελ πξναγσγή ζην βαζκφ Β' θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο θαη γηα ηελ πξναγσγή ζην βαζκφ Α' θαηά έλα 

έηνο γηα ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη 

θαηά δχν έηε γηα ηνπο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. 

Αλ νη παξαπάλσ ηίηινη ζπνπδψλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά, ε 

ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ πξναγσγήο ζε φινπο ηνπο 

βαζκνχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηξηεηία.  

δ) Υο κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα λνείηαη εθείλν 

πνπ ρνξεγείηαη κε μερσξηζηφ ηίηιν κεηά ηε ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Α.Δ.Η. γηα ηα κεηαπηπρηαθά ή 

δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα Α.Δ.Η. ηνπ εμσηεξηθνχ απαηηείηαη 

βεβαίσζε ηζνηηκίαο.  

4. Ζ πξναγσγή ζεσξείηαη φηη ζπληειείηαη απφ ηελ εκέξα 

πνπ ζπκπιεξψλεη ν εθπαηδεπηηθφο ην ρξφλν ππεξεζίαο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα πξναρζεί ζηνλ επφκελν βαζκφ.  

5. Δθπαηδεπηηθνί πνπ θξίλνληαη κε πξναθηένη δχν θνξέο 

ζπλέρεηα ή ηξεηο θνξέο ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

παξαπέκπνληαη κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε ζην θεληξηθφ 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κε ην εξψηεκα ηεο απφιπζεο
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. 

6. Ρν θεληξηθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην εμεηάδεη φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, θαιεί ζε αθξφαζε ηνλ θξηλφκελν θαη 

κπνξεί λα εμεηάδεη θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν. Αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο θξηζεί απνιπηένο κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ απνιχεηαη γηα 

αλεπάξθεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Αλ ην 

θεληξηθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην δηαπηζηψζεη φηη ν 

θξηλφκελνο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ην έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ή έρεη ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο, θξίλεηαη 

φκσο επαξθήο γηα ηελ πξνζθνξά δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο, 

κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε κεηάηαμή ηνπ ζε πξνζσξηλή ζέζε 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δηεπζχλζεσλ ή γξαθείσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρεη ππεξεπηαεηή θαη δελ 

ζπκπιήξσζε εηθνζηπεληαεηή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε 

ππεξεζία. Πηελ πεξίπησζε απηή ζπληζηάηαη πξνζσξηλή 

ζέζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ, ηελ νπνία θαηαιακβάλεη ν κεηαηαζζφκελνο. 

Ζ ζέζε απηή θαηαξγείηαη κε ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ 

ππεξεζία.  

7. Γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εμέιημε ησλ άιισλ δεκφζησλ 

ππαιιήισλ.  

 

Β' Κεηαζέζεηο 

 

1. Νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κεηαηίζεληαη :  

α) γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο θαη κε δαπάλε ηνπ 

Γεκνζίνπ,  

β) γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο θαη ρσξίο δαπάλε ηνπ 

Γεκνζίνπ, φηαλ ε κεηάζεζε επηβάιιεηαη απφ ππαηηηφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,  
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 Η παξάγξαθνο απηή έρεη αιιάμεη σο εμήο: «5.Δθπαηδεπηηθνί πνπ 
θξίλνληαη, θαηά ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο, αθαηάιιεινη γηα ηελ 
πξνζθνξά δηδαθηηθνχ έξγνπ, κπνξεί φκσο λα θξηζνχλ σο επαξθείο 
γηα ηελ άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ, παξαπέκπνληαη κε απφθαζε ηνπ 
λνκάξρε ζην θεληξηθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν απνθαζίδεη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.»  
 

γ) εμαηηίαο ππεξαξηζκίαο ζην ζρνιείν ή ζηα ζρνιεία ηνπ 

λνκνχ, ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο θαη κε δαπάλε ηνπ 

Γεκνζίνπ,  

δ) κε αίηεζή ηνπο θαη ρσξίο ηε δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

ζπλππεξέηεζε  κε ζχδπγν εθπαηδεπηηθφ ή άιινλ 

απαζρνινχκελν κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζην δεκφζην ηνκέα 

ή άκηζζν δεκφζην ππάιιειν ή ιεηηνπξγφ, θαζψο θαη 

εξγαδφκελν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή επαγγεικαηία, εθφζνλ 

ζηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο ν ζχδπγνο εξγάδεηαη ζηνλ 

ηφπν γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε κεηάζεζε δχν ηνπιάρηζην 

ρξφληα
21

, 

ε) κε αίηεζή ηνπο θαη ρσξίο δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ 

εμππεξεηείηαη θαη ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο.  

ζη) κε αίηεζή ηνπο θαη ρσξίο δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία,  

δ) κε αίηεζή ηνπο θαη ρσξίο δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

ακνηβαία κεηάζεζε πνπ επηηξέπεηαη αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

αηηνχληεο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ππεξεζία ηξηάληα (30) 

εηψλ.  

2. Θαηά ηελ ελέξγεηα ησλ κεηαζέζεσλ επηδηψθεηαη ε 

ζχκκεηξε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ 

ηνπ ίδηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, θαζψο θαη 

κεηαμχ ησλ λνκψλ θαη λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ.  

3. Κε ηηο κεηαζέζεηο γηα ζπλππεξέηεζε ζπδχγσλ 

θαιχπηεηαη ην έλα ηξίην ησλ ζέζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηηο ηαθηηθέο κεηαζέζεηο θαηά θιάδν ζε θάζε λνκφ22. 

4. Νη κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ λνκφ ή 

λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα ζε άιιν λνκφ ή λνκαξρηαθφ 

δηακέξηζκα γίλνληαη κε απφ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ νηθείνπ θεληξηθνχ ππεξεζηαθή ζπκβνπιίνπ, κέζα ζην 

κήλα Απξίιην. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ νη ηνπνζεηήζεηο, φζσλ κεηαηίζεληαη, ζην λνκφ 

ή ην λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα ζε θελέο ζέζεηο ζρνιείσλ, 

θαζψο θαη νη κεηαζέζεηο απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν ηνπ ίδηνπ 

λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, γίλνληαη κε απφθαζε 

ηνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, κέζα ζην κήλα Κάην. Όζνη 

κεηαηίζεληαη νθείινπλ λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα 

αλαιάβνπλ ππεξεζία ζηα ζρνιεία πνπ κεηαηέζεθαλ ην 

αξγφηεξν σο ηηο 20 Ηνπλίνπ γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη σο 

ηηο 30 Ηνπλίνπ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε23. 

5. Θαηά ηηο κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ζε ζρνιεία ηνπ 

ίδηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο κεηαηίζεληαη ή 

ηνπνζεηνχληαη θαη' απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζε θελέο 

ζέζεηο ησλ ιπθείσλ φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη πεληαεηή 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο 

παξαγξάθνπ 8 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία 

ησλ κεηαζέζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ απηψλ.  

6. Θαηά ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ κεηαηίζεληαη ζην λνκφ ή 

ην λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα θαη θαηά ηηο κεηαζέζεηο ηνπο 

απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν ηνπ ίδηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ 

δηακεξίζκαηνο, κεηαηίζεληαη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο 

ππεξεζίαο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ζε θελέο ζέζεηο ιπθείσλ ηεο ίδηαο πφιεο ή 

θσκφπνιεο εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε γπκλάζηα 
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 ε πεξίπησζε δ έρεη θαηαξγεζεί.  
22

 Καη απηή ε  παξάγξαθνο(3)  θαηαξγήζεθε. 
23

 Η παξάγξαθνο 4 έρεη αιιάμεη σο εμήο: «4. Οη κεηαζέζεηο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ απφ πεξηνρή κεηάζεζεο ζε άιιε πεξηνρή κεηάζεζεο 
γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ θεληξηθνχ 
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, κέζα ζηνλ κήλα Απξίιην. Πεξηνρή 
κεηάζεζεο λνείηαη είηε ν λνκφο είηε πεξηθέξεηα κηθξφηεξε ηνπ 
λνκνχ. Ο θαζνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ κεηάζεζεο γίλεηαη κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Με ηελ 
επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ νη ηνπνζεηήζεηο, φζσλ 
κεηαηίζεληαη, ζην λνκφ ή ην λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα ζε θελέο ζέζεηο 
ζρνιείσλ, θαζψο θαη νη κεηαζέζεηο απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν ηνπ 
ίδηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, γίλνληαη κε απφθαζε 
ηνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 
ζπκβνπιίνπ, κέζα ζην κήλα Μάην. Όζνη κεηαηίζεληαη νθείινπλ λα 
παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιάβνπλ ππεξεζία ζηα ζρνιεία πνπ 
κεηαηέζεθαλ ην αξγφηεξν σο ηηο 20 Ινπλίνπ γηα ηελ πξσηνβάζκηα 
θαη σο ηηο 30 Ινπλίνπ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε». 
 



πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) έηε.  

7. Κεηαζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 

επηηξέπνληαη κφλν :  

α) γηα ηνπνζέηεζε δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δηεπζπληψλ Π.Δ.Θ. θαη ππεχζπλσλ 

ηνκέσλ Π.Δ.Θ. θαη  

β) γηα άκεζε απνκάθξπλζε εθπαηδεπηηθνχ απφ ππαηηηφηεηά 

ηνπ.  

8. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νξίδνληαη 

ε δηαδηθαζία, νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο, ηα φξγαλα, νη 

πξνυπνζέζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε παξέιεπζε δηεηίαο απφ 

ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ ηειεπηαία νξγαληθή ζέζε, ηα 

θξηηήξηα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ην επδφθηκν, ε 

ππεξεζία ζε ζρνιεία κε δπζκελείο φξνπο δηαβίσζεο, ε 

ζπλππεξέηεζε, ε αλάγθε ζπλνίθεζεο ζπδχγσλ, ε 

εληνπηφηεηα, ε πξνζηαζία ηέθλσλ θαη γεληθφηεξνη 

νηθνγελεηαθνί ιφγνη, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ κεηαζέζεσλ
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.  

9. Πηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ κεηαηίζεληαη χζηεξα απφ 

πέληε ζπλερή δηδαθηηθά έηε, ζε ζρνιεία ηεο ίδηαο πφιεο ή 

θσκφπνιεο, θαηαβάιινληαη νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα 

απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

10. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 287/1976 (ΦΔΘ 78) 

δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο κεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

Γ΄ Απνζπάζεηο  

 

1. Αλ ππάξρνπλ εμαηξεηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο κπνξεί 

λα γίλεη απφζπαζε εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν ηνπ 

ίδηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη δχν κήλεο κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεχζπλζεο.  

2. Ξαξάηαζε ηεο απφζπαζεο απηήο ή απφζπαζε γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ δηκήλνπ θαη έσο ηε ιήμε 

ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε, 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνλ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  

3. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξνχλ λα απνζπαζηνχλ θαη 

πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν ηνπ ίδηνπ 

λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο απφζπαζεο νη ιφγνη πνπ 

επέβαιαλ ηελ πξφζιεςή ηνπο ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ.  

4. Απνζπάζεηο δηεπζπληψλ ζρνιείσλ θαη Π.Δ.Θ. δελ 

επηηξέπνληαη, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο ακνηβαίαο απφζπαζεο.  

5. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζνβαξφηαησλ αλαγθψλ, φπσο βαξηέο θαη δπζίαηεο 

αζζέλεηεο, ζπλππεξέηεζε ζπδχγσλ θαη εμαηξεηηθά ζνβαξνί 

νηθνγελεηαθνί ιφγνη, είλαη δπλαηή ε απφζπαζε 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο ζε άιιν λνκφ ή λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  

6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ θεληξηθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπνληαη απνζπάζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ηεο 

ηξηεηίαο:  
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 Η παξάγξαθνο απηή έρεη αιιάμεη σο εμήο: «8. Με πξνεδξηθφ 
δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νξίδνληαη ε δηαδηθαζία, νη ζρεηηθέο 
πξνζεζκίεο, ηα φξγαλα, νη πξνυπνζέζεηο, ηα θξηηήξηα (ζηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ε ππεξεζία ζε ζρνιεία κε δπζκελείο φξνπο 
δηαβίσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε ζπλππεξέηεζε, ε αλάγθε ζπλνίθεζεο 
ζπδχγσλ, ε εληνπηφηεηα, ε πξνζηαζία ηέθλσλ, ε αλάγθε γηα 
ζεξαπεία δπζίαησλ αζζελεηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή ησλ 
κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη γεληθφηεξα νηθνγελεηαθνί ιφγνη), 
θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 
κεηαζέζεσλ.» 

α) ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπ,  

β) ζε λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ δηθαίνπ, πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ αξκφδησλ 

νξγάλσλ ηνπο.  

7. Αλ δηελεξγείηαη έλνξθε αλάθξηζε γηα ηε δηαπίζησζε 

πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο θαη εγείξνληαη ζνβαξέο ππφλνηεο 

ελαληίνλ εθπαηδεπηηθνχ, επηηξέπεηαη ε απφζπαζή ηνπ ζε 

άιιν ζρνιείν ηνπ ίδηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ 

δηακεξίζκαηνο κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ αλαθξηηή θαη γλψκε ηνπ νηθείνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ. Ζ απφζπαζε γίλεηαη 

χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δελ κπνξεί λα 

δηαξθέζεη πέξα απφ ηξεηο κήλεο. Θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

θαη γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη δπλαηή απφζπαζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρνιείν άιινπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ 

δηακεξίζκαηνο κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ.  

8. Κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 απνζπψληαη ηα 

κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ελψζεσλ 

ιεηηνπξγψλ κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ 

δαζθάισλ ζε ζρνιεία ηεο έδξαο ηνπο. Ν ρξφλνο ηεο 

απφζπαζεο ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζηελ νξγαληθή ζέζε 

ηνπο.  

9. Νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ απνζπψληαη ζηα 

αλαγλσξηζκέλα ειιεληθά ζρνιεία ηεο αιινδαπήο, ηίζεληαη 

ζηε δηάζεζε ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο, απφ ηηο νπνίεο 

απνζπάζηεθαλ θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπο ζηα ζρνιεία 

ζεσξνχληαη θελέο. Νη δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο είλαη 

αξκφδηεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηθαηνδνζίαο 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απφζπαζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απηψλ ζηα ζρνιεία ηεο αιινδαπήο. Νη 

παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί κεηά ηε ιήμε ηεο απφζπαζήο ηνπο 

ηνπνζεηνχληαη πξνζσξηλά κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε, 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ζε ζρνιείν ηνπ ίδηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ 

δηακεξίζκαηνο. Ζ νξηζηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε γίλεηαη θαηά 

ηηο επφκελεο κεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο κεηαζέζεηο απηέο, εληφο ηνπ 

ίδηνπ λνκνί ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο. Αλ νη 

εθπαηδεπηηθνί απηνί δελ θαηαιάβνπλ ζέζεηο κέζα ζηνλ ίδην 

λνκφ ή λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα, ηνπνζεηνχληαη κε 

απφθαζε ηνλ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ θεληξηθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ζε ζρνιεία άιινπ λνκνχ ή 

λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο. Νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ λ. 1232/ 1982 (ΦΔΘ 22) θαηαξγνχληαη
25

.  

10. Γαζθάιεο πνπ είλαη κεηέξεο παηδηψλ κέρξη ηξηάκηζη 

εηψλ κπνξεί λα απνζπψληαη απφ νιηγνζέζηα ζε πνιπζέζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ.  
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 Καηά ηελ παξ. 12 άξζξ. 16 Ν. 2413/1996: "Οη ζπληνληζηέο 
εθπαίδεπζεο δηαηεξνχλ ηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε 
ηεο Διιάδαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο κπνξνχλ λα 
κεηαηεζνχλ σο εθπαηδεπηηθνί, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 Κεθάιαην 
Γ' παξάγξαθνο 9 ηνπ λ. 1566/1985".  
Με ηνλ λ. 2413/1996 (Α 124) άξζξ. 22 (απνζπάζεηο ζην εμσηεξηθφ) 
παξ. 3 νξίδεηαη φηη: "3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ 
απφζπαζε, νη φξνη, ηα θξηηήξηα θαη ηα φξγαλα επηινγήο ησλ 
απνζπαζκέλσλ, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο απφζπαζεο 
εθπαηδεπηηθψλ κε απνδνρέο θαη επηκίζζην ή κφλν κε απνδνρέο ή 
ρσξίο απνδνρέο θαη επηκίζζην. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 
Κεθάιαην Γ παξάγξαθνο 9 ηνπ λ 1566/1985 εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ. Με φκνηα απφθαζε νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ε 
δηαδηθαζία, νη φξνη, ηα θξηηήξηα θαη ηα φξγαλα επηινγήο νκνγελψλ 
εθπαηδεπηηθψλ»  



Γ'. Κεηαηάμεηο. 

1. Κεηάηαμε εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ 

θιάδν ζε θιάδν επηηξέπεηαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 

ππνςήθηνη γηα δηνξηζκφ ζηνλ ίδην θιάδν κε ρξνλνινγία 

ιήςεο ηνπ πηπρίνπ πξνγελέζηεξε απφ ηε ρξνλνινγία 

ιήςεο ηνπ πηπρίνπ ηνπ κεηαηαζζνκέλνπ
26

. Απαγνξεχεηαη 

ε κεηάηαμε εθπαηδεπηηθνχ πνπ έρεη κηζζνινγηθφ θιηκάθην 

αλψηεξν απφ ην 10ν.
27

 

 2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη κεηάηαμε 

εθπαηδεπηηθνχ ζε θελή ζέζε άιιεο εηδηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ 

θιάδνπ, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 1.  

3. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε φζσλ κεηαηάζζνληαη εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 3 ηεο πεξίπησζεο Γ' ηνπ άξζξνπ 

15.  

 

Δ΄ Άδεηεο ρσξίο απνδνρέο 

1. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ 

θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα ρνξεγείηαη 

ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο άδεηα ρσξίο απνδνρέο κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο, φηαλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη ηδίσο 

ζεξαπεία δπζίαησλ αζζελεηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, αληηκεηψπηζε δχζθνισλ 

πεξηπηψζεσλ εγθπκνζχλεο, ηνθεηνχ θαη κεηξφηεηαο, 

νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αλάγθε 

πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο ζην εμσηεξηθφ.  

2. Άδεηα ρσξίο απνδνρέο, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε 

λα παξαηαζεί πέξα απφ ηξία ζρνιηθά έηε
28

.  

  

ΠΡ΄ Ξεηζαξρηθή δηθαηνδνζία θαη δηαδηθαζία 

1. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο, νξίδνληαη ηα κνλνκειή θαη 

ζπιινγηθά φξγαλα πνπ αζθνχλ ηελ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία 

γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε αξκνδηφηεηά 

ηνπο γηα ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη ηελ επηβνιή 

πεηζαξρηθψλ πνηλψλ.  

2. Ζ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 ηνπ λ. 1256/ 

1982 (ΦΔΘ 65) δηνηθεηηθή εμέηαζε, θαζψο θαη ε έλνξθε 

αλάθξηζε γηα δηαπίζησζε πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο φηαλ 

αλαθέξεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, ελεξγείηαη:  

α) γηα ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο απφ ζχκβνπιν ή κφληκν 

πάξεδξν ηνπ Ξ.Η. ή άιιν ζρνιηθφ ζχκβνπιν,  

β) γηα ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο 

απφ άιιν πξντζηάκελν δηεχζπλζεο ηεο εθπαίδεπζεο,  

γ) γηα ηνπο πξντζηακέλνπο γξαθείσλ ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

πξντζηάκελν δηεχζπλζεο ηεο εθπαίδεπζεο ή άιιν 

πξντζηάκελν γξαθείνπ ηεο εθπαίδεπζεο,  

δ) γηα ηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΠΔΘ απφ 

πξντζηάκελν δηεχζπλζεο ή γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ή άιιν 

δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή ΠΔΘ θαη  

ε) γηα ηνπο ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

ππεχζπλνπο ηνκέσλ ΠΔΘ απφ πξντζηάκελν δηεχζπλζεο ή 

γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ή δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή 

ΠΔΘ ή άιινλ ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή ππεχζπλν 

ηνκέα ΠΔΘ.  

3. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ην 

πεηζαξρηθφ δίθαην ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ.  
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 Πξνζζήθε: «Μεηά δηεηία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ 
δελ επηηξέπεηαη κεηάηαμε εθπαηδεπηηθνχ πνπ έρεη κηζζνινγηθφ 
θιηκάθην αλψηεξν απφ ην 5ν.»  
27

 Η πξφηαζε απηή θαηαξγήζεθε. 
28

 Πξνζζήθε: «Καη' εμαίξεζε ζηνπο Κχπξηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ζπδχγνπο απηψλ ε άδεηα ρσξίο απνδνρέο κπνξεί 
λα παξαηαζεί γηα 2 επηπιένλ ζρνιηθά έηε, ζηελ πεξίπησζε 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ Κχπξν.»  
 

Άξζξν 17 

Ξξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο 

 

1. Αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απνπζηάδνπλ απφ ηα ζρνιεία 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη αλ ππάξρνπλ άιιεο έθηαθηεο 

αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, 

πξνζιακβάλνληαη, κε αίηεζή ηνπο, πξνζσξηλνί 

αλαπιεξσηέο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ απφ 

απηνχο πνπ ππέβαιαλ αίηεζε δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο κφληκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

2. Ξξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο πξνζιακβάλνληαη επίζεο κε 

κεησκέλν σξάξην δηδαζθαιίαο, πνπ αληηζηνηρεί ζην κηζφ 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο ηνπ 

πξσηνδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φηαλ νη πξνβιεπφκελεο 

απφ ην πξφγξακκα ψξεο δηδαζθαιίαο θαη αζθήζεσλ ζην 

ίδην ή θαη ζε άιιν ζρνιείν ηεο ίδηαο ή γεηηνληθήο πφιεο ή 

θσκφπνιεο δε δηθαηνινγνχλ ην δηνξηζκφ κφληκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

3. Ζ πξφζιεςε ησλ πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ γίλεηαη κε 

πξάμε ησλ αξκφδησλ πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ησλ νηθείσλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ. Αλ ππνβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο γηα ηηο 

ίδηεο ζέζεηο, ηεξείηαη ε ζεηξά ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα 

ην δηνξηζκφ ζε ζέζεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ. Πε 

πεξίπησζε πξφζιεςεο αξξέλσλ πξνεγνχληαη φζνη έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή έρνπλ 

λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο. Ζ απφιπζε ησλ πξνζσξηλψλ 

αλαπιεξσηψλ γίλεηαη απηνδηθαίσο κε ηε ιήμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο θαη ρσξίο θακία απνδεκίσζε. Αλ δελ 

ππάξρνπλ ή δελ πξνζθέξνληαη γηα πξφζιεςε ζε ζέζεηο 

πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ ππνςήθηνη γηα δηνξηζκφ 

εθπαηδεπηηθνί, κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ σο πξνζσξηλνί 

αλαπιεξσηέο ηδηψηεο πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ, 

εθηφο απφ ην παηδαγσγηθφ πηπρίν ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. Πηελ 

πεξίπησζε απηή ην φξην ειηθίαο δελ απνηειεί θψιπκα γηα 

ηελ πξφζιεςε
29

.  

4. Πηνπο πξνζσξηλνχο αλαπιεξσηέο θαηαβάιινληαη νη 

απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θαηψηεξν κηζζνινγηθφ 

θιηκάθην ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκνχ ηνπ θιάδνπ ηνπο, θαζψο 

θαη επηδφκαηα ενξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. Νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

δαπαλψλ απηψλ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ 

ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Νη 

απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο πξνζσξηλνχο 

αλαπιεξσηέο, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη κε κεησκέλν 

σξάξην δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ν ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπο 

ππνινγίδνληαη κε θιάζκα πνπ έρεη αξηζκεηή ηνλ αξηζκφ 

ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ πξνζιεθζεί 

θαη παξνλνκαζηή ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηνπ 

πξσηνδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

5. Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 4, εθφζνλ νη κφληκνη 

εθπαηδεπηηθνί δελ επαξθνχλ, πξνζιακβάλνληαη πξνζσξηλνί 

αλαπιεξσηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ 

κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεχζπλζεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  

                                                 
29

 πκπιήξσκα: «…Κάζε έηνο κπνξνχλ λα θαηαξηίδνληαη ρσξηζηέο, 
θαηά δπζπξφζηηεο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο, θαηαζηάζεηο ππνςεθίσλ 
γηα πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Η πξφζιεςε γηα ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θάζε θαηαζηάζεσο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη εηδηθφηεξεο απηέο πεξηνρέο θάζε λφκνπ, 
πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο ππνςεθίσλ, 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία 
πξφζιεςεο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ 
εθπαηδεπηηθψλ…»  
 



Άξζξν 18 

Απνδεκηψζεηο 

 

1. Γηα ηελ θαηαβνιή εκεξήζηαο εθηφο έδξαο απνδεκίσζεο 

θαη νδνηπνξηθψλ εμφδσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ 

κεηαθηλνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο, εγγξάθνληαη νη 

αλαγθαίεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

2. Πηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο πξνζσξηλνχο 

αλαπιεξσηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ κεηαθηλνχληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο ζε ζρνιείν ή 

κεηαιπθεηαθφ πξνπαξαζθεπαζηηθφ θέληξν άιιεο πφιεο ή 

θσκφπνιεο, θαηαβάιινληαη:  

α) νδνηπνξηθά έμνδα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη  

β) γηα θάζε ψξα δηδαζθαιίαο ην έλα δεχηεξν ηεο 

πξνβιεπφκελεο σξηαίαο ακνηβήο γηα δηδαζθαιία πέξα απφ 

ην ππνρξεσηηθφ σξάξην.  

Νδνηπνξηθά έμνδα θαηαβάιινληαη θαη ζηνπο δαζθάινπο ησλ 

ζρνιείσλ πνπ ε έδξα ηνπο κεηαθηλείηαη επνρηαθά.  

3. Πηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζηνπο πξντζηακέλνπο 

ησλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, πνπ 

κεηαθηλνχληαη εθηφο γξαθείνπ θαη εληφο έδξαο, επηηξέπεηαη 

ε ρξήζε ηδηφθηεηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κε θαηαβνιή ηεο 

ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία γηα ηε βεβαίσζε ησλ ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ 

θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.  

4. Νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλνδεχνπλ καζεηέο ζε ζρνιηθέο 

εθδειψζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν 

(φπσο εθδξνκέο, πεξίπαηνη, αγψλεο, πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο), ζεσξείηαη φηη εθηεινχλ δηαηεηαγκέλε 

ππεξεζία. Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ θίλεζεο εθηφο 

έδξαο, φπνπ πξνβιέπνληαη, εγγξάθνληαη ζρεηηθέο 

πηζηψζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ πνπξγείνπ 

ΔΘληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ λνκαξρηψλ.  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ' 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞ.Η.ΘΝ 

Άξζξν 19. 

Ξξνζσπηθφ ππεξεζηψλ θαη ζρνιείσλ. 

 

1. Ζ ππεξεζία θάζε δηεχζπλζεο πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεί κε ηελ άκεζε 

επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο. Ζ ππεξεζία απηή 

απνηειείηαη : α) ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ δχν 

ηκήκαηα : (αα) δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη (ββ) 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη β) ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απφ ηξία ηκήκαηα : (αα) δηνηθεηηθψλ 

ζεκάησλ, (ββ) εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ γεληθήο 

θαηεχζπλζεο θαη (γγ) εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηερληθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο.  

Νη αξκνδηφηεηεο θάζε ηκήκαηνο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

2. Ξξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ είλαη 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΑΡ ή ΑΟ ή ΚΔ κε βαζκφ 

6ν θαη πάλσ. Ξξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκάησλ είλαη δάζθαινη ή λεπηαγσγνί θαη πξνθεηκέλνπ γηα 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ 

ΑΡ1 έσο ΑΡ11 γηα ηα ηκήκαηα γεληθήο θαηεχζπλζεο θαη 

ησλ θιάδσλ ΑΡ12, ΑΡ13, ΑΡ14, ΑΡ17, ΑΡ18 ή ΑΟ1 γηα ηα 

ηκήκαηα ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο. Γηα ηελ 

επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκάησλ θαηαξηίδεηαη απφ ην πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην πίλαθαο ππνςεθίσλ. Γηα ηελ επηινγή, ηα 

πξνζφληα, ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη 

γηα θάζε άιιν ζέκα εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 11 πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ππνδηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

3. Ζ ππεξεζία θάζε γξαθείνπ πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεί κε ηελ άκεζε 

επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ. Πε θάζε γξαθείν ιεηηνπξγεί 

ηκήκα γξακκαηείαο κε πξντζηάκελν δηνηθεηηθφ ππάιιειν 

θαηεγνξίαο ΑΡ ή ΑΟ ή ΚΔ κε βαζκφ 6ν θαη πάλσ.  

4. Πε θάζε δηεχζπλζε θαη ζε θάζε γξαθείν ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπνζεηείηαη έλαο θιεηήξαο - επηζηάηεο - θχιαθαο 

λπθηνθχιαθαο.  

5. Πε θάζε δηεχζπλζε ή γξαθείν εθπαίδεπζεο, 

ηνπνζεηνχληαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΑΡ, ΑΟ, 

ΚΔ θαη ΠΔ.  

6. Πε θάζε ζρνιηθή κνλάδα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

κε καζεηέο πάλσ απφ δηαθφζηνπο (200) ιεηηνπξγεί 

γξακκαηεία, ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη έλαο δηνηθεηηθφο 

ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΑΡ, ΑΟ ή ΚΔ. Πηε γξακκαηεία ησλ 

ιπθείσλ πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ πεληαθφζηνπο (500) 

καζεηέο ηνπνζεηείηαη θαη δεχηεξνο γξακκαηέαο, θαζψο θαη 

ηξίηνο, αλ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ νθηαθφζηνπο (800) 

καζεηέο. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο 

θαη Νηθνλνκηθψλ κπνξεί λα νξηζηεί φηη ζε θάζε 12ζέζην θαη 

πάλσ δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπνζεηείηαη δηνηθεηηθφο 

ππάιιεινο σο γξακκαηέαο απηνχ.  

7. Πε θάζε ιχθεην ή γπκλάζην ή ηερληθή - επαγγεικαηηθή 

ζρνιή, κε καζεηέο πάλσ απφ δηαθφζηνπο (200), θαζψο θαη 

ζε θάζε δεθαζέζην θαη πάλσ δεκνηηθφ ζρνιείν, 

ηνπνζεηείηαη έλαο θιεηήξαο - επηζηάηεο - θχιαθαο 

λπθηνθχιαθαο.  

8. Πε ζπγθξνηήκαηα δηδαθηεξίσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αζηηθά 

θέληξα, θαζψο θαη ησλ Π.Δ.Θ. ηνπνζεηνχληαη αλά δχν 

θιεηήξεο - επηζηάηεο - θχιαθεο - λπθηνθχιαθεο.  

9. α) Γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ 

ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ θαη εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ 

ιπθείσλ, ησλ Π.Δ.Θ. θαη ησλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ ζπληζηψληαη δηαθφζηεο πελήληα (250) ζέζεηο 

ηερληηψλ ζπληήξεζεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

αφξηζηνπ ρξφλνπ.  

β) Ξξνζφληα γηα ηελ πξφζιεςε ησλ ηερληηψλ ζπληήξεζεο 

νξίδνληαη ην πηπρίν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κέζεο ηερληθήο 

ζρνιήο ή ηερληθνχ επαγγεικαηηθνχ ή εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ 

ιπθείνπ ή ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο ζρνιήο θαη ηεηξαεηήο 

ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία.  

γ) Νη ηερλίηεο ζπληήξεζεο θαηαλέκνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη 

ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζπγθξνηήκαηα 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ εδαθίνπ α' πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

ίδην εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

δ) Αλ απμεζνχλ ηα ζρνιεία φπνπ ηνπνζεηείηαη πξνζσπηθφ 

απηήο ηεο παξαγξάθνπ, απμάλνληαη αλάινγα θαη νη ζέζεηο 

ηερληηψλ ζπληήξεζεο, κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ.  

ε) Ρν χςνο ακνηβήο, νη φξνη, ε δηαδηθαζία, ε αξκνδηφηεηα 

ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ξξνεδξίαο 

ηεο Θπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ.  

Άξζξν 20 

Νξγαληθέο ζέζεηο, πξνζφληα, δηνξηζκφο. 

 

1. Νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

γξακκαηεηψλ ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ησλ θιεηήξσλ - 

επηζηαηψλ - θπιάθσλ - λπθηνθπιάθσλ, νξίδνληαη θαηά 

θαηεγνξίεο, θιάδνπο θαη βαζκνχο σο εμήο :  

Θαηεγνξία ΑΡ  

Θιάδνο ΑΡ1 Γηνηθεηηθφο  

Κε βαζκνχο 3ν - 2ν ζέζεηο  10  

Κε βαζκνχο 5ν - 4ν ζέζεηο  35  

Κε βαζκνχο 8ν - 6ν ζέζεηο  83  

Πχλνιν ζέζεσλ    128  

 

Θαηεγνξία ΑΟ  

Θιάδνο ΑΟ1 Γηνηθεηηθφο  

Κε βαζκνχο 3ν - 2ν ζέζεηο  13  

Κε βαζκνχο 5ν - 4ν ζέζεηο  117  

Κε βαζκνχο 9ν - 6ν ζέζεηο  501  

Πχλνιν ζέζεσλ    631  

 

Θαηεγνξία ΚΔ  

Θιάδνο ΚΔ1 Γηνηθεηηθφο  



Κε βαζκνχο 5ν - 4ν ζέζεηο  513  

Κε βαζκνχο 10ν - 6ν ζέζεηο  2058  

Πχλνιν ζέζεσλ    2571  

 

Θιάδνο ΚΔ2 Γαθηπινγξάθσλ  

Κε βαζκνχο 5ν - 4ν ζέζεηο  89  

Κε βαζκνχο 10ν - 6ν ζέζεηο  356  

Πχλνιν ζέζεσλ    445  

 

Θαηεγνξία ΠΔ  

Θιάδνο ΠΔ1 Θιεηήξσλ - επηζηαηψλ - θπιάθσλ - 

λπθηνθπιάθσλ  

Κε βαζκνχο 12ν - 7ν ζέζεηο  3. 052.  

Αλ απμεζνχλ ηα γξαθεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηα ζρνιεία, ζηα νπνία 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ 

ηνπνζέηεζε ππαιιήισλ ησλ θιάδσλ ΑΡ1, ΑΟ1, ΚΔ1, ΚΔ2 

θαη ΠΔ1, απμάλνληαη αλάινγα νη ζέζεηο ησλ ππαιιήισλ 

ησλ θιάδσλ απηψλ θαηά θαηεγνξίεο κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ.  

2. Ξξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ησλ 

δηεπζχλζεσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ 

λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ Αζήλαο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 

Γπηηθήο Αηηηθήο, Ξεηξαηά θαη ησλ λνκψλ 

Αηησιναθαξλαλίαο, Αξθαδίαο, Αραΐαο, Έβξνπ, Ζιείαο, 

Ζξαθιείνπ, Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ, Θαβάιαο, Θνδάλεο, 

Ιάξηζαο, Καγλεζίαο, Κεζζελίαο, Πεξξψλ, Φζηψηηδαο θαη 

Σαλίσλ ηνπνζεηνχληαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ θιάδσλ 

ΑΡ1 Γηνηθεηηθνχ ή ΑΟ1 Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ 4ν, 3ν ή 2ν.  

3. Ξξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ησλ 

δηεπζχλζεσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ ινηπψλ 

λνκψλ θαη ησλ ηκεκάησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ησλ 

δηεπζχλζεσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ λνκψλ 

θαη λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ θαζψο θαη ησλ 

γξακκαηεηψλ ησλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, ηνπνζεηνχληαη 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΑΡ1 Γηνηθεηηθνχ, ΑΟ1 

Γηνηθεηηθνχ ή ΚΔ1 Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ 6ν, 5ν ή 4ν.  

4. Νη ινηπνί ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΑΡ1, ΑΟ1, ΚΔ1 θαη 

ΚΔ2 ηνπνζεηνχληαη ζηηο δηεπζχλζεηο θαη ηα γξαθεία 

εθπαίδεπζεο, ζηα γξαθεία θπζηθήο αγσγήο θαη ζηηο 

γξακκαηείεο ησλ ζρνιείσλ.  

5. Ζ θαηαλνκή θαη αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ππαιιήισλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ γίλεηαη, θαηά λνκνχο ή 

λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
30

.  

6. Νη ηνπνζεηήζεηο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ 

δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν ζπληάζζεη ζρεηηθνχο πίλαθεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ επηινγή 

πξντζηακέλσλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ
31

.  

Νη ηνπνζεηήζεηο ησ ινηπψλ ππαιιήισλ γίλνληαη, θαηά 

λνκνχο ή λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα, κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαη ε πεξαηηέξσ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

ηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο κε απφθαζε ηνπ 

λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Θαηά ηηο ηνπνζεηήζεηο απηέο 
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 Πξνζζήθε: «Η πεξαηηέξσ θαηαλνκή θαη αλαθαηαλνκή ησλ 
ζέζεσλ δηνηθεηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλεηαη ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη 
δηεπζχλζεηο θαη γξαθεία εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ, κε απφθαζε ηνπ 
νηθείνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (Π.Τ..Γ.Ι.Π.).»  
31

 Σν εδάθην απηφ έρεη αιιάμεη σο εμήο: «6. Οη ηνπνζεηήζεηο ησλ 
πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ησλ 
δηεπζχλζεσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 
ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ γξακκαηεηψλ ησλ γξαθείσλ 
εθπαίδεπζεο γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε, χζηεξα 
απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ 
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (Π.Τ..Γ.Ι.Π.), ην νπνίν ζπληάζζεη 
ζρεηηθνχο πίλαθεο πξντζηακέλσλ.» 

ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηε ζχκκεηξε ζηειέρσζε φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ζρνιείσλ.  

7. Ρα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν απηφ νξίδνληαη σο εμήο :  

α) γηα ηνλ θιάδν ΑΡ1, πηπρίν λνκηθνχ ή πνιηηηθνχ ή 

νηθνλνκηθνχ ή εκπνξηθνχ ηκήκαηνο ή ηκήκαηνο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο Α. Δ. Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο.  

β) γηα ηνλ θιάδν ΑΟ1, πηπρίν δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο Ρ. 

Δ. Η. ή αληίζηνηρν Θ. Α. Ρ Δ. Δ. ή ηζφηηκν ηεο εκεδαπήο ή 

ηεο αιινδαπήο.  

γ) γηα ηνπο θιάδνπο ΚΔ1 θαη ΚΔ2, απνιπηήξην ιπθείνπ ή 

εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή κέζεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο 

ινγηζηψλ ή γξακκαηέσλ.  

δ) γηα ηνλ θιάδν ΠΔ1, απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  

Όζνη δηνξίδνληαη ζηνλ θιάδν ΚΔ2 είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

αζθεζνχλ ζηε ρξήζε γξαθνκεραλήο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ λ. 1320/1983 (ΦΔΘ 6).  

8. Ζ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ γίλεηαη ζηνλ 

εηζαγσγηθφ βαζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

1320/1983.  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε' 

ΞΖΟΔΠΗΑΘΑ ΘΑΗ ΓΛΩΚΝΓΝΡΗΘΑ ΝΟΓΑΛΑ 

Άξζξν 21 

πεξεζηαθά θαη πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα 

 

1. Γηα ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζπληζηψληαη θαηά λνκνχο ή 

λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα θαη ρσξηζηά γηα θάζε βαζκίδα 

πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά θαη πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα θαη 

ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ έλα ή πεξηζζφηεξα θεληξηθά 

ππεξεζηαθά θαη πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα γηα θάζε βαζκίδα 

ηεο εθπαίδεπζεο.  

2. Γηα ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζπληζηψληαη ζηελ θεληξηθή 

ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ έλα ή πεξηζζφηεξα ππεξεζηαθά θαη 

πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα.  

3. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έμη (6) 

κήλεο απφ ηελ ηζρχ απηνχ ηνπ λφκνπ κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο, θαζνξίδνληαη o αξηζκφο, ε 

έδξα θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπο, νη 

αξκνδηφηεηεο, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο θαη θάζε 

άιιν ζπλαθέο ζέκα.  

Κε ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα:  

α) Κπνξεί λα ζπζηαζνχλ θαη πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά θαη 

πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ή λα 

αλαηεζεί ε θξίζε ζεκάησλ ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο ζηα πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά θαη πεηζαξρηθά 

ζπκβνχιηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πηε δεχηεξε 

πεξίπησζε κεηέρνπλ ζηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα αηξεηνί 

εθπξφζσπνη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ αληί ησλ αηξεηψλ 

εθπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

β) Κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζηα θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά 

ζπκβνχιηα αξκνδηφηεηεο γηα ζέκαηα ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, 

θξνληηζηεξίσλ θαη εξγαζηεξίσλ ειεχζεξσλ ζπνπδψλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζπκβνχιηα 

αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εδαθίνπ απηνχ κεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ 

ηδηνθηεηψλ θαηά πεξίπησζε.  

3. Πε φια ηα ζπκβνχιηα πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν απηφ κεηέρνπλ αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαηά πεξίπησζε. Ζ δηαδηθαζία 

εθινγήο ησλ εθπξνζψπσλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο 

νξίδεηαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξ. 3.  

Πηνπο εθιεγφκελνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο θαη ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο απνλέκεηαη, κε πξάμε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα ην ρξφλν ηεο 

ζεηείαο ηνπο, ν βαζκφο πνπ θαηέρεη ην πξψην κεηά ηνλ 

πξφεδξν ηαθηηθφ κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ρσξίο ηηο 

αληίζηνηρεο απνδνρέο ηνπ κέινπο απηνχ. Θαη' εμαίξεζε 

ζηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ησλ θεληξηθψλ ζπκβνπιίσλ 

θαηαβάιινληαη νη απνδνρέο απηέο.  



5. Έσο ηελ εθινγή, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ή 

θαζπζηέξεζεο εθινγήο αηξεηψλ εθπξνζψπσλ, ηα 

ζπκβνχιηα ζπγθξνηνχληαη κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ 

πνπ νξίδνληαη απφ ηηο νηθείεο ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο. Αλ 

δελ ππνδεηρζνχλ εθπξφζσπνη, ηα ζπκβνχιηα 

ζπγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο.  

 

Άξζξν 22. 

Γλσκνδνηηθά ζπκβνχιηα. 

 

1. Πηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπληζηψληαη κηθηά φξγαλα 

ζπκκεηνρήο εθπξνζψπσλ άιισλ ππνπξγείσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. Ρα 

φξγαλα απηά είλαη:  

α) ην Ππκβνχιην Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π. Ξ. Δ. ),  

β) ην Ππκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π. Γ. Δ. ),  

γ) ην Ππκβνχιην Δηδηθήο Αγσγήο (Π. Δ. Α. ).  

Ρα ζπκβνχιηα απηά ππάγνληαη ζηνλ πνπξγφ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γλσκνδνηνχλ ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

εηδηθήο αγσγήο. Πηα ζπκβνχιηα απηά πξνεδξεχεη ν 

πνπξγφο Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή 

εθπξφζσπνο ηνπ.  

2. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθξφηεζε 

θαη ζχλζεζε ησλ ζπκβνπιίσλ, ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ 

κειψλ ηνπο, ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζε νινκέιεηα ή ηκήκαηα αλάινγα κε ηα 

εμεηαδφκελα αληηθείκελα, ηελ νξγάλσζε ηεο γξακκαηείαο 

ηνπο, ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ ζεκάησλ ηνπο, ηε 

ζχληαμε θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη 

γλσκνδνηήζεψλ ηνπο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

3. Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Π. Δ. Α. ζπληζηψληαη 

ηξεηο (3) ζέζεηο επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ, νη νπνίνη 

πξνζιακβάλνληαη γηα αφξηζην ρξφλν κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Νη πξνζιακβαλφκελνη πξέπεη λα έρνπλ 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή εηδηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο.  

4. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ νξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα 

πξνζφληα, ην χςνο ηεο ακνηβήο, ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, 

νη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ 

αθνξά ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. Κε φκνηα απφθαζε κπνξεί λα απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη λα ζπληζηψληαη θαη ζηα 

ινηπά ζπκβνχιηα ηεο παξαγξάθνπ 1 φκνηεο ζέζεηο 

επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ΄ 

ΞΑΗΓΑΓΩΓΗΘΝ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ 

Άξζξν 23 

Δπαλίδξπζε ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ – 

Θαηάξγεζε ηνπ Θ.Δ.Κ.Δ. 

1. Δπαληδξχεηαη ην Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ λ.δ. 

4379/1964 (ΦΔΘ 182) θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο. 

2. Ρν Θέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Κειεηψλ θαη Δπηκφξθσζεο 

(Θ.Δ.Κ.Δ.) πνπ ηδξχζεθε κε ην λ.186/1975 (ΦΔΘ 214) 

θαηαξγείηαη. 
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Κνξθή θαη αξκνδηφηεηεο 

1. Ρν Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Ξ.Η.) απνηειεί αλεμάξηεηε 

δεκφζηα ππεξεζία, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη ππάγεηαη 

απεπζείαο ζηνλ πνπξγφ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

Έξγν ηνπ Ξ.Η. είλαη:  

α) ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε κειέηε ησλ ζεκάησλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  

β) ε θαηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε ράξαμε 

θαηεπζχλζεσλ θαη ην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο,  

γ) ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο, ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ ρξεζηκνπνίεζήο ηεο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ν έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο θαη  

δ) ν ζρεδηαζκφο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

2. Ρν Ξ.Η. ηδίσο: 

α) κειεηά θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο,  

β) επηζεκαίλεη ηηο αλάγθεο γηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα, 

νξγαλψλεη, ζπληνλίδεη θαη παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ 

θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη αμηνπνηεί ηα πνξίζκαηά 

ηνπο,  

γ) θαηαξηίδεη θαη πξνηείλεη ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο,  

δ) εηζεγείηαη ηελ πξνθήξπμε θαη ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ γηα 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηελ πξνκήζεηά ηνπο 

απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο θαη 

ηειηθήο ηνπο έγθξηζεο θαη ζπληάζζεη νδεγίεο γηα ηε 

ζπγγξαθή ηνπο,  

ε) εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

κεζφδσλ ηεο δηδαθηηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εξγαζίαο,  

ζη) γλσκνδνηεί γηα ηηο αλάγθεο, ηηο κνξθέο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  

δ) γλσκνδνηεί γηα ηε ζπγθξφηεζε, νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε 

ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ θαη άιισλ δηδαθηηθψλ κέζσλ ζηα 

ζρνιεία,  

ε) εθπνλεί κειέηεο θαη πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο γηα ζέκαηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή θαη εμέιημή ηνπο θαη εηζεγείηαη κέηξα γηα ηελ 

επξχηεξε θαη πιεξέζηεξε ρξεζηκνπνίεζή ηεο,  

ζ) κειεηά ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ,  

η) ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηνπο 

βνεζεί ζηελ άζθεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη θαζνδεγεηηθνχ 

ηνπο έξγνπ,  

ηα) γλσκνδνηεί γηα ην πεξηερφκελν ζρεδίσλ λφκσλ, 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ 

πνπ ξπζκίδνπλ εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, φηαλ παξαπέκπνληαη 

ζε απηφ απφ ηνλ πνπξγφ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη  

ηβ) κειεηά θάζε εθπαηδεπηηθφ ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δνκή, ηε δηάξζξσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

παξαπέκπεηαη ζε απηφ απφ ηνλ πνπξγφ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ.  

3. Θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ην Ξ.Η. δέρεηαη 

νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο απφ ηνλ πνπξγφ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην Δζληθφ 

Ππκβνχιην Ξαηδείαο, ηα Α.Δ.Η., ηα Ρ.Δ.Η., ηα γλσκνδνηηθά 

ζπκβνχιηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη κε ηδξχκαηα θαη 

νξγαληζκνχο κειεηψλ θαη εξεπλψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

4. Κέζα ζε έλα ηξίκελν απφ ηε ιήμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, 

ν πξφεδξνο ηνπ Ξ.Η. ππνβάιιεη ζηνλ πνπξγφ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ: 

α) έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο κε ζπγθεθξηκέλεο εηζεγήζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αλαγθψλ θαη ειιείςεσλ θαη 

β) έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Ξ.Η. καδί κε πξνηάζεηο γηα ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

5. Θάζε ζρνιηθφ έηνο ή θαη ζε ζπληνκφηεξα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ην Ξ.Η. εθδίδεη εθπαηδεπηηθφ δειηίν, φπνπ 



δεκνζηεχνληαη πνξίζκαηα εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ, κειέηεο 

κειψλ ηνπ Ξ.Η., εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ εηδηθψλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ παηδεία,  θαζψο θαη πιεξνθνξίεο, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη φ,ηη άιιν εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο 

ηεο παηδείαο. Ρν εθπαηδεπηηθφ δειηίν δηαλέκεηαη δσξεάλ ζε 

φια ηα ζρνιεία. Ρα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δειηίνπ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ξ.Η. 
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Ξξνζσπηθφ, νξγαληθέο ζέζεηο, πξνζφληα, πιήξσζε 

ζέζεσλ. 

Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Ξ.Η. δηαθξίλεηαη ζε θχξην θαη επηθνπξηθφ. 

Α΄ Θχξην πξνζσπηθφ. 

1. Ρν θχξην πξνζσπηθφ ηνπ Ξ.Η. απνηεινχλ νη ζχκβνπινη 

πνπ είλαη κφληκνη θαη νη πάξεδξνη πνπ είλαη κφληκνη ή κε 

ζεηεία. Νη ζχκβνπινη παίξλνπλ πιήξεηο απνδνρέο 

θαζεγεηή Α.Δ.Η., νη κφληκνη πάξεδξνη αλαπιεξσηή 

θαζεγεηή. Α.Δ.Η. θαη νη πάξεδξνη κε ζεηεία επίθνπξνπ 

θαζεγεηή Α.Δ.Η. πεξηνρήο Αηηηθήο. 

2. Νη ζέζεηο ησλ ζπκβνχισλ είλαη ηξηάληα (30) θαη 

θαηαλέκνληαη ζε εηδηθφηεηεο σο εμήο: ζενιφγνπ κία (1), 

θηινιφγσλ ηξεηο (3), καζεκαηηθψλ δχν (2), θπζηθψλ δχν 

(2), ρεκηθνχ κία (1), γαιιηθήο ή αγγιηθήο γιψζζαο κία 

(1), θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ κία (1), νηθνλνκνιφγνπ κία 

(1), θνηλσληνιφγνπ κία (1), θπζηθήο αγσγήο κία (1), 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα ή αγξνλφκνπ 

ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ κία (1), κεραλνιφγνπ κία (1), 

ειεθηξνιφγνπ ή θπζηθνχ ξαδηνειεθηξνιφγνπ ή 

ειεθηξνληθνχ κία (1), γεσπφλνπ κία (1), λνκηθνχ ή 

πνιηηηθνχ επηζηήκνλα κία (1),, δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

επηά (7), πξνζρνιηθήο αγσγήο κία (1), εηδηθήο αγσγήο κία 

(1), ςπρνιφγνπ κία (1) θαη εηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κία (1). 

3. Νη ζέζεηο ησλ παξέδξσλ είλαη: 

α) ησλ κφληκσλ παξέδξσλ δεθαπέληε (15) θαη 

θαηαλέκνληαη ζε εηδηθφηεηεο σο εμήο: ζενιφγνπ κία (1), 

θηινιφγσλ δχν (2), καζεκαηηθνχ κία (1), θπζηνγλψζηε ή 

βηνιφγνπ ή γεσιφγνπ κία (1), γαιιηθήο ή αγγιηθήο 

γιψζζαο κία (1), νηθνλνκνιφγνπ κία (1), θπζηθήο αγσγήο 

κία (1), ειεθηξνληθνχ ή ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ κία (1), 

γεσπφλνπ κία (1), νηθηαθήο νηθνλνκίαο κία (1), κνπζηθήο 

κία (1), δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο δχν (2) θαη πξνζρνιηθήο 

αγσγήο κία (1), 

β) ησλ παξέδξσλ κε ζεηεία ηξηάληα (30) αλεμάξηεηα απφ 

εηδηθφηεηα θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο γίλεηαη κε ηελ 

πξνθήξπμε πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ 

ζέζεσλ. 

4. Ρα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηηο ζέζεηο 

ζπκβνχισλ είλαη: 

α) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο πνπ 

πξέπεη λα έρεη ιεθζεί χζηεξα απφ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα έρεη ιεθζεί 

ρσξίο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο απαηηνχληαη επηπιένλ 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζην 

εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ. 

β) Γεκνζηεπκέλεο αμηφινγεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 

ζρεηηθέο κε ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ 

ππνςεθίνπ, θαζψο θαη: 

αα) γηα ηηο ζέζεηο ζενιφγνπ, θηινιφγσλ, καζεκαηηθψλ, 

θπζηθνχ, ρεκηθνχ, γαιιηθήο γιψζζαο θαη αγγιηθήο 

γιψζζαο: 

i) πηπρίν ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο ή ηζφηηκν πηπρίν νκνηαγνχο ηδξχκαηνο 

ηεο αιινδαπήο θαη 

ii) δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε, 

ββ) γηα ηε ζέζε θπζηθήο αγσγήο: 

i) πηπρίν ηεο εζληθήο αθαδεκίαο ζσκαηηθήο αγσγήο 

ή ηκήκαηνο επηζηήκεο θπζηθήο αγσγήο θαη 

αζιεηηζκνχ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν 

νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο θαη 

ii) δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε, 

γγ) γηα ηηο ζέζεηο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, πξνζρνιηθήο 

αγσγήο θαη εηδηθήο αγσγήο: 

i) πηπρίν παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο 

εκεδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ηζφηηκν 

πηπρίν νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο, είηε 

πηπρίν παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο ή ζρνιήο 

λεπηαγσγψλ θαηά πεξίπησζε θαη πηπρίν 

κεηεθπαίδεπζεο ζε Α.Δ.Η. ή ζην Καξάζιεην 

Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή δηεηείο 

ηνπιάρηζην κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ 

αιινδαπή θαη 

ii) δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε, 

Ρν δηδαθηνξηθφ δίπισκα, νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα ζα πξέπεη γηα ηελ πεξίπησζε απηή λα 

έρνπλ σο αληηθείκελν ζέκαηα απφ ηηο παηδαγσγηθέο 

επηζηήκεο. 

δδ) Γηα ηηο ζέζεηο πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή αξρηηέθηνλα ή 

αγξνλφκνπ ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ, κεραλνιφγνπ, 

ειεθηξνιφγνπ, θπζηθνχ ξαδηνειεθηξνιφγνπ ή 

ειεθηξνληθνχ θαη γεσπφλνπ: 

i) πηπρίν ηκήκαηνο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο Α.Δ.Η. 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν νκνηαγνχο 

ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο θαη 

ii) δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε, 

εε) Γηα ηηο ζέζεηο ηνπ νηθνλνκνιφγνπ θαη λνκηθνχ ή 

πνιηηηθνχ επηζηήκνλα: 

i) πηπρίν ηκήκαηνο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο Α.Δ.Η. 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν νκνηαγνχο 

ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο θαη 

ii) δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε, 

ζηζη) Γηα ηηο ζέζεηο θνηλσληνιφγνπ θαη ςπρνιφγνπ: 

i) πηπρίν ηκήκαηνο θνηλσληνινγίαο ή ςπρνινγίαο 

Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν νκνηαγνχο 

ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο θαη 

ii) δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε, 

δδ) Γηα ηε ζέζε ηνπ εηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ: 

i) πηπρίν ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο εηδηθφηεηαο 

αληίζηνηρεο πξνο κία απφ ηηο ζέζεηο ησλ 

ζπκβνχισλ ηνπ Ξ.Η. ή ηζφηηκν πηπρίν νκνηαγνχο 

ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο, 

ii) κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή επηζηεκνληθέο έξεπλεο 

ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

iii) δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε, 

εε) Γηα ηε ζέζε ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ: 

i) πηπρίν δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο ή ραξαθηηθήο 

αλψηαηεο ζρνιήο θαιψλ ηερλψλ κε πηζηνπνηεηηθφ 

επδφθηκεο παξαθνινχζεζεο ζε ίδηα ζρνιή 

ζεσξεηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ ή ηζφηηκν 

πηπρίν νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο θαη 

ii) δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 

5. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ηα εηδηθά 

ηππηθά πξνζφληα ησλ κφληκσλ παξέδξσλ είλαη ηα ίδηα κε 

απηά ησλ ζπκβνχισλ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, εθηφο 

απφ ηελ απαηηνχκελε πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε πνπ νξίδεηαη ζε επηά (7) έηε. 

Θαηεμαίξεζε απαηηείηαη: α) γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο πηπρίν αλψηαηεο ζρνιήο νηθηαθήο νηθνλνκίαο 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ζρνιήο ηεο αιινδαπήο θαη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή θαη β) 

γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο κνπζηθήο πηπρίν ηκήκαηνο Α.Δ.Η. 

εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκν εμσηεξηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο πηπρίν αλαγλσξηζκέλνπ 

κνπζηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο 

αιινδαπήο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ εκεδαπή ή 

αιινδαπή. 

6. Θαηεμαίξεζε ζέζεηο κφληκσλ παξέδξσλ ηνπ Ξ.Η. 

κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θαη φζνη έρνπλ: 

α) ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία σο πάξεδξνη κε ζεηεία ή 

εηδηθνί επηζηήκνλεο ηνπ Ξ.Η. ή 

β) ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία σο ζρνιηθνί ζχκβνπινη. 



7. Ρα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηηο ζέζεηο 

παξέδξσλ κε ζεηεία είλαη πηπρίν ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πξνο ηηο ζέζεηο πνπ 

πξνθεξχζζνληαη θαη πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή 

ππεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζέζεηο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο, γίλεηαη δεθηφ θαη πηπρίν παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο 

ή ζρνιήο λεπηαγσγψλ θαηά πεξίπησζε. Γηα ηελ επηινγή 

ιακβάλνληαη επηπιένλ ππφςε δηδαθηνξηθφ δίπισκα, 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή πνπ 

πηζηνπνηνχληαη κε πηπρίν, κεηεθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε 

ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή, αμηφινγε ζπγγξαθηθή εξγαζία, 

ηδηαίηεξα ε εξεπλεηηθή θαη δηαπηζησκέλε γλψζε μέλεο 

γιψζζαο. 

8. Όπνπ απαηηνχληαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο λννχληαη 

ζπνπδέο ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα. Θαηά ηελ επηινγή ησλ 

ππνςεθίσλ ζπλεθηηκψληαη νη ζπνπδέο ηνπο ζηηο επηζηήκεο 

ηεο αγσγήο. 

9.  Ζ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ζπκβνχισλ θαη  

παξέδξσλ, κφληκσλ θαη κε ζεηεία, γίλεηαη κε δηνξηζκφ 

χζηεξα απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο θαη κία ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Κε ηελ πξνθήξπμε θαινχληαη νη 

ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ησλ πξνζφλησλ ηνπο κέζα ζε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 

10. Ζ επηινγή θαη ν δηνξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ θαη 

παξέδξσλ ηνπ Ξ.Η. γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηα κέιε ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ξ.Η. θαη ηα κέιε ηνπ 

ηκήκαηνο γηα ην νπνίν είλαη ππνςήθηνη νη ελδηαθεξφκελνη. 

Πην ζπιινγηθφ απηφ φξγαλν πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο ηνπ 

Ξ.Η.. 

11. Νη πάξεδξνη κε ζεηεία δηνξίδνληαη γηα ηξία σο πέληε 

έηε. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ 

πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ. Όζνη ππεξεηνχλ 

ζε ζέζεηο παξέδξσλ κε ζεηεία κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ ζε 

ζέζεηο κφληκσλ παξέδξσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ.6 ή λα 

επαλαδηνξηζηνχλ ζε ζέζεηο παξέδξσλ κε ζεηεία κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία. 

12. Όζνη δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο παξέδξσλ κε ζεηεία 

ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ νξγαληθά ζηνλ θιάδν απφ ηνλ νπνίν 

πξνέξρνληαη γηα θάζε πεξίπησζε, εθηφο απφ ηε ιήςε 

απνδνρψλ ή απνδεκηψζεσλ ή γηα ζέκαηα πνπ ξεηά νξίδεη 

απηφο ν λφκνο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο 

εμειίζζνληαη βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά ζηηο νξγαληθέο 

ηνπο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Όζνη 

απφ απηνχο είλαη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κεηαηεζνχλ ζε 

θελέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ άιινπ ζρνιείνπ ηνπ ίδηνπ 

λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο ζηηο νπνίεο θαη  

αλαιακβάλνπλ ππεξεζία κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Νη 

πάξεδξνη κε ζεηεία, πνπ απνρσξνχλ απφ  ηελ ππεξεζία 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ζπληαμηνδνηνχληαη κε 

ηηο απνδνρέο ηνπ βαζκνχ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 

13. Αξκνδηφηεηεο ππεξεζηαθνχ θαη πεηζαξρηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ζπκβνχινπο θαη ηνπο παξέδξνπο, 

κφληκνπο θαη κε ζεηεία, αζθεί ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ππαιιειηθφ θψδηθα γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο εηδηθψλ ζέζεσλ. 

14. Όζνη δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο ζπκβνχισλ θαη παξέδξσλ, 

κφληκσλ θαη κε ζεηεία, νξθίδνληαη ελψπηνλ ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα γηα φζα ζέκαηα δελ 

ξπζκίδνληαη απφ απηφλ ην λφκν. 

15. Ζ αξραηφηεηα ησλ ζπκβνχισλ θαη κφληκσλ παξέδξσλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο ζε 

ζέζεηο κφληκνπ ζπκβνχινπ ή παξέδξνπ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηαπηφρξνλνπ δηνξηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη θαηά 

ζεηξά: απφ ηε ζπλνιηθή ππεξεζία ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, 

ηελ εκεξνκελία ιήςεο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ. Νη δηαηάμεηο ηνπ 

λ.978/1979 (ΦΔΘ 234) έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη 

ζηνπο ζπκβνχινπο θαη κφληκνπο παξέδξνπο ηνπ Ξ.Η. θαη 

πεξηιακβάλνπλ θαη εξεπλεηηθή ππεξεζία ζην εμσηεξηθφ  ή 

εζσηεξηθφ, ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε Α.Δ.Η. ή ζε 

θέληξα εξεπλψλ δηεζλνχο θχξνπο. 

16. Πχκβνπινη, κφληκνη πάξεδξνη, εηδηθνί ζχκβνπινη θαη 

εηδηθνί επηζηήκνλεο ηνπ Ξ.Η. κπνξεί κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ λα 

απνζπψληαη νιηθά ή κεξηθά ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο, ηδξχκαηα, Ξ.Δ.Θ. ή νξγαληζκνχο αξκνδηφηεηαο 

ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηε 

κειέηε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ή γηα ηελ άζθεζε 

εηδηθψλ θαζεθφλησλ. 

 

Β' Δπηθνπξηθφ πξνζσπηθφ 

1. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη 

λα ζπζηαζνχλ ζην Ξ.Η.: 

α) κέρξη δέθα (10) ζέζεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ 

πηπρηνχρσλ Α.Δ.Η. ή παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ ή ζρνιψλ 

λεπηαγσγψλ πνπ έρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή εηδηθέο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο,, 

β) κέρξη πέληε (5) ζέζεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πηπρηνχρσλ 

Α.Δ.Η. ή παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ ή ζρνιψλ λεπηαγσγψλ 

πνπ έρνπλ αμηφινγε ζπγγξαθηθή ή εξεπλεηηθή δξάζε ζηνλ 

θιάδν ηεο επηζηήκεο ηνπο, 

γ) κέρξη πέληε (5) ζέζεηο ζηελνγξάθσλ - 

πξαθηηθνγξάθσλ, 

δ) κέρξη ηξηάληα (30) ζέζεηο εξεπλεηψλ - ζπιιεθηψλ θαη 

επνπηψλ ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ή ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. 

Κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη νη εηδηθφηεηεο θαη ηα 

πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ. 

2. Ρν πξνζσπηθφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

πξνζιακβάλεηαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

αφξηζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. 

Νη απνδνρέο, νη απνδεκηψζεηο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ νξίδνληαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ. 

3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα απνζπψληαη ζην Ξ.Η. 

γηα λα βνεζνχλ ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ 

έρνπλ ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή αμηφινγε 

ζπγγξαθηθή ή εξεπλεηηθή δξάζε ζηνλ θιάδν ηεο επηζηήκεο 

ηνπο ή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. 

 

Άξζξν 26 

Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ξ.Η. 

1. Ρα φξγαλα ηνπ Ξ.Η. είλαη ε νινκέιεηα, ην ζπληνληζηηθφ 

ζπκβνχιην, ηα ηκήκαηα, ν πξφεδξνο θαη νη αληηπξφεδξνη. 

Ρα ηκήκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη θαηά ηνκείο. 

2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ νξίδνληαη ν πξφεδξνο ηνπ Ξ.Η. θαη ηέζζεξηο 

αληηπξφεδξνη πνπ είλαη ζχκβνπινη ηνπ Ξ.Η. ή θαζεγεηέο 

Α.Δ.Η. ή Ρ.Δ.Η. ή πξνζσπηθφηεηεο κε αλαγλσξηζκέλε 

εηδίθεπζε θαη πξνζθνξά ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ζεηεία ηνπο 

είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Γηα ηνπο 

θαζεγεηέο Α.Δ.Η. ή Ρ.Δ.Η. νη ζέζεηο απηέο είλαη πιήξνπο 

απαζρφιεζεο εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ απφθαζε 

δηνξηζκνχ ηνπο. Έλαο απφ ηνπο αληηπξνέδξνπο νξίδεηαη 

αλαπιεξσηήο ηνπ πξνέδξνπ. Πηνλ πξφεδξν θαη ηνπο 

αληηπξνέδξνπο ηνπ Ξ.Η. πνπ είλαη θαζεγεηέο Ρ.Δ.Η. ή 

πξνζσπηθφηεηεο κε αλαγλσξηζκέλε εηδίθεπζε θαη 

πξνζθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαηαβάιινληαη απνδνρέο 

ζπκβνχινπ ηνπ Ξ.Η. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο 

ηνπο. Γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαζηέιιεηαη ε 

θαηαβνιή ζε απηνχο απνδνρψλ απφ ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ 

ζην δεκφζην ηνκέα. Ν πξφεδξνο θαη νη αληηπξφεδξνη ηνπ 

Ξ.Η. πνπ είλαη θαζεγεηέο Α.Δ.Η. επηιέγνπλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο είηε ηηο απνδνρέο θαζεγεηή 

Α.Δ.Η. είηε ηηο απνδνρέο ζπκβνχινπ ηνπ Ξ.Η.. 

3. Ν πξφεδξνο είλαη πξντζηάκελνο ηνπ Ξ.Η. θαη πξνεδξεχεη 

ζηελ νινκέιεηα θαη ζην ζπληνληζηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο θαη 

ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα, φηαλ παξεπξίζθεηαη. Όηαλ δελ 

ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ν πξφεδξνο 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ αληηπξφεδξν αλαπιεξσηή ηνπ θαη, 



φηαλ δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη θαη ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ πξνέδξνπ, θαζήθνληα πξνέδξνπ αζθεί ν 

αξραηφηεξνο απφ ηνπο αληηπξνέδξνπο ζχκθσλα κε ηελ 

εκεξνκελία θαη ηε ζεηξά δηνξηζκνχ ηνπο. 

4. Νη αληηπξφεδξνη κεηέρνπλ ζην ζπληνληζηηθφ ζπκβνχιην 

ηνπ Ξ.Η., πξνεδξεχνπλ ζε έλα απφ ηα ηκήκαηα πνπ νξίδεηαη 

κε ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπο θαη αλαπιεξψλνληαη, φηαλ 

δελ ππάξρνπλ, απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη, απφ ζχκβνπιν 

ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

5. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 12 θαη 13 ηεο πεξίπησζεο 

Α' ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη 

γηα ηνλ πξφεδξν θαη ηνπο αληηπξφεδξνπο ηνπ Ξ.Η.. 

6. Ζ νινκέιεηα ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ πξφεδξν, ηνπο 

αληηπξφεδξνπο θαη ηνπο ζπκβνχινπο θαη βξίζθεηαη ζε 

απαξηία, φηαλ νη παξφληεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

απφληεο. 

7. Ρν ζπληνληζηηθφ ζπκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν, ηνπο αληηπξφεδξνπο θαη έλα κέινο θαζελφο απφ 

ηα ηέζζεξα ηκήκαηα, πνπ νξίδεηαη γηα κία δηεηία κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. 

8. Ρα ηκήκαηα ηνπ Ξ.Η. είλαη ηέζζεξα (4): 

α) ηκήκα πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηνκείο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο, δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθήο 

αγσγήο θαη επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, 

β) ηκήκα δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηνκείο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθήο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, 

γ) ηκήκα δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο κε ηνκείο ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. 

δ) ηκήκα εξεπλψλ, ηεθκεξίσζεο θαη εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο. 

9. Θαζέλα απφ ηα ηκήκαηα ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο 

ζπκβνχινπο θαη παξέδξνπο, κφληκνπο θαη κε ζεηεία, ηεο 

αληίζηνηρεο βαζκίδαο ή θαηεχζπλζεο ηεο εθπαίδεπζεο ή 

ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Κε απφθαζε ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ξ.Η. κπνξεί λα κεηέρνπλ ζε 

ηκήκα, σο κέιε, ζχκβνπινη ή πάξεδξνη, κφληκνη ή κε 

ζεηεία, πνπ είλαη κέιε θαη άιισλ ηκεκάησλ. Ζ απφθαζε 

απηή εθδίδεηαη ην κήλα Πεπηέκβξην θάζε έηνπο. Θάζε 

ηκήκα βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ νη παξφληεο είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο απφληεο. 

ΗΝ. Νη ζχκβνπινη ηνπ Ξ.Η. κεηέρνπλ κε ςήθν ζηελ 

νινκέιεηα θαη ηα ηκήκαηα ηνπ θαη νη πάξεδξνη, κφληκνη θαη 

κε ζεηεία, κεηέρνπλ κε ςήθν ζηα ηκήκαηα. Αλ δελ έρνπλ 

θαιπθζεί φιεο νη ζέζεηο ησλ ζπκβνχισλ θαη 

παξέδξσλ, κφληκσλ θαη κε ζεηεία, δελ θσιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο νινκέιεηαο θαη ησλ ηκεκάησλ, εθφζνλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο νη παξφληεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ην κηζφ 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ. 

11. Νη πξάμεηο ηεο νινκέιεηαο, ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ 

ηνκέσλ δηαηππψλνληαη ζε πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ 

ηνλ αληίζηνηρν πξφεδξν θαη ην γξακκαηέα. Πηα πξαθηηθά 

θαηαρσξίδεηαη θαη ε ηπρφλ γλψκε ηεο κεηνςεθίαο. 

12. Όηαλ ζηελ νινκέιεηα ή ηα ηκήκαηα πξφθεηηαη λα 

ζπδεηεζνχλ ζρέδηα λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ή 

θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάξηηζε σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ν πξφεδξνο ηνπ Ξ.Η. ή ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί λα θαιεί ζηε 

ζπλεδξίαζε ηνλ πξντζηάκελν ή άιινλ ππάιιειν ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, εθπξνζψπνπο ησλ 

αληίζηνηρσλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ή άιιεο πξνζσπηθφηεηεο γηα λα δηαηππψζνπλ 

ηε γλψκε ηνπο. 

13. Όηαλ δεηείηαη ε γλψκε ηνπ Ξ.Η., απηφ νθείιεη λα 

γλσκνδνηήζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη νξηζηεί, 

αιιηψο κέζα ζε είθνζη πέληε (25) εκέξεο. Αλ πεξάζνπλ 

άπξαθηεο νη πξνζεζκίεο απηέο, ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

πξάμεο κπνξεί λα γίλεη θαη ρσξίο ηε γλσκνδφηεζε ηνπ. 

14. Ζ δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.Η. δηεμάγεηαη απφ ηε 

γξακκαηεία ηνπ πνπ ζπγθξνηείηαη: 

α) απφ ππαιιήινπο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ σο εμήο: 

(αα) έλαο (1) ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΑΡ Γηνηθεηηθνχ κε 

βαζκφ 3ν ή 2ν, σο πξντζηάκελνο ηεο γξακκαηείαο, 

(ββ) ηέζζεξηο (4) ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΑΡ Γηνηθεηηθνχ κε 

βαζκφ 5ν ή 4ν, 

(γγ) νθηψ (8) ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΑΡ Γηνηθεηηθνχ ή ΑΟ 

Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ 8ν-6ν, 

(δδ) νθηψ (8) ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΚΔ Γηνηθεηηθνχ κε 

βαζκφ 10ν-6ν, 

(εε) δέθα (1Ν) δαθηπινγξάθνη κε βαζκφ 10ν-6ν θαη 

(ζηζη} ηξεηο (3) θιεηήξεο κε βαζκφ 12ν-7ν, θαζψο θαη 

β) απφ δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ απνζπψληαη ζε απηή. 

15. Ζ δηάξζξσζε ηεο γξακκαηείαο ζε ηκήκαηα ή γξαθεία 

θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαζνξίδνληαη κε 

ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξ.Η.. Νη γξακκαηείο ηεο 

νινκέιεηαο ηνπ ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ ηκεκάησλ 

θαη ησλ ηνκέσλ νξίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ, απφ 

ππαιιήινπο ηεο γξακκαηείαο ή απνζπαζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

16. Ν πξφεδξνο ηνπ Ξ.Η. ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ 

είλαη δηνηθεηηθφο θαη πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο γξακκαηείαο ηνπ Ξ.Η. θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

 

Άξζξν 27 

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

1. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Ξ.Η. κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη θαη 

ζε άιια ζέκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηεο νινκέιεηαο. 

2. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα επεθηείλνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Ξ.Η. θαη ζε άιινπο θνξείο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

3. Ζ ζχλζεζε ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ηνκέσλ ηνπ Ξ.Η., ε 

ίδξπζε, θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε ηκεκάησλ ή ηνκέσλ, νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο νινκέιεηαο, ηνπ ζπληνληζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ηνκέσλ, ε ιεηηνπξγία 

ησλ ηκεκάησλ κε πιήξε ή πεξηνξηζκέλε ζχλζεζε, ε 

ιεηηνπξγία ησλ ηνκέσλ θάζε ηκήκαηνο θαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία, ε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ή ηνκέσλ ηκεκάησλ 

ζε θνηλέο ζπλεδξηάζεηο φηαλ εμεηάδνληαη ζέκαηα θνηλήο 

αξκνδηφηεηαο, ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο κε ηα ηδξχκαηα ή 

θνξείο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβνχισλ 

θαη παξέδξσλ πνπ κεηέρνπλ ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, ηα 

θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ επηθνπξηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ε δηαδηθαζία ησλ εηζεγήζεσλ ζηα δηάθνξα 

φξγαλα θαη θάζε ζέκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξ.Η. 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν απηφλ, ξπζκίδνληαη κε 

ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 

ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ζπληνληζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

4. Ρα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεμαγσγή ησλ 

εξεπλψλ απφ ην Ξ.Η. ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ' 

ΔΞ.Η.ΚΝΟΦΩΠΖ – ΚΔΡΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ 

Άξζξν 28. 

Πθνπνί θαη κνξθέο ηεο επηκφξθσζεο. 

 

1. Πθνπφο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη:  

α) ε ελεκέξσζε ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηα δηδαθηηθά βηβιία 

θαη ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 



πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο 

πξνζθνξάο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ,  

β) ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήδε ππεξεηνχλ 

ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο, ψζηε 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ην έξγν 

ηνπο θαη  

γ) ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζεκαληηθά 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα κε λέα αληηθείκελα, ζε καζήκαηα, 

κέηξα θαη ζεζκνχο, θαζψο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα 

άζθεζε λέσλ θαζεθφλησλ
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.  

2. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθξίλεηαη ζε:  

α) Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε ησλ ππνςήθησλ γηα δηνξηζκφ ή 

λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ 

δηδαθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

αλαλέσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο 

θαηάξηηζήο ηνπο, ηελ ελαξκφληζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε ππεξεζηαθά, επηζηεκνληθά θαη 

παηδαγσγηθά ζέκαηα. Ζ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε είλαη 

ππνρξεσηηθή. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε 

πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα, ε δηάξθεηα ηεο 

επηκφξθσζεο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Πηε δηάξθεηα 

ηεο επηκφξθσζεο νη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνχλ 

δηδαζθαιίεο ζε ζρνιεία θαη δηδάζθνπλ νη ίδηνη ζε απηά 

παξάιιεια κε ηε ζεσξεηηθή ηνπο επηκφξθσζε. Πε φζνπο 

θαινχληαη ζηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε πξηλ απφ ην 

δηνξηζκφ ηνπο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο 

νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ.  

β
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) Δηήζηα επηκφξθσζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη πέληε έηε ππεξεζίαο γηα ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο 

ηνπο, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηελ αλαλέσζε ησλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο θαη γεληθφηεξα ηελ 

πιεξέζηεξε θαηάξηηζή ηνπο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο απηήο 

ηεο δηάηαμεο ζα θαζνξηζηνχλ κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

νξγάλσζεο ησλ κνξθψλ επηκφξθσζεο. 

γ) Ξεξηνδηθέο επηκνξθψζεηο γηα εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 

ζε πεξηθεξεηαθή ή θαη παλειιαδηθή θιίκαθα, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα αιιαγή ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα 

εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ, λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ κπνξνχλ γα νξγαλψλνληαη θαη 

άιιεο κνξθέο επηκφξθσζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Ζ νξγάλσζε θαη νη ζρεηηθέο κε 

απηέο ηηο κνξθέο επηκφξθσζεο ιεπηνκέξεηεο ξπζκίδνληαη 

κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 
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 Σν άξζξν 7 παξ. 7 ηνπ Ν. 1865/1989 (Α 210) αλαθέξεη ζρεηηθά: 
"Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα 
φξγαλα, ε δηάξθεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξνχλ ηηο 
επηκνξθψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηα 
άξζξα 28 παξ. 1 θαη 2 θαη 29 ηνπ λ. 1566/1985, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην άξζξν 12 ηνπ λ. 1824/1988. ηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1824/1988 ζηελ 
έθδνζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ζπκπξάηηεη θαη ν Τπνπξγφο 
Οηθνλνκηθψλ".  
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 Οη πεξηπηψζεηο β θαη γ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «β) 
Πεξηνδηθή επηκφξθσζε, πνπ επαλαιακβάλεηαη γηα ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θάζε ηέζζεξα έσο έμη έηε θαη έρεη ζθνπφ ηελ 
ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηνπο, ηα 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ αλαλέσζε ησλ κεζφδσλ 
δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο θαη γεληθφηεξα ησλ πιεξέζηεξε 
θαηάξηηζή ηνπο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  
γ) Δηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα βξαρείαο δηάξθεηαο πνπ 
ζπλδένληαη κε εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηλνηνκίεο, 
αιιαγή ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ, εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ, 
λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ζρνιηθψλ βηβιίσλ.»  

Νηθνλνκηθψλ. Όιεο νη κνξθέο επηκφξθσζεο είλαη 

ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

Άξζξν 29  

Νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη θνξείο επηκφξθσζεο. 

 

1. Φνξείο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ην 

Ξ.Η. θαη ηα πεξηθεξεηαθά επηκνξθσηηθά θέληξα (Ξ.Δ.Θ.) 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
34

. 

2
35

. Ρα Ξ.Δ.Θ. ιεηηνπξγνχλ ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο. 

Κπνξνχλ αθφκα λα δεκηνπξγνχλ παξαξηήκαηά ηνπο ή 

                                                 
34

 Η παξάγξαθνο 1 έρεη αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «1.Φνξείο ηεο 
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα είλαη:  
α) Οη ζρνιηθέο κνλάδεο,  
β) Σα πεξηθεξεηαθά επηκνξθσηηθά θέληξα (Π.Δ.Κ.),  
γ) Σα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Α.Δ.Ι.),  
δ) Σα ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Σ.Δ.Ι.),  
ε) Η ρνιή Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη 
Σερληθήο Δθπαίδεπζεο (.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.).  
ζη) Σν Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην.» 
Δπίζεο, ην άξζξν 7 παξ. 7 ηνπ Ν. 1865/1989 (Α 210) αλαθέξεη 
ζρεηηθά: "Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ 
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα, ε δηάξθεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ 
αθνξνχλ ηηο επηκνξθψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη 
απφ ηα άξζξα 28 παξ. 1 θαη 2 θαη 29 ηνπ λ. 1566/1985, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην άξζξν 12 ηνπ λ. 1824/1988. ηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1824/1988 ζηελ 
έθδνζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ζπκπξάηηεη θαη ν Τπνπξγφο 
Οηθνλνκηθψλ". 
35

 Οη παξάγξαθνη 2 έσο θαη 7 έρνπλ αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «2. Σα 
Π.Δ.Κ. ιεηηνπξγνχλ ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο. Κάζε Π.Δ.Κ. 
απνηειεί απηνδχλακε δεκφζηα ππεξεζία, πνπ ππάγεηαη απεπζείαο 
ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σελ επζχλε 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Δ.Κ., έρεη πεληακειέο πληνληζηηθφ 
πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ ηα κέιε νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη απαξηίδεηαη 
απφ ην δηεπζπληή σο πξφεδξν, ηνπο δχν ππνδηεπζπληέο θαη δχν 
εθπξνζψπνπο ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Δ.Κ., σο κέιε. Οη 
εθπξφζσπνη απηνί, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο είλαη εθπαηδεπηηθφο 
ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ν άιινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
νξίδνληαη γηα έλα ζρνιηθφ έηνο απφ αληίζηνηρε γεληθή ζπλέιεπζε 
ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Δ.Κ. Δάλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε 
ζπλέιεπζε ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Δ.Κ. δελ νξίζεη εθπξνζψπνπο, 
ην πληνληζηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα κε ηα 
ππφινηπα κέιε ηνπ. Γξακκαηέαο ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ 
νξίδεηαη ν γξακκαηέαο ηνπ Π.Δ.Κ. Ωο δηεπζπληήο ηνπ Π.Δ.Κ. 
νξίδεηαη ή θαζεγεηήο ή αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Α.Δ.Ι. ή πάξεδξνο 
ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ή ζρνιηθφο ζχκβνπινο. Ωο 
ππνδηεπζπληέο νξίδνληαη δχν ζρνιηθνί ζχκβνπινη έλαο γηα θάζε 
βαζκίδα εθπαίδεπζεο απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 
Π.Δ.Κ. Ο δηεπζπληήο θαη νη ππνδηεπζπληέο θάζε Π.Δ.Κ., νξίδνληαη 
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα δχν 
ρξφληα, κεηά απφ γλψκε, γηα κελ ηα κέιε Γ.Δ.Π., ησλ δηνηθεηηθψλ 
ζπκβνπιίσλ ησλ παηδαγσγηθψλ θαη "θαζεγεηηθψλ" ηκεκάησλ ηνπ 
πιεζηέζηεξνπ Α.Δ.Ι. πξνο ηελ έδξα ηνπ νηθείνπ Π.Δ.Κ., δελ 
ζπλέξρνληαη θαη δηαηππψλνπλ γλψκε μερσξηζηά γηα ην θαζέλα, γηα 
ηνπο παξέδξνπο κεηά γλψκε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ γηα δε 
ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, κεηά απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ 
ζπκβνπιίνπ ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε 
νξίδεηαη σο αλαπιεξσηήο ηνπ δηεπζπληή έλαο εθ ησλ δχν 
ππνδηεπζπληψλ.  
Η πεξηθέξεηα θάζε Π.Δ.Κ. νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. ε θάζε Π.Δ.Κ. γηα ηε ζηήξημε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ έξγνπ ιεηηνπξγεί γξακκαηεία.  
3. ε θάζε Π.Δ.Κ. ηνπνζεηείηαη, σο γξακκαηέαο ηνπ έλαο δηνηθεηηθφο 
ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1 δηνηθεηηθνχ ή ΣΔ1 δηνηθεηηθνχ ή ΓΔ1 
δηνηθεηηθνχ, έλαο δαθηπινγξάθνο ηνπ θιάδνπ ΓΔ2 
δαθηπινγξάθσλ, έλαο θιεηήξαο ηνπ θιάδνπ ΤΔ1 θιεηήξσλ - 
επηζηαηψλ θαη έλαο ηερλίηεο ζπληήξεζεο κε ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Αλ δελ ππάξρνπλ δηνηθεηηθνί 
ππάιιεινη, θαζψο θαη αλ νη δηνηθεηηθέο εξγαζίεο είλαη απμεκέλεο, 
απνζπψληαη ζην Π.Δ.Κ. εθπαηδεπηηθνί ή δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, κε 
απφθαζε ηνπ λνκάξρε ηεο έδξαο ηνπ Π.Δ.Κ., κεηά απφ γλψκε ηνπ 
πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Κ.  
4. ηα Π.Δ.Κ. δηδάζθνπλ εηδηθνί επηζηήκνλεο, κέιε δηδαθηηθνχ - 
εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ησλ Α.Δ.Ι., εθπαηδεπηηθνί ηεο 
δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κε απφζπαζε νιηθή ή κεξηθή ή κε σξηαία 
αληηκηζζία θαη άιινη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ηδηψηεο πνπ έρνπλ ηα 



θιηκάθηα ζε κηθξφηεξεο πφιεηο γηα λα εμππεξεηνχλ κνξθέο 

επηκφξθσζεο ρσξίο κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο 

ζέζεηο ηνπο. Ρελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο έρεη 

επηηξνπή δηνίθεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ δηδαζθφλησλ 

ζηα Ξ.Δ.Θ.. Γηεπζπληήο θάζε Ξ.Δ.Θ. είλαη ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο θαη ππνδηεπζπληήο εθπαηδεπηηθφο ηεο 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα κία δηεηία, ε νπνία κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη. 

3. Πε θάζε Ξ.Δ.Θ. ηνπνζεηείηαη σο γξακκαηέαο ηνπ έλαο 

δηνηθεηηθφο ππάιιεινο θιάδνπ ΑΡ1 Γηνηθεηηθνχ ή ΑΟ1 

Γηνηθεηηθνχ ή ΚΔ1 Γηνηθεηηθνχ. Αλ δελ ππάξρεη δηνηθεηηθφο 

ππάιιεινο, θαζψο θαη αλ νη δηνηθεηηθέο εξγαζίεο είλαη 

απμεκέλεο, απνζπάηαη ζην Ξ.Δ.Θ. εθπαηδεπηηθφο κε 

απφθαζε ηνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο 

δηνίθεζεο ηνπ Ξ.Δ.Θ.. 

4. Πηα Ξ.Δ.Θ. δηδάζθνπλ εηδηθνί επηζηήκνλεο, κέιε 

δηδαθηηθνχ - εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Ξ.) ησλ Α.Δ.Η., 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Ρ.Δ.Η., ζρνιηθνί ζχκβνπινη, 

εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κε απφζπαζε 

νιηθή ή κεξηθή ή κε σξηαία αληηκηζζία θαη άιινη δεκφζηνη 

ππάιιεινη θαη ηδηψηεο πνπ έρνπλ ηα απαηηνχκελα 

επηζηεκνληθά θαη δηδαθηηθά πξνζφληα. Νη δηδάζθνληεο 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο επηηξνπήο δηνίθεζεο ηνπ Ξ.Δ.Θ.. 

Αλ δε βξίζθεηαη θαηάιιειν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα 

απνζπψληαη ζηα Ξ.Δ.Θ. γηα δηδαζθαιία δεκφζηνη 

εθπαηδεπηηθνί κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. 

5. Νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ 

ηα Ξ.Δ.Θ. αληηκεησπίδνληαη απφ ηε δεκνηηθή ή θνηλνηηθή 

αξρή. 

                                                                                 
απαηηνχκελα επηζηεκνληθά θαη δηδαθηηθά πξνζφληα.  
Οη δηδάζθνληεο ζην Π.Δ.Κ. νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Κ. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή 
απηνχ ηνπ λφκνπ νη δηδάζθνληεο νξίδνληαη, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
δηεπζπληή θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ ηνπ Π.Δ.Κ.  
Αλ δελ βξίζθεηαη θαηάιιειν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα 
απνζπψληαη ζην Π.Δ.Κ. γηα δηδαζθαιία δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί κε 
απφζπαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
5. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Π.Δ.Κ. θαιχπηνληαη κε 
επηρνξεγήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ νηθείσλ λνκαξρηψλ.  
6. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηά απφ γλψκε 
ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ξπζκίδνληαη:  
α) Η δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο θάζε κνξθήο, ηα πξνγξάκκαηα 
δηδαζθαιίαο θαη αζθήζεσλ, ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο 
εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε, ε αμηνιφγεζε θαη ηα απνδεηθηηθά 
επηκφξθσζεο ηα νπνία ηνπο ρνξεγνχληαη.  
β) Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ δηεπζπληή, 
ησλ ππνδηεπζπληψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ Π.Δ.Κ.  
γ) Ο ηξφπνο άζθεζεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ έξγνπ ηνπ Π.Δ.Κ., ε 
ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. θαη άιινπο θνξείο 
επηκφξθσζεο, ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ηηο δηεπζχλζεηο 
εθπαίδεπζεο, ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο, 
θαζψο θαη ν ηξφπνο ζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπ.  
7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ:  
α) ηδξχνληαη Π.Δ.Κ. γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  
β) θαζνξίδεηαη ην χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ησλ 
κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ 
Π.Δ.Κ., ε ακνηβή ησλ επηκνξθσηψλ, ησλ επηκνξθνχκελσλ, ησλ 
πξαγκαηνγλσκφλσλ, ησλ αμηνινγεηψλ, ησλ επηκειεηψλ-
θξνληηζηψλ, ππεπζχλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη πξνυπνζέζεηο θαη 
ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ εθηφο έδξαο 
επηκνξθσηψλ θαη επηκνξθνχκελσλ, ε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο 
δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη αλαισζίκσλ θαη ε αληηκεηψπηζε 
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ Π.Δ.Κ..  
γ) Καζνξίδεηαη ν ηξφπνο επηρνξήγεζεο ησλ Π.Δ.Κ., δηαρείξηζεο 
ησλ εζφδσλ ηνπ απφ ην πληνληζηηθφ πκβνχιην ή απφ ην 
δηεπζπληή ηνπ Π.Δ.Κ. θαη απφδνζεο ινγαξηαζκνχ. 

6. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη: 

α) ε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο θάζε κνξθήο, ηα 

πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαη αζθήζεσλ, ε δηαδηθαζία 

πξφζθιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε, ε 

παξάιιειε άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, ε 

αμηνιφγεζε θαη ηα απνδεηθηηθά επηκφξθσζεο, ηα νπνία 

ηνπο ρνξεγνχληαη θαη 

β) ε ζχλζεζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ δηνίθεζεο 

ησλ Ξ.Δ.Θ., ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπο, θαζψο 

θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ επηηξνπψλ απηψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ππνδηεπζπληψλ. 

7. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ: 

α) ηδξχνληαη Ξ.Δ.Θ. γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη. δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

β) θαζνξίδεηαη ην χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο ζην δηεπζπληή, ππνδηεπζπληή θαη ηνπο 

δηδάζθνληεο ζηα Ξ.Δ.Θ., ην χςνο ηεο ακνηβήο ή ππεξσ-

ξηαθήο απνδεκίσζεο ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ δηνίθεζεο 

ησλ Ξ.Δ.Θ. θαη ησλ γξακκαηέσλ ηνπο θαη ε απνδεκίσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαινχληαη γηα επηκφξθσζε απφ 

ζρνιεία ηεο έδξαο ηνπ Ξ.Δ.Θ. ή απφ άιια ζρνιεία ηεο 

πεξηνρήο. 

 

8. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ Ξ.Η., νξίδεηαη ν ηξφπνο επηινγήο θαη 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαινχληαη ζε θάζε κνξθή 

επηκφξθσζεο ζην Ξ.Δ.Θ.  

9. Ζ θάζε κνξθήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

θιάδσλ ΑΡ9, ΑΡ10, ΑΡ12, ΑΡ13, ΑΡ14, ΑΡ17, ΑΡ18, ΑΟ1 

θαη ΚΔ1 πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ παηδαγσγηθή ηερληθή ζρνιή 

(ΞΑ.ΡΔ.Π.) ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. θαη ζην παξάξηεκά ηεο ζηε 

Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη ζε εηδηθά ηκήκαηα ησλ Ξ.Δ.Θ. 

Θαηά ηα ινηπά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΞΑ.ΡΔ.Π. θαη ηνπ 

παξαξηήκαηφο ηεο σο Ξ.Δ.Θ. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

απηνχ ηνπ λφκνπ.  

10. Νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιέο καζεηείαο 

ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. κπνξνχλ λα θαινχληαη γηα επηκφξθσζε ζηα 

Ξ.Δ.Θ.. Δθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ 

ηερληθψλ θιάδσλ, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιψλ 

καζεηείαο ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. κπνξνχλ λα επηκνξθψλνληαη ζε 

δεκφζηεο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Ρα ζέκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο παξαγξάθνπ 

ξπζκίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο.  

Άξζξν 30.  

Κεηεθπαίδεπζε. 

 

1. Νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

πηπρηνχρνη ησλ παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ θαη ησλ ζρνιψλ 

λεπηαγσγψλ, παξάιιεια πξνο ηελ επηκφξθσζε, ε νπνία 

παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ, 

κεηεθπαηδεχνληαη ζην Καξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Κ.Γ.Γ.Δ.). Ζ κεηεθπαίδεπζε απηή παχεη κεηά 

ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζήο ηνπο ζηα παηδαγσγηθά 

ηκήκαηα ησλ Α.Δ.Η
36

.  
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 χκθσλα κε ην άξζξν 18, παξ.3 ηνπ Ν.2009/1992 (Α 18):  
"3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ γλψκε 
ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, ηδξχεηαη ζηε Θεζζαινλίθε ζρνιή 
επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ 
επσλπκία "Γηδαζθαιείν Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Θεζζαινλίθεο".)  
Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο, ηα πξνζφληα θαη ηνλ 
ηξφπν νξηζκνχ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ησλ δηδαζθφλησλ, ην 
πξφγξακκα θαη ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία 
επηινγήο κε δηαγσληζκφ ησλ ππνςεθίσλ, ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ 
δηδαθηηθνχ έηνπο, ηνπο θαλφλεο θνίηεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
επηκνξθνχκελσλ, θαζψο θαη ηνπο ρνξεγνχκελνπο ηίηινπο, 



2. Ζ κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη πηπρηνχρνη 

Α.Δ.Η. ή Ρ.Δ.Η., πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ Α.Δ.Η. ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κεηεθπαίδεπζεο ησλ Ρ.Δ.Η. 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1404/1983 (ΦΔΘ 173).  

3. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ησλ νηθείσλ Α.Δ.Η. ή 

Ρ.Δ.Η., θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε 

εηδηθφηεηαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί ζηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο ζπνπδψλ ησλ Α.Δ.Η. ή ζηα 

πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο ησλ Ρ.Δ.Η., ε δηαδηθαζία 

επηινγήο θαη ρνξήγεζεο άδεηαο κε απνδνρέο, ε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ, ε θαηαβνιή επηκηζζίνπ θαη ε παξάιιειε 

άζθεζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, ε απαιιαγή 

ηνπο απφ απηά κεξηθά ή νιηθά θαη θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα.  

4. α). Γηα ηε κειέηε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε εηδηθψλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα παηδείαο, 

κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ αιινδαπή εθπαηδεπηηθνί 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

β) Νη πξνυπνζέζεηο, ην φξγαλν θαη ν ηξφπνο επηινγήο 

θαζψο θαη ε δηάξθεηα απνζηνιήο γηα εηδηθέο κειέηεο θαη 

κεηεθπαηδεχζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αιινδαπή 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. Ρν χςνο ηεο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο 

κεηάβαζεο, δηακνλήο, θαηαβνιήο δηδάθηξσλ θαη άιισλ 

εμφδσλ θαη επηζηξνθήο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε 

ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ.  

5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο θξαηηθψλ 

ππνηξνθηψλ θαη ηνπ Ξ.Η., θαηαξηίδνληαη εηδηθά 

πξνγξάκκαηα ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ζηνπο δεκφζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ.  

Άξζξν 31. 

Ξεηξακαηηθά ζρνιεία. 

 

1. Πθνπφο ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ε πξαθηηθή 

παηδαγσγηθή επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ε πεηξακαηηθή ρξήζε ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ, νπηηθναθνπζηηθψλ θαη άιισλ κέζσλ 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο.  

2. Πηελ έδξα θάζε Ξ.Δ.Θ. πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία θαη 

πεηξακαηηθά δεκνηηθά ζρνιεία. Πηελ έδξα θάζε Ξ.Δ.Θ. 

                                                                                 
εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο, γηα ην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν 
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαη 
κεηά ηελ εθπλνή ησλ πξνζεζκηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 30 
θαη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 
1566/1985, δηαηάμεηο.  
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ νξίδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δχν 
"Γηδαζθαιείσλ" κε ηα Π.Δ.Κ., ηα Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. θαη ηνπο άιινπο 
θνξείο επηκφξθσζεο, ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ηηο δηεπζχλζεηο 
εθπαίδεπζεο, ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο, 
ν ηξφπνο ζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπο, θαη θάζε άιιε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα.  
Γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Θεζζαινλίθεο ηζρχεη, φ,ηη νξίδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν 2 γηα ηε ζηέγαζε ησλ εηδηθψλ ζρνιψλ θαη ησλ Π.Δ.Κ.  
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξνχλ ην "Μαξάζιεην 
Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο" θαη ην "Γηδαζθαιείν 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο" λα κεηαηξέπνληαη ζε 
εηδηθέο ζρνιέο πξναηξεηηθήο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, φπσο 
απηέο νξίδνληαη, απφ ην παξφλ άξζξν, νπφηε θαη δηέπνληαη απφ ηηο 
ζρεηηθέο γηα ηηο εηδηθέο ζρνιέο δηαηάμεηο."  

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ 

πεηξακαηηθά γπκλάζηα θαη πεηξακαηηθά ιχθεηα, θαζψο θαη 

πεηξακαηηθά ιχθεηα κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

θχθινπο θαη θιάδνπο ηνπ εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ ιπθείνπ.  

3. Ρα πεηξακαηηθά ζρνιεία νξίδνληαη ή ηδξχνληαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ. Κε φκνηα απφθαζε, απμάλνληαη νη νξγαληθέο 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κπνξνχλ λα κεηαηξέπνληαη ηα πεηξακαηηθά 

ζε θνηλά ζρνιεία, θαζψο θαη θνηλά ζρνιεία ζε πεηξακαηηθά. 

Ρα πεηξακαηηθά ζρνιεία πνπ ζπκπιεξψλνπλ έμη έηε 

ιεηηνπξγίαο κεηαηξέπνληαη ππνρξεσηηθά.  

5. Ρα πεηξακαηηθά ζρνιεία ππάγνληαη ζηε δηεχζπλζε 

εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο ζηελ 

πεξηνρή ηεο νπνίαο ιεηηνπξγνχλ. Ν πξντζηάκελνο ηεο 

δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο θαη ην πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην αζθνχλ γηα ηα ζρνιεία απηά φιεο ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ γηα ηα ππφινηπα ζρνιεία.  

6. Ζ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία 

γίλεηαη κε θιήξσζε. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ καζεηψλ 

ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη κεηεγγξαθήο απφ έλα 

πεηξακαηηθφ ζε άιιν πεηξακαηηθφ ζρνιείν θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

7. Ζ κεηάζεζε ησλ δηεπζπληψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε θελέο ζέζεηο ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ 

γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Νη κεηαζέζεηο απηέο 

γίλνληαη πξηλ απφ ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

ππφινηπα ζρνιεία. Αλ νη θελέο ζέζεηο ζηα πεηξακαηηθά 

ζρνιεία δελ θαιχπηνληαη κε κεηαζέζεηο, απνζπψληαη ζε 

απηά γηα έλα δηδαθηηθφ έηνο εθπαηδεπηηθνί απφ άιια 

ζρνιεία ηεο έδξαο ή θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ ή 

λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε, 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Γηα ηηο κεηαζέζεηο ή απνζπάζεηο απηέο 

ιακβάλνληαη ππφςε ε επηκφξθσζε, ε κεηεθπαίδεπζε, νη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ε επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη 

γεληθφηεξα ηα απμεκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα.  

8. Αλ ππάξρνπλ αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα κεηάζεζε ζηα 

πεηξακαηηθά ζρνιεία κε απμεκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζφληα, κπνξεί ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην λα 

πξνηείλεη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο ηε κεηάζεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία.  

9. Όζνη δηδάζθνπλ ζηα πεηξακαηηθά γπκλάζηα θαη ιχθεηα 

έρνπλ κεησκέλν θαηά πέληε ψξεο ππνρξεσηηθφ σξάξην 

εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο απφ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε άιια ζρνιεία.  

10. α) Ρα πεηξακαηηθά ζρνιεία ησλ Α.Δ.Η. εμαθνινπζνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο 

θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

αλήθνπλ. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε 

έμη (6) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ κε 

πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, αλαδηνξγαλψλνληαη ηα πεηξακαηηθά 

ζρνιεία ησλ Α.Δ.Η. θαη θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα επνπηείαο 

θαη δηνίθεζήο ηνπο, ζχλδεζεο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ 

Α.Δ.Η., ιεηηνπξγίαο, πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο 

εγγξαθήο καζεηψλ ζηηο πξψηεο θαη ζηηο άιιεο ηάμεηο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θάζε βαζκίδαο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θαη' απφθιηζε απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπ λ. 4376/1929 (ΦΔΘ 

300), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε. Νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 θαη ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 απηνχ ηνπ άξζξνπ ηζρχνπλ θαη 

γηα ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία ησλ Α.Δ.Η.  

β) Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η. θαη ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

νηθείαο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο, ηδξχνληαη πεηξακαηηθά 

ζρνιεία θαη ζε άιια Α.Δ.Η. ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ηνκείο ή 

ηκήκαηα παηδαγσγηθήο. Κε φκνηα απφθαζε απμάλνληαη νη 

νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο 



εθπαίδεπζεο
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.  

11. Ρα πξφηππα θιαζηθά ιχθεηα ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 5 ηνπ 

λ. 309/1976 (ΦΔΘ 100) κεηνλνκάδνληαη ζε θιαζηθά ιχθεηα 

θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηελ απμεκέλε 

δηδαζθαιία ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ. Ζ ίδξπζε, 

κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζε θαη θαηάξγεζε θιαζηθψλ ιπθείσλ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ. Κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ είλαη δπλαηή 

ε πξνζάξηεζε ησλ θιαζηθψλ ιπθείσλ ζε απηά. Νη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο πξνζάξηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ απηψλ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Η' 

ΔΗΓΗΘΖ ΑΓΩΓΖ 

 

Άξζξν 32
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Πθνπφο θαη κνξθή 

1. Πηα άηνκα πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο παξέρεηαη εηδηθή 

αγσγή θαη εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζηα 

πιαίζηα ησλ ζθνπψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο επηδηψθεη ηδηαίηεξα: 

α) ηελ νιφπιεπξε θαη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, 

β) ηελ έληαμή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

γ) ηελ αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Νη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 

επηζηεκνληθά θαη θνηλσληθά κέηξα. 

2. Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη θαηά ηελ έλλνηα 

απηνχ ηνπ λφκνπ, ηα πξφζσπα ηα νπνία απφ νξγαληθά, 

ςπρηθά ή θνηλσληθά αίηηα παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο, 

αλαπεξίεο ή δηαηαξαρέο ζηε γεληθφηεξε ςπρνζσκαηηθή 

θαηάζηαζε ή ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ζε βαζκφ 

πνπ δπζθνιεχεηαη ή παξεκπνδίδεηαη ζνβαξά ε 

παξαθνινχζεζε ηεο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε δπλαηφηεηα έληαμήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ε αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. 

Πηα άηνκα απηά πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

α) νη ηπθινί θαη φζνη έρνπλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ 

φξαζε, 

β) νη θσθνί θαη βαξήθννη, 

γ) φζνη έρνπλ θηλεηηθέο δηαηαξαρέο, 

δ) φζνη έρνπλ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

ε) φζνη εκθαλίδνπλ επηκέξνπο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε 

(δπζιεμία, δηαηαξαρή ιφγνπ θαη άιια) ή είλαη γεληθφηεξα 

δπζπξνζάξκνζηνη, 

ζη) φζνη πάζρνπλ απφ ςπρηθέο λφζνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλαζηνιέο, 

δ) νη επηιεπηηθνί, 

ε) νη ραλζεληθνί, 

ζ) φζνη πάζρνπλ απφ αζζέλεηεο πνπ απαηηνχλ καθξφρξνλε 

ζεξαπεία θαη παξακνλή ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, θιηληθέο 

ή πξεβαληφξηα θαη 

η) θάζε άηνκν λεπηαθήο, παηδηθήο ή εθεβηθήο ειηθίαο, πνπ 

δελ αλήθεη ζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο θαη 

πνπ παξνπζηάδεη δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία. 

3. Ζ εηδηθή αγσγή πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε εηδηθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, παξέρεηαη δσξεάλ απφ ην θξάηνο ζε δεκφζηα 

ζρνιεία. Ζ κνξθή ησλ ζρνιείσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

είδνο θαη ην βαζκφ ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ θάζε αηφκνπ. 

4. Ζ εηδηθή αγσγή θαη ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο παξέρεηαη: 

α) ζε θαλνληθά ζρνιεία ζηα νπνία είλαη εληαγκέλα ηα 

άηνκα απηά. 
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 πκπιήξσκα: "Με φκνηα απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνάγνληαη, θαηαξγνχληαη θαη ζπγρσλεχνληαη 
πεηξακαηηθά ζρνιεία ησλ Α.Δ.Ι.. Η θαηάξγεζε, ν ππνβηβαζκφο, ε 
ζπγρψλεπζε θαη ε κεηαηξνπή απηψλ ζε θνηλά ζρνιεία γίλεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο." 
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 Σν άξζξν απηφ έρεη θαηαξγεζεί. 

β) ζε εηδηθέο ηάμεηο, ηκήκαηα ή νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κέζα ζε θαλνληθά ζρνιεία ή ζε εηδηθέο ηάμεηο ή ηκήκαηα 

παξαηήξεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηε 

βαζχηεξε δηάγλσζε δχζθνισλ πεξηπηψζεσλ θαη εθαξ-

κφδνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα, 

γ) ζε εηδηθά λεπηαγσγεία θαη ζε απηνηειή εηδηθά 

ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

δ) ζε εηδηθά ζρνιεία, εηδηθέο ηάμεηο ή ηκήκαηα ή νκάδεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηα ζε λεπξνςπρηαηξηθά, 

νξζνπεδηθά θαη άιια λνζνθνκεία θαη θιηληθέο ή 

ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα ή ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα 

αλειίθσλ, 

ε) ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ή ζε εηδηθά ηκήκαηα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κέζα ζε θαλνληθά ζρνιεία, 

θαζψο θαη ζε εηδηθά επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, 

ζη) ζε νπνηνλδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν εθηφο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηδίσο ζε ζεξαπεπηήξηα ρξφλησλ παζήζεσλ ή 

ζεξαπεπηήξηα θαηαζηήκαηα αλειίθσλ, φπνπ ηα λήπηα, ηα 

παηδηά θαη νη έθεβνη έρνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εηδηθέο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 

Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο παξέρεηαη εηδηθή αγσγή ζην 

ζπίηη θαη ζπγρξφλσο γίλεηαη δηαθψηηζε ηεο νηθνγέλεηαο, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ απηψλ ησλ αηφκσλ, κε ηελ 

επίβιεςε εηδηθνχ ζε θάζε πεξίπησζε. 

5. Ζ ίδξπζε, ε πξναγσγή, ε θαηάξγεζε, ν ππνβηβαζκφο 

θαη ε ζπγρψλεπζε εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ 

εηδηθήο αγσγήο θαη ε αλάινγε αχμεζε ή κείσζε ησλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ γίλνληαη κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ 

ζε θάζε πεξίπησζε ππνπξγνχ, θαζψο θαη ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκηθψλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αχμεζε νξγαληθψλ 

ζέζεσλ πξνζσπηθνχ. Νη ζέζεηο πξνζσπηθνχ πνπ 

ζπληζηψληαη πξνζαπμάλνπλ ηηο νηθείεο ζέζεηο θαηά 

θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφλ ην 

λφκν. 

6. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

α) ηελ πξνζσλπκία ή ηνλ ηίηιν, θαζψο θαη ηνλ εμεη-

δηθεπκέλν ηχπν ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ή άιισλ κνλάδσλ 

εηδηθήο αγσγήο, 

β) ηνλ ειάρηζην αξηζκφ αηφκσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ίδξπζε εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ εηδηθήο 

αγσγήο, ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηνίθεζε θαη ηνλ 

ηξφπν παξνρήο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζην ζπίηη απφ 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, 

γ) ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε θαηά βαζκίδεο θαη ηάμεηο, ηελ 

νξγαληθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαηά ηάμε. 

δ) ηε ζχζηαζε, ζχλζεζε θαη ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ γηα ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο 

ηνκέσλ εηδηθήο αγσγήο, ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη θνηλσληθήο 

κέξηκλαο, ηε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

ε) ηνλ ηξφπν έληαμεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα 

θαλνληθά ζρνιεία θαη ηελ επηινγή θαη θαηάηαμε ηνπο ζηνλ 

θαηάιιειν ηχπν θαη βαζκίδα αδίθνπ ζρνιείνπ ή άιιεο 

κνλάδαο εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

ζη) ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ, 

νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ην πνπξγείν 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην έξγν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

δ) ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο θαη θαηαηάμεηο αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο ζηα εηδηθφ ζρνιεία ή άιιεο κνλάδεο εηδηθήο 

αγσγήο, ηελ αμηνιφγεζε, πξναγσγή θαη απφιπζή ηνπο, 

ε) ην εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαθηηθήο εξγαζίαο θαη άιιεο 

απαζρφιεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ εηδηθψλ 

ζρνιείσλ θαη εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, 

ζ) ηηο θάζε είδνπο εμεηάζεηο, 

η) ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έηνπο, 

ηα) ηε δηαδηθαζία, ηνπο ιφγνπο θαη ηα φξγαλα πνπ 

απνθαζίδνπλ ηε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ ή ηε ζπκπιή-

ξσζή ηνπο κε παξάηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, 

ηβ) ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, θαη 



ηγ) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη δ΄, εθφζνλ νη κνλάδεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ιεηηνπξγνχλ ζε ηδξχκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα 

άιισλ ππνπξγείσλ, ζηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο ζπκπξάηηεη θαη ν ζπλαξκφδηνο ππνπξγφο. 

 

Άξζξν 33.  

Ηαηξνδηαγλσζηηθή εμέηαζε,  

θνίηεζε, πξνγξάκκαηα, κέζα. 

1. Νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο, 

Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ είλαη αξκφδηεο γηα:  

α) ηε δηαγλσζηηθή εμέηαζε θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ είδνπο 

θαη ηνπ βαζκνχ ηεο εηδηθήο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ζρνιηθήο 

ειηθίαο,  

β) ηελ εηζήγεζε εγγξαθήο, θαηάηαμεο θαη θνίηεζεο 

λεπίσλ, παηδηψλ θαη εθήβσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο ή εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ή ζε εηδηθέο ηάμεηο ή ζε θαλνληθά ζρνιεία,  

γ) ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνπο δηδάζθνληεο, ηνπο γνλείο 

θαη ηα ίδηα ηα άηνκα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, θαη  

δ) ηελ ηαηξνδηαγλσζηηθή εμέηαζε φζσλ θνηηνχλ ζε 

θαλνληθά ζρνιεία γηα ηε δηαπίζησζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ 

πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηε ιήςε ησλ 

επηβαιιφκελσλ κέηξσλ.  

Γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ νη παξαπάλσ 

ππεξεζίεο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο νηθείεο ππεξεζίεο, ηα 

φξγαλα θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

2. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κπνξεί λα 

γίλεη ππνρξεσηηθή ε θνίηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζηα εηδηθά ζρνιεία θαη ηηο ινηπέο εηδηθέο κνλάδεο 

απφ ην 3ν κέρξη θαη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο γηα ηελ 

εηδηθή αγσγή θαη απφ ην 14ν κέρξη ην 20φ έηνο γηα ηελ 

εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Θαζνξίδνληαη επίζεο νη 

θαηεγνξίεο φζσλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή 

θνίηεζε θαη ηα θξηηήξηα απαιιαγήο, θαζψο θαη ε 

δηαδηθαζία εγγξαθήο ή παξάηαζεο ηεο θνίηεζεο πέξα απφ 

ην 18ν ή ην 20φ έηνο αληίζηνηρα θαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ρξεηάδεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

3. Γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο εθαξκφδνληαη 

εηδηθά πξνγξάκκαηα κε βάζε ην είδνο θαη ην βαζκφ 

αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη έληαμεο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη αιιειναπνδνρήο κε ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο, νη πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο εηδηθέο 

ζπλζήθεο ηεο δηαβίσζήο ηνπο.  

Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νξίδνληαη 

ηα δηδαθηέα καζήκαηα θαη ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα.  

4. Ρα απαηηνχκελα γηα ηε δηδαζθαιία βηβιία, αηνκηθά 

καγλεηφθσλα, αηνκηθά αθνπζηηθά βαξεθνΐαο, 

καγλεηνηαηλίεο θαη άιια απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ εηδηθή 

αγσγή θαη ηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην θξάηνο ζηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

5. Ρα δηδαθηηθά κέζα θαη ηα βηβιία εγθπθινπαηδηθήο 

κφξθσζεο γηα ηπθινχο πνπ θνηηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα, 

δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο εθδίδνληαη απφ ηνλ 

Νξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ (Ν.Δ.Γ.Β.) θαη 

δηαηίζεληαη ζε απηνχο δσξεάλ. Νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθφ 

κε ηε ζπγγξαθή, εηθνλνγξάθεζε, θξίζε, έθδνζε, 

δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ησλ βηβιίσλ θαη ινηπψλ δηδαθηηθψλ 

κέζσλ πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο 

ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Κε φκνηα απφθαζε κπνξεί λα αλαηίζεηαη ε 

εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ θαη ινηπψλ δηδαθηηθψλ κέζσλ ζην 

θέληξν εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηπθιψλ 

(Θ.Δ.Α.Ρ.).  

Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ξξνεδξίαο 

ηεο Θπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ, κπνξεί λα ζπληζηψληαη 

ζηνλ Ν.Δ.Γ.Β. ζέζεηο επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ. Κε φκνην πξνεδξηθφ δηάηαγκα δηαξζξψλνληαη νη 

ζέζεηο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζε θιάδνπο θαη βαζκνχο, 

θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ν ηξφπνο πιήξσζεο φισλ 

ησλ ζέζεσλ θαη νη φξνη εξγαζίαο θαη απνδεκίσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

6. Νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 

αληηκεησπίδνληαη κε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη νη ζρεηηθέο 

πηζηψζεηο.  

 

Άξζξν 34.  

Φνξείο. 

 

1. Απνθιεηζηηθφο θνξέαο γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε είλαη ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

2. Ζ αλάπηπμε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο εηδηθήο αγσγήο 

θαη ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ 

έξγν ηνπ Π.Δ.Α., νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη 

κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 22. Κεηαμχ απηψλ 

πεξηιακβάλνληαη ηδίσο:  

α) ε επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ 

θαη ηε δηακφξθσζε γεληθά ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

ζηνπο ηνκείο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ 

πξνηάζεσλ ζηνλ πνπξγφ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

β) ε γλσκνδφηεζε γηα θάζε ζέκα πνπ παξαπέκπεηαη ζε 

απηφ θαη αθνξά ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ εηδηθή 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηα 

επηκέξνπο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη  

γ) ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ε εηζήγεζε γηα ηε ιήςε ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ.  

3. Κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ή ηελ 

επνπηεία άιισλ ππνπξγείσλ θαη νξγαληζκψλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ είηε σο δεκφζηα ζρνιεία είηε σο ζρνιεία 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ είηε σο ηδησηηθά 

ζρνιεία, ππάγνληαη εθεμήο ζηελ αξκνδηφηεηα ή ηελ 

επνπηεία ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα κεηαηξέπνληαη ζε δεκφζηεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηα εηδηθά ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη 

εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ ζε 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ή θπζηθά πξφζσπα. Ζ 

κεηαηξνπή γίλεηαη είηε χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη 

εμαγνξά ηεο πεξηνπζίαο ηνπο είηε κε ζχγρξνλε 

αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε. Ξεξηερφκελν ή φξνη δηαζήθεο, 

θσδηθέιινπ ή δσξεάο δηαηεξνχληαη φπσο έρνπλ.  

5. Νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 3, εθφζνλ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

κφληκνπ δεκφζηνπ ππαιιήινπ, εληάζζνληαη κε ην βαζκφ 

πνπ θαηέρνπλ ζηηο ζέζεηο πξνζσπηθνχ πνπ ζπληζηψληαη κε 

ην λφκν απηφλ γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ εηδηθή 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Όζνη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

κφληκνπ ππαιιήινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκφζηνπ δηθαίνπ 

δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή. Νη ινηπνί εμαθνινπζνχλ 

λα ππεξεηνχλ κε ηελ ηδηφηεηα πνπ έρνπλ. Όζνη ππεξεηνχλ 

ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ κεηαηξέπνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 4 πξνζιακβάλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηηο 



δεκφζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62.  

6. Γηδαθηήξηα, γήπεδα, θάζε είδνπο εμνπιηζκφο, έπηπια θαη 

ζθεχε εηδηθψλ ζρνιείσλ, πνπ αλήθνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ζε θπζηθά πξφζσπα, κπνξεί λα 

απαιινηξησζνχλ ή λα αγνξαζηνχλ γηα ρξήζε ησλ 

δεκφζησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ. Νη πξάμεηο κεηαβίβαζεο 

γίλνληαη ρσξίο παξάζηαζε δηθεγφξνπ, κεηαγξάθνληαη 

αηειψο θαη δελ ππφθεηληαη ζε νπνηνδήπνηε ηέινο, θφξν ή 

εηζθνξά ή άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ.  

7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηε κεηαηξνπή ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ πξφζιεςε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο θαη ηελ εμαγνξά ηεο πεξηνπζίαο ηνπο.  

Άξζξν 35.  

Ξξνζσπηθφ. 

 

1. Νη ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ 

κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιν ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο, φπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 12 παξ. 4, 13 

παξ. 4 θαη 14 παξ. 4.  

2. Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηδηθήο 

αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά πεξίπησζε. 

Ππληζηψληαη επηπιένλ θαηά θιάδνπο νη εμήο ζέζεηο 

πξνζσπηθνχ:  

 

Α' Δηδηθφ πξνζσπηθφ:  

Θιάδνο ΑΡ19 Θεξαπεπηψλ ηνπ ιφγνπ  ζέζεηο  10  

Θιάδνο ΑΡ20 Δπαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ "  1  

Θιάδνο ΑΡ21 Τπρνιφγσλ  "  50  

Θιάδνο ΑΟ2 Δπηκειεηψλ  "  40  

Θιάδνο ΑΟ3 Θεξαπεπηψλ ηνπ ιφγνπ  "  10  

Θιάδνο ΑΟ4 Δπαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ  "  1  

Θιάδνο ΑΟ5 Φπζηθνζεξαπεπηψλ  "  15  

Θιάδνο ΑΟ6 Δξγαζηνζεξαπεπηψλ  "  15  

Θιάδνο ΑΟ7 Θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ  "  60  

Πχλνιν ζέζεσλ   202
39

  

 

 Β' Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ:  

Θιάδνο ΚΔ1 Γηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ  ζέζεηο  10  

Θιάδνο ΠΔ1 θιεηήξσλ, επηζηαηψλ,  

θπιάθσλ - λπθηνθπιάθσλ  "  30  

Πχλνιν ζέζεσλ   40  

 

Νη παξαπάλσ ζέζεηο ηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο βαζκνχο Α', Β' θαη Γ' θαη είλαη ζε 

θάζε θαηεγνξία θαη θιάδν νξγαληθά εληαίεο. Νη ζέζεηο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνζαπμάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

ζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ θάζε 

θιάδνπ.  

3. Ζ θαηαλνκή θαη αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηα ζρνιεία 
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 πκπιήξσκα: «α) Κιάδνο ΠΔ24 Παηδνςπρηάηξσλ, ζέζεηο 
δεθαηξείο (13).  
β) Κιάδνο ΠΔ31 εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 
εμεηδηθεπκέλνπ: αα) ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 
ηπθιψλ, ζέζεηο πέληε (5), απφ ηηο νπνίεο δχν (2) ζην Κ.Γ.Α.Τ. 
Αζελψλ, κία (1) ζην Κ.Γ.Α.Τ. Θεζζαινλίθεο θαη νη ινηπέο ζηα 
εηδηθά ζρνιεία ηπθιψλ, ββ) ζηελ θηλεηηθφηεηα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 
θαη ηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ησλ ηπθιψλ. ζέζεηο πέληε 
(5), απφ ηηο νπνίεο δχν (2) ζην Κ.Γ.Α.Τ. Αζελψλ, κία (1) ζην 
Κ.Γ.Α.Τ. Θεζζαινλίθεο θαη νη ινηπέο ζηα εηδηθά ζρνιεία ηπθιψλ θαη 
γγ) ζηε λνεκαηηθή γιψζζα ησλ θσθψλ, ζέζεηο πέληε (5), απφ ηηο 
νπνίεο δπν (2) ζην Κ.Γ.Α.Τ. Αζελψλ, κία (1) ζην Κ.Γ.Α.Τ. 
Θεζζαινλίθεο θαη νη ινηπέο ζηα εηδηθά ζρνιεία θσθψλ θαη 
βαξήθνσλ.  
γ) Κιάδνο ΓΔ1 εηδηθνχ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, πελήληα (50) 
ζέζεηο.»  
 

εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 14 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ην εηδηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

4. Ρπθινί, θσθνί θαη άηνκα πνπ έρνπλ θηλεηηθέο 

δηαηαξαρέο κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ απηφ ην άξζξν, εθφζνλ έρνπλ ηα 

ππφινηπα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη δελ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

5. Νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ησλ ζρνιείσλ ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

6. Πην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαηαβάιιεηαη θαηά κήλα θαη γηα φιν ην έηνο επίδνκα 

δπζκελψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ίζν κε ην 30% ησλ 

κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ θαηψηεξνπ κηζζνινγηθνχ 

θιηκαθίνπ ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκνχ θάζε θιάδνπ
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7. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ ζπληζηψληαη ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηηο νπνίεο θαηαιακβάλεη ην 

αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη 

εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ κεηαηξέπνληαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 παξάγξαθνη 4 θαη 5 θαη 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

8. Ρα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ 

βαζκφ ηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ νξίδνληαη θαηά θιάδνπο σο 

εμήο:  

α) ηνπ θιάδνπ ΑΡ19 Θεξαπεπηψλ ηνπ ιφγνπ, πηπρίν 

ζεξαπεπηνχ ηνπ ιφγνπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο 

αιινδαπήο ή πηπρίν παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο κε εμεηδίθεπζε ζηε 

ζεξαπεία ηνπ ιφγνπ,  

β) ηνπ θιάδνπ ΑΡ20 Δπαγγεικαηηθψλ Ππκβνχισλ πηπρίν 

Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο θαη πηπρίν ηεο ζρνιήο επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Νξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ν.Α.Δ.Γ.) ή ηζφηηκν πηπρίν 

επαγγεικαηηθνχ ζπκβνχινπ Α.Δ.Η. ηεο αιινδαπήο,  

γ) ηνπ θιάδνπ ΑΡ21 Τπρνιφγσλ πηπρίν ςπρνινγίαο Α.Δ.Η. 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο κε πξνηίκεζε ζηελ 

εηδίθεπζε ηεο παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο,  

δ) ηνπ θιάδνπ ΑΟ2 Δπηκειεηψλ, πηπρίν λνζνθφκσλ ή 

βξεθνλεπηνθφκσλ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο,  

ε) ηνπ θιάδνπ ΑΟ3 Θεξαπεπηψλ ηνπ ιφγνπ, πηπρίν 

ζεξαπεπηνχ ηνπ ιφγνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο,  

ζη) ηνπ θιάδνπ ΑΟ4 Δπαγγεικαηηθψλ Ππκβνχισλ, πηπρίν 

επαγγεικαηηθνχ ζπκβνχινπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο,  

δ) ηνπ θιάδνπ ΑΟ5 Φπζηθνζεξαπεπηψλ, πηπρίν ηκήκαηνο 

θπζηθνζεξαπεπηψλ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο,  

ε) ηνπ θιάδνπ ΑΟ6 Δξγαζηνζεξαπεπηψλ, πηπρίν ηκήκαηνο 

εξγαζηνζεξαπεπηψλ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο θαη  

ζ) ηνπ θιάδνπ ΑΟ7 Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ, πηπρίν 

θνηλσληθήο εξγαζίαο ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο,  

                                                 
40

 Με ηελ παξ. Σ' 4 άξζξ.4 Ν.2817/2000, ΦΔΚ Α 78/14.3.2000 
νξίδεηαη φηη: "Σν θαηά ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 
λ.1566/1985 θαη ηελ πεξίπησζε β. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
10 ηνπ λ. 2470/1997 επίδνκα δπζκελψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 
θαηαβάιιεηαη ζην δξαρκηθφ χςνο πνπ ζα δηακνξθψλεηαη κε θνηλή 
ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην 
εθπαηδεπηηθφ, εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη βνεζεηηθφ 
πξνζσπηθφ, πνπ ππεξεηεί ζηα Κ.Γ.Α.Τ., ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
εηδηθήο αγσγήο θαη ζηα ηκήκαηα έληαμεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ".  
 



Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηπρίσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο 

σο ηζφηηκσλ πξνο ηα πηπρία ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο, εθηφο 

απφ ηα πηπρία Α.Δ.Η., εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ε 

παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 13.  

9. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ ζηηο 

κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο απαηηείηαη θαη πηπρίν δηεηνχο 

κεηεθπαίδεπζεο ζην ηκήκα εηδηθήο αγσγήο ηνπ Καξαζιείνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Γ.Γ.Δ.) ή 

κεηεθπαίδεπζε ζε Α.Δ.Η. εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή 

πεληαεηήο δηδαθηηθή ππεξεζία ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο 

αγσγήο.  

10. Γάζθαινη θαη λεπηαγσγνί, πνπ έρνπλ πάλσ απφ ηξία 

έηε δηδαθηηθήο ππεξεζίαο ζε κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο, 

κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ρσξίο εμεηάζεηο ζην δεχηεξν έηνο 

ηνπ ηκήκαηνο εηδηθήο αγσγήο ηνπ Κ.Γ.Γ.Δ.. Ζ δηαδηθαζία 

εγγξαθήο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα ξπζκίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
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11. Ρα εηδηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θιάδσλ 

ΑΡ19 έσο ΑΡ21 θαη ΑΟ2 έσο ΑΟ7 θαζνξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Π.Δ.Α.  

12. Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζηηο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο πξνηηκψληαη φζνη έρνπλ ζπνπδέο ζηελ εηδηθή 

αγσγή ζε ζρνιή ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζηηο κνλάδεο απηέο.  

13. α) Νη δηνξηζκνί ζηηο ζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1320/1983.  

β) Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη 

χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη επηινγή ησλ δηνξηζηέσλ απφ ην 

θεληξηθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ 

κε κφληκν πξνζσπηθφ, ζπληζηψληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ, γηα φζν ρξφλν ζα κείλνπλ θελέο, ηζάξηζκεο 

ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Κε ηελ ίδηα 

απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ φζσλ 

πξνζιακβάλνληαη ζηηο ζέζεηο απηέο.  

γ) Ν δηνξηζκφο ηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη ζηνλ 

εηζαγσγηθφ βαζκφ Γ'. Γηα ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 16.  

14. Ζ κεηεθπαίδεπζε, εηδίθεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γίλνληαη είηε κε πξνγξάκκαηα 

ηνπ ηδξχκαηνο θξαηηθψλ ππνηξνθηψλ ζε Α.Δ.Η. ηεο 

αιινδαπήο είηε κε εθπαηδεπηηθέο άδεηεο γηα θνίηεζε ζε 

Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο είηε κε πξνγξάκκαηα πνπ 

θαηαξηίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη πεξηιακβάλνπλ απνζηνιέο ζην 

εμσηεξηθφ κε ηε κνξθή επηζθέςεσλ, ζεκηλαξίσλ ή 

ζπλεδξίσλ. Νη δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

κεηεθπαηδεχνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή κε δαπάλεο ηνπ 

θξάηνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππεξεηήζνπλ ζε δεκφζηα 

εηδηθά ζρνιεία γηα κία πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ. Όζνη έρνπλ 

κεηεθπαηδεπηεί κέρξη ζήκεξα θαη φζνη ζα κεηεθπαηδεχνληαη 

ζην ηκήκα εηδηθήο αγσγήο ηνπ Κ.Γ.Γ.Δ. ηνπνζεηνχληαη 

ππνρξεσηηθά ζε δεκφζηα εηδηθά ζρνιεία, φπνπ ππεξεηνχλ 

κία πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ.  

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ, ν ηξφπνο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ γηα 

κεηεθπαίδεπζε, εηδίθεπζε θαη επηκφξθσζε θαη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ απηνχ ξπζκίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ.  

Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζρνιψλ, 

ηλζηηηνχησλ ή θέληξσλ απφ ηδηψηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, 

κεηεθπαίδεπζε, εηδίθεπζε ή επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ ζε 

ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο απαγνξεχεηαη. Νη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη 

θαηά ην άξζξν 458 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα.  

15. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα εηζάγεηαη ην κάζεκα ηεο εηδηθήο 
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 Η παξάγξαθνο απηή θαηαξγήζεθε. 

αγσγήο ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ ζρνιψλ 

εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Άξζξν 36.  

Αξκνδηφηεηεο άιισλ ππνπξγείσλ θαη νξγαληζκψλ. 

 

Κε ην λφκν απηφλ δε ζίγνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο:  

α) ηνπ πνπξγείνπ γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ γηα θάζε ζέκα ηαηξηθήο βνήζεηαο (πξνθχιαμε, 

πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία) θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο 

ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο.  

β) ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο γηα θάζε ζέκα ίδξπζεο 

νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ αλειίθσλ, εθηφο απφ ηελ εηδηθή αγσγή θαη 

ηε γεληθή ή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε 

απηφ, ε νπνία ππάγεηαη ζην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη  

γ) ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. γηα θάζε ζέκα επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο, ειέγρνπ θαη βειηίσζεο ησλ φξσλ θαη 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΑ΄ 

ΠΣΝΙΗΘΝΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ 

 

Άξζξν 37 

Πθνπφο – Δθαξκνγή 

1. Ν ζρνιηθφο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο (Π.Δ.Ξ.) 

ζηνρεχεη ηδίσο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ, ζηελ πιεξνθφξεζή ηνπο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

δηεμφδνπο, ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα κεηαβαηηθά ζηάδηα 

πξνο ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ζηελ αξκνληθή 

έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

2. Ν Π.Δ.Ξ. εθαξκφδεηαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

α) κε ζπδεηήζεηο θαη νκαδηθέο αζθήζεηο, κε πιεξνθφξεζε 

κέζα ζηελ ηάμε, κε εθαξκνγή κεζφδσλ ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, κε επαθέο κε επαγγεικαηίεο θαη κε 

επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

β) κε ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ. 

γ) κε εθδφζεηο ζρεηηθψλ εληχπσλ γηα καζεηέο, θαζεγεηέο 

θαη γνλείο. 

 

Άξζξν 38 

Νξγάλσζε εθαξκνγήο ηνπ Π.Δ.Ξ. 

1. Ζ εθαξκνγή ηνπ Π.Δ.Ξ. γίλεηαη ζηα ζρνιεία ζχκθσλα κε 

ηα σξνιφγηα θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαηά 

πξνηεξαηφηεηα απφ θαζεγεηέο πνπ έρνπλ ηχρεη αλάινγεο 

επηκφξθσζεο ζηα Ξ.Δ.Θ.. 

2. Πε θάζε ζρνιείν ηεξείηαη αξρείν εθπαηδεπηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο πιεξνθφξεζεο, κε επζχλε ησλ 

θαζεγεηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Δ.Ξ.. 

3. Πε θάζε δηεχζπλζε ή γξαθείν δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απνζπάηαη έλαο εθπαηδεπηηθφο, κε απφθαζε 

ηνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, σο ππεχζπλνο Π.Δ.Ξ.. Έξγν ηνπ 

είλαη ηδίσο ν ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Δ.Ξ. ζηα 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. Ρα εηδηθφηεξα θαζήθνληα θαη 

αξκνδηφηεηέο ηνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ Ξ.Η.. 

 

Άξζξν 39  

Ξξνζσπηθφ Π.Δ.Ξ. - Δπηκφξθσζε 

1. Ν Π.Δ.Ξ. εθαξκφδεηαη απφ θαζεγεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ 

έρνπλ ηχρεη εηδηθήο επηκφξθσζεο ζηα Ξ.Δ.Θ. ή ζε εηδηθά 

ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψλνληαη θαηά πεξηνρέο. 

2. Ρα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαζεγεηψλ ζε ζέκαηα 

εθαξκνγήο ηνπ Π.Δ.Ξ. θαηαξηίδνληαη απφ ην νηθείν ηκήκα 

ηνπ Ξ.Η. θαη εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΒ' 



ΠΣΝΙΗΘΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ 

 

Άξζξν 40
42

 

Δθνξεία ζρνιείσλ 

1. Πε θάζε δήκν ή δεκνηηθφ δηακέξηζκα ή ηκήκα ηνπ ή 

θνηλφηεηα, φπνπ ιεηηνπξγεί δεκφζην ζρνιείν πξσηνβάζκηαο 

ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηδξχεηαη κε απηφλ ην λφκν 

έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ κε ηνλ ηίηιν 

«εθνξεία ζρνιείσλ», ην νπνίν έρεη δηθή ηνπ πεξηνπζία πνπ 

ηελ απνθηά κε θάζε λφκηκν ηξφπν. 

2. Πθνπφο ηεο εθνξείαο ζρνιείσλ είλαη ε εμεχξεζε θαη 

δηάζεζε πφξσλ γηα ηελ αλέγεξζε ή επέθηαζε δηδαθηεξίσλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. 

Υο δηδαθηήξην λνείηαη φρη κφλν ην αθίλεην φπνπ 

ζηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν, αιιά θαη νη ππφινηπνη 

ρψξνη, φπσο ηα γπκλαζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα, ηα ππφζηεγα, 

ε απιή, ν ζρνιηθφο θήπνο. 

3. Ζ εθνξεία ζρνιείσλ δηνηθείηαη απφ ηε δεκνηηθή ή 

θνηλνηηθή επηηξνπή παηδείαο. Ρα ζέκαηα νξγάλσζεο, 

ιεηηνπξγίαο, δηνίθεζεο, εθπξνζψπεζεο, επνπηείαο θαη 

ειέγρνπ ηεο εθνξείαο ζρνιείσλ ξπζκίδνληαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Ράμεο θαη 

Νηθνλνκηθψλ. 

4. Ρα λ.π.δ.δ κε ηίηιν «Πρνιηθφλ Ρακείνλ», «Ρακείνλ 

ΘΔΡΔ», «Ρακείνλ Ρερληθνχ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ», 

«Ρακείν Ρερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Πρνιήο" 

θαηαξγνχληαη θαη φπνπ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

αλαθέξνληαη απηά ή ε ζρνιηθή ηνπο εθνξεία λνείηαη 

εθεμήο ε νηθεία εθνξεία ζρνιείσλ. Ζ θπξηφηεηα ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο απηψλ θαη θάζε ζρνιείνπ, πνπ έρεη 

θαηαξγεζεί ή αλήθεη ζηνλ Ν.Π.Θ. ή ζην ειιεληθφ Γεκφζην, 

κεηαβηβάδεηαη, ρσξίο δηαηππψζεηο, ζηελ εθνξεία ζρνιείσλ 

ηνπ δήκνπ ή ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή ηεο 

θνηλφηεηαο φπνπ είρε ηελ έδξα ηνπ. Ξεξηερφκελν ή φξνη 

δηαζήθεο, θσδηθέιινπ ή δσξεάο δηαηεξνχληαη φπσο έρνπλ. 

Ζ θάζε είδνπο θηλεηή πεξηνπζία θάζε ζρνιείνπ πνπ αλήθεη 

ζηα θαηαξγνχκελα παξαπάλσ ηακεία κεηαβηβάδεηαη κέζα 

ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ 

ζηελ εθνξεία ζρνιείσλ, ε νπνία ηελ θαηαλέκεη ζηηο 

ζρνιηθέο επηηξνπέο. Ρν ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη 

παξαιαβήο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη θαη ηα ηεξνχκελα 

βηβιία θαη ινηπά ππεξεζηαθά ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο 

εθνξείαο, θαζψο θαη ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηνπ ζρνιηθνχ 

ηακείνπ θαη νη απαηηήζεηο θαη νθεηιέο ηνπ, ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ πξφεδξν ηεο θαηαξγνχκελεο ζρνιηθήο εθνξείαο 

θαη ηνλ πξφεδξν ηεο νηθείαο ζρνιηθήο επηηξνπήο, ν νπνίνο 

ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο εθνξείαο ζρνιείσλ. Ρν 

πξσηφθνιιν απηφ ζεσξείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

νηθείαο δηεχζπλζεο ή γξαθείνπ εθπαίδεπζεο. Γηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο ησλ ηακείσλ, πνπ θαηαξγνχληαη, 

κεηαβηβάδνληαη ζηηο νηθείεο εθνξείεο ζρνιείσλ. Δθθξεκείο 

δίθεο ζηηο νπνίεο δηάδηθνο είλαη θαηαξγνχκελα ζρνιηθά 

ηακεία ζπλερίδνληαη απφ ηελ νηθεία εθνξεία ζρνιείσλ. 

Αλ παχζεη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ κηαο θνηλφηεηαο, 

θαηαξγείηαη ε εθνξεία ζρνιείσλ θαη ε θπξηφηεηα ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο πεξηέξρεηαη ζηνλ Νξγαληζκφ  Πρνιηθψλ 

Θηηξίσλ (Ν.Π.Θ.). Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ  Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα παξαρσξείηαη ε 

ρξήζε ησλ δηδαθηεξίσλ ζηελ θνηλφηεηα ή ζε ηνπηθνχο 

πνιηηηζηηθνχο θνξείο. 

5. Ζ θπξηφηεηα θάζε λένπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ κεηαβηβάδεηαη 

απφ ηνλ Ν.Π.Θ. ζηελ νηθεία εθνξεία ζρνιείσλ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λ.513/1976 (ΦΔΘ 356). 

6. Νη εθνξείεο ζρνιείσλ απαιιάζζνληαη απφ θάζε 

θφξν, ηέινο, ηέιε ραξηνζήκνπ, δηθαηψκαηα ή εηζθνξέο 

ππέξ Γεκνζίνπ, λ.π.δ.δ,  ΝΓΑ ή θάζε ηξίηνπ, απφ δηθαζηηθά 

ηέιε θαη απφ θάζε θξάηεζε ππέξ ηξίηνπ, εθηφο απφ ηνπο 

εηζαγσγηθνχο δαζκνχο. Νη απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηε λνκνζεζία γηα ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ηζρχνπλ θαη 

γη’ απηέο. 

7. Ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ 

ξπζκίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ ζπλαξκφδησλ 

                                                 
42

 Σν άξζξν απηφ έρεη θαηαξγεζεί. 

ππνπξγψλ θαηά πεξίπησζε. Κε ίδηεο απνθάζεηο κπνξεί λα 

θαηαηέκλεηαη ζε ηκήκαηα δήκνο ή δεκνηηθφ δηακέξηζκα. Πε 

θάζε ηέηνην ηκήκα ηδξχεηαη εθνξεία ζρνιείσλ. 

  

Άξζξν 41  

Σξήζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

 

1. Ρα ζρνιηθά θηίξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηέγαζε 

δεκφζησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θεη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ ή 

ηεο θνηλφηεηαο.  

2. Ζ ζπζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιείσλ ζην ίδην δηδαθηήξην, ε 

απνθιεηζηηθή ρξήζε νξηζκέλσλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ 

απφ θάζε ζρνιείν, ε θνηλή ρξήζε ησλ ππφινηπσλ ρψξσλ 

θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ζπζηεγαδφκελνπ 

ζρνιείνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε θαηά ηελ 

έλαξμε θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

νηθείαο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο επηηξνπήο παηδείαο.  

3. Πρνιηθά θηίξηα πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηέγαζε 

δεκφζησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ 

λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο δεκνηηθήο ή 

θνηλνηηθήο επηηξνπήο παηδείαο, γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο, εθφζνλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο ζνβαξψλ θζνξψλ 

θαη δεκηψλ θαη ππφ ηνλ φξν ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

δηδαθηεξίνπ γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη.  

Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαηεζεί δηδαθηήξην, ζε 

ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη, γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο.  

Πε θάζε πεξίπησζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

απνθαζίζηαληαη απφ ην ρξήζηε νη ηπρφλ θζνξέο θαη δεκίεο 

θαη θαηαβάιινληαη νη επηπιένλ δαπάλεο θσηηζκνχ, 

ζέξκαλζεο θαη χδξεπζεο, ψζηε ην δηδαθηήξην λα 

παξαδίδεηαη θαζ' φια έηνηκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ.  

Άξζξν 42 

Δπνπηηθά θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα - Δξγαζηήξηα 

 

1. Πε θάζε ζρνιείν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επνπηηθά θαη 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, θαζψο θαη εξγαζηήξηα θπζηθήο θαη 

ρεκείαο γηα ηελ εκπέδσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ νηθείσλ 

καζεκάησλ.  

2. Κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ νξίδεηαη 

ζε θάζε ζρνιείν έλαο εθπαηδεπηηθφο ππεχζπλνο γηα ηα 

νπηηθναθνπζηηθά θαη άιια κέζα, ν νπνίνο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, επηβνεζείηαη απφ καζεηέο πνπ 

νξίδεη ην καζεηηθφ ζπκβνχιην. Ν εθπαηδεπηηθφο απηφο 

απαιιάζζεηαη απφ ηηο πξφζζεηεο απαζρνιήζεηο θαη αζθεί 

κφλν ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα.  

3. Ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε επνπηηθά θαη 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα γίλεηαη κε ηε θξνληίδα ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Ν εμνπιηζκφο απηφο κπνξεί λα 

ζπκπιεξψλεηαη, ζε θάζε ζρνιείν, κε πξνκήζεηεο εηδψλ, 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηελ νηθεία δεκνηηθή 

ή θνηλνηηθή επηηξνπή παηδείαο.  

Ρα είδε γηα πξνκήζεηα αλαγξάθνληαη ζε πίλαθεο πνπ 

θαηαξηίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Ξ.Η.. 

Άξζξν 43.  

Πρνιηθέο βηβιηνζήθεο. 

 

1. Πε θάζε ζρνιείν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεί "ζρνιηθή βηβιηνζήθε" γηα ρξήζε 

ησλ καζεηψλ, ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

θαηνίθσλ ηεο έδξαο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ. Νη 

βαζηθέο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο πνπ ππάξρνπλ ιεηηνπξγνχλ 

σο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο.  

2. Κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ νξίδεηαη 

έλαο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ σο ππεχζπλνο γηα ηε 

ζρνιηθή βηβιηνζήθε, νη νπνίνο, γηα ηε δεπηεξνβάζκηα 



εθπαίδεπζε, επηβνεζείηαη ζην έξγν ηνπ απφ καζεηέο πνπ 

νξίδεη ην καζεηηθφ ζπκβνχιην. Ζ νξγάλσζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν δαλεηζκφο βηβιίσλ, θαζψο θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ γλσζηνπνηνχληαη κε 

ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.  

3. Γηα ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ 

ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ εγγξάθνληαη ζρεηηθέο 

πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζηηο 

λνκαξρίεο. Ν ηξφπνο ηεο δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ απηψλ 

νξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

4. Ν εκπινπηηζκφο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ είλαη έξγν 

ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, νη νπνίεο θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο 

ζρεηηθέο πηζηψζεηο αγνξάδνληαο βηβιία απφ ηνλ θαηάινγν 

πνπ θαηαξηίδεη ε επηηξνπή ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

Βηβιία ηνπ ίδηνπ θαηαιφγνπ κπνξνχλ λα ηα απνδέρνληαη 

θαη σο δσξεέο. Νη ζρνιηθέο επηηξνπέο ζπλεξγάδνληαη κε 

ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ
43

.  

 5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηείηαη επηηξνπή πνπ απνηειείηαη: α) 

απφ έλαλ εηδηθφ ζχκβνπιν ηνπ ππνπξγνχ σο πξφεδξν, β) 

απφ έλα κέινο ηνπ Ξ.Η., γ) αλά έλαλ εθπξφζσπν ησλ 

δεπηεξνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δ) απφ δχν ινγνηέρλεο, ε) 

απφ έλαλ εθδφηε - βηβιηνπψιε, ζη) απφ έλα 

βηβιηνζεθνλφκν θαη δ) απφ ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο 

απνζπαζκέλνπο ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε 

νξίδνληαη νη αλαπιεξσηέο απφ ηνλ ίδην θχθιν πξνζψπσλ, ν 

ρξφλνο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ε 

ζχληαμε θαηαιφγσλ απφ ηνπο νπνίνπο ζα επηιέγνληαη 

βηβιία γηα εκπινπηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ. Θαηά 

ηε ζχληαμε ησλ θαηαιφγσλ ε επηηξνπή ιακβάλεη ππφςε 

πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ θαη άιισλ θνξέσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Νη 

πξάμεηο ηεο επηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

6. πεχζπλνο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ είλαη ν δηεπζπληήο ή ν 

ππνδηεπζπληήο. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ βηβιηνζεθψλ απηψλ
44

.  

7. Ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ 

ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ.  

8. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο, Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, κπνξεί λα 

ζπληζηψληαη ζέζεηο βηβιηνζεθνλφκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, λα θαηαλέκνληαη θαηά θαηεγνξίεο, 

θιάδνπο θαη βαζκνχο θαη λα νξίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ε 

δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ζηηο ζέζεηο απηέο.  

 

Άξζξν 44
45

 

Γηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο – 

Πρνιηθά θπιηθεία 

 

1. Ρελ επζχλε θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ έρνπλ νη νξγαληζκνί 

                                                 
43

 Πξνζζήθε: «Η αγνξά βηβιίσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ 
βηβιηνζεθψλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απφ ηνλ θαηάινγν ηεο επφκελεο 
παξαγξάθνπ, ζε βάξνο πηζηψζεσλ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 
Μαζεηηθήο Πξφλνηαο.» 
44

 Πξνζζήθε: «Γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη πξνκήζεηα βηβιίσλ απφ ην 
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε βάξνο ησλ 
πηζηψζεσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ Μαζεηηθήο Πξφλνηαο.» 
45

 Σν άξζξν απηφ έρεη θαηαξγεζεί. 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδνληαη νη 

απαηηνχκελεο πηζηψζεηο απφ ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηηο λνκαξρίεο. Ρα ηπρφλ αδηάζεηα 

ππφινηπα απφ ηηο επηρνξεγήζεηο απηέο επηζηξέθνληαη ζηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

2. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 

θαζαξηφηεηαο, ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, 

πξνκήζεηαο επίπισλ θαη ζθεπψλ, βηβιίσλ γηα ηε ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε θαη θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ θαη πιηθνχ 

απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη απφ ηε 

ζρνιηθή επηηξνπή. Νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο κεηαβηβάδνληαη 

απφ ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

απφ ηηο λνκαξρίεο ζηηο νηθείεο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο 

αξρέο, νη νπνίεο ηηο θαηαλέκνπλ ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. 

Γηα ηα ηπρφλ αδηάζεηα ππφινηπα εθαξκφδεηαη ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1. 

Πηηο δαπάλεο θαζαξηφηεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε 

πξφζιεςεο θαζαξηζηξηψλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ αφξηζηνπ ρξφλνπ ή αλάζεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο κε 

ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. 

3. Όξγαλα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ είλαη: 

α) Ρν λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην, 

β) ε νηθεία δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή θαη 

γ) ε ζρνιηθή επηηξνπή. 

4. Ρν λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ δηδαθηεξίσλ ηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ 

δηακεξίζκαηνο θαη ην ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηνλ πνπξγφ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Κεηά ηελ έγθξηζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ 

πηζηψζεσλ, ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην θαηαλέκεη ηηο 

πηζηψζεηο ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ 

λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο. Δπίζεο ην 

λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαηαλέκεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ηηο δηαηηζέκελεο πηζηψζεηο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ. 

Θαηά ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ην λνκαξρηαθφ 

ζπκβνχιην παίξλεη ππφςε ηνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ηηο 

ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κε ζηφρν 

ηελ εμάιεηςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απηέο. 

5. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Ράμεο θαη 

Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ, δηάζεζεο 

ησλ πηζηψζεσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, εθηέιεζεο ησλ 

έξγσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ δηδαθηεξίσλ, θαζψο 

θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

6. Δηδηθά γηα ηα δηδαθηήξην ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ηελ 

επζχλε θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ηνπο έρνπλ ν Ν.Π.Θ. θαη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο 

Ράμεο θαη Νηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

7. α) Πε θάζε ζρνιείν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θπιηθείν γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ καζεηψλ. Ρα είδε πνπ πσινχληαη ζηα 

ζρνιηθά θπιηθεία θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γείαο, 

Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη νη ηηκέο ηνπο 

θαζνξίδνληαη κε αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. 

β) Ζ ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ ζε ζρνιεία πνπ μεπεξλνχλ 

νξηζκέλν αξηζκφ καζεηψλ αλαηίζεηαη, κε απφθαζε ηεο 

ζρνιηθήο επηηξνπήο, ζε πιεηνδφηε χζηεξα απφ δεκφζην 

πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. 

γ) Νη φξνη δηελέξγεηαο ηνπ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ, ν 

ηξφπνο αλάδεημεο ηνπ πιεηνδφηε, νη φξνη αλάζεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ, ν θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζεηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε δηάξθεηα θαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ ην 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη απφ ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε 



πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

δ) Ζ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κίζζσζε ησλ ζρνιηθψλ 

θπιηθείσλ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηηο εκπνξηθέο 

κηζζψζεηο. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΓ'.  

ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΡΖΠ ΚΑΘΖΡΗΘΖΠ ΕΩΖΠ 

 

Άξζξν 45.  

Ππκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή δσή. 

Καζεηηθέο θνηλφηεηεο. 

 

1. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απαξαίηεηε είλαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή δσή.  

2. Νη δηάθνξεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο καζεηηθήο δσήο 

απνζθνπνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο:  

α) Λα απνθηήζνπλ ππεπζπλφηεηα θαη άκεζε αληίιεςε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζπλεηδεηνχ θαη δεκηνπξγηθνχ πνιίηε.  

β) Λα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή θαη γφληκε ιεηηνπξγία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

ζπζηεκαηηθή κεηάδνζε ηεο απαξαίηεηεο θαη νπζηαζηηθήο 

γλψζεο.  

γ) Λα δηακνξθψζνπλ δηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηε δσή ζηα 

πιαίζηα ηεο ζχλδεζεο ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο, ψζηε λα 

έρνπλ σο λένη ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ παξαπέξα 

πνξεία θαη εμέιημή ηνπο.  

3. Νη καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή ζπγθξνηνχλ καζεηηθέο 

θνηλφηεηεο, κε ηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε ηεο 

καζεηηθήο δσήο θαη ζηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

θάζε είδνπο ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ.  

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε ζπγθξφηεζε ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, ζηα φξγαλα 

θαη ζηε δηαδηθαζία εθινγήο ηνπο θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο.  

Άξζξν 46.  

Πρνιηθνί ζπλεηαηξηζκνί. 

 

1. Ν ζρνιηθφο ζπλεηαηξηζκφο είλαη ζεζκφο θνηλσληθήο δσήο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ειεχζεξε έλσζε ησλ καζεηψλ. Βαζίδεηαη 

ζηελ έκθπηε θνηλσληθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ηελ ειεχζεξε 

ζπκκεηνρή, ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ηνλ 

αιιεινζεβαζκφ. Δθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο απηνδηνίθεζεο 

θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Έρεη σο ζθνπφ ηε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ηεο 

αιιεινβνήζεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο, ηελ αλάπηπμε ηεο αλεμάξηεηεο ζθέςεο θαη 

δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο, θαζψο θαη ηε γλψζε 

ζπιινγηθψλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

2. Ν ζρνιηθφο ζπλεηαηξηζκφο αλαιακβάλεη πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο θαη γεληθφηεξα 

ηεο θνηλσληθήο δσήο, φπσο ρεηξνηερλία, ζρνιηθφ θήπν, 

δσνηερλία, πξαηήξην εηδψλ, θπιηθείν, έξγα πνιηηηζκνχ. 

Δηδηθά γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ επεθηείλνληαη θαη ζηηο έξεπλεο, 

πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, εθδξνκέο θαη 

βηβιηνζήθεο.  

3. Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

Άξζξν 47.  

Πρνιηθφο αζιεηηζκφο - Δθδειψζεηο. 

 

1. α) Πε θάζε ζρνιείν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

δεκηνπξγνχληαη καζεηηθνί φκηινη αζιεκάησλ (Κ.Ν.Α.) 

ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ πξναηξεηηθά νη καζεηέο. Πηνπο 

Κ.Ν.Α. ιεηηνπξγνχλ ηνκείο θαηά αζιήκαηα θαη νη καζεηέο 

παίξλνπλ κέξνο ζε φπνην επηζπκνχλ. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία 

ηνπο γίλεηαη εθηφο ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ζρνιείνπ. Νη θάζε είδνπο αγσληζηηθέο θαη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δηεμάγνληαη κε επζχλε ησλ Κ.Ν.Α. Όηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν 

δήκνπ ή θνηλφηεηαο, λνκνχ ή ηεο ρψξαο, νη Κ.Ν.Α. 

ζπλεξγάδνληαη κε ηα νηθεία φξγαλα ή θνξείο δηεμαγσγήο 

ηνπο.  

β) Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κ.Ν.Α., ε 

ρξεζηκνπνίεζε αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη 

νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηάξθεηα απαζρφιεζεο δαζθάισλ 

θαη θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

Κ.Ν.Α., θαζψο θαη ε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ απηνχ 

ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζνξίδνληαη 

κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θππνπξγνχ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα 

αζιεηηζκνχ.  

γ) Κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ εηζήγεζε 

ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ γξαθείνπ θπζηθήο αγσγήο, 

αλαηίζεηαη ζε δαζθάινπο ή θαη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο 

ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ζρνιείνπ ηεο ίδηαο πφιεο ή θσκφπνιεο ε 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηνπο Κ.Ν.Α. Πηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

απηνχο, πνπ απαζρνινχληαη πέξα απφ ην ππνρξεσηηθφ 

ηνπο σξάξην, θαηαβάιιεηαη ππεξσξηαθή απνδεκίσζε θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

δ) Όιεο νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Ν.Α., βαξχλνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ θππνπξγείνπ αξκφδηνπ γηα 

ζέκαηα αζιεηηζκνχ, ζηνλ νπνίν γξάθνληαη θαη νη ζρεηηθέο 

πηζηψζεηο.  

2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη νη κνξθέο θαη ην γεληθφ 

πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ ζηα ζρνιεία θαη ν ηξφπνο 

ππνζηήξημεο θαη πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.  

3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ή ησλ λνκαξρψλ κπνξνχλ λα 

νξγαλψλνληαη ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο γηα καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ 

εγγξάθνληαη πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ησλ 

λνκαξρηψλ.  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΓ'  

ΝΟΓΑΛΑ ΙΑΪΘΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 

 Άξζξν 48
46

  

Δζληθφ Ππκβνχιην Ξαηδείαο 

1. Ππληζηάηαη Δζληθφ Ππκβνχιην Ξαηδείαο (Δ.Π.Ξ.), πνπ) 

εηζεγείηαη ζηελ θπβέξλεζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, παηδείαο, 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ιατθήο επηκφξθσζεο, 

φπσο: 

α) Γηα ηε ράξαμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο. 

β) Γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηνπο ζηφρνπο θαη ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 

γ) Γηα ηε δηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ επαγγεικαηηθψλ εμεηδηθεχζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

δ) Γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ 

ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

ε) Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ηεο 

εηδηθήο αγσγήο. 

ζη) Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο ιατθήο επηκφξθσζεο. 

δ) Γηα ηε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ λνκαξρηαθψλ επηηξνπψλ παηδείαο. 

ε) Γην θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ δεηεί ηε γλψκε 

ηνπ ν πνπξγφο Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

2. Ρν Δ.Π.Ξ. απνηειείηαη απφ: 

α) ηνλ πνπξγφ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή 

εθπξφζσπφ ηνπ, σο πξφεδξν, 

β) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Νηθνλνκίαο, 

γ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γεκφζηαο Ράμεο. 

δ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ, 

ε) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πνπξγνχ γείαο, Ξξφλνηαο θαη 

Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

                                                 
46

 Σν άξζξν απηφ θαηαξγήζεθε. 



ζη) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, 

δ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πνπξγνχ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο 

θαη Ρερλνινγίαο. 

ε) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ θππνπξγνχ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα 

Λέαο Γεληάο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ θππνπξγνχ γηα 

ζέκαηα Αζιεηηζκνχ, 

ζ) έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε θφκκα πνπ 

αληηπξνζσπεχεηαη ζηε Βνπιή θαη αλαγλσξίδεηαη σο θφκκα 

απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο, 

η) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ηεξάο Ππλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Διιάδνο. 

ηα) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ Διιάδαο,  

ηβ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Ξ.Η. πνπ νξίδεηαη απφ ην 

Ππληνληζηηθφ Ππκβνχιην. 

ηγ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο 

Δξγαηψλ Διιάδαο (Γ.Π.Δ.Δ.), 

ηδ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ξαλειιήληαο Ππλνκνζπνλδίαο 

Δλψζεσο Γεσξγηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ (ΞΑ.Π.Δ.ΓΔ.Π.). 

ηε) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο 

Αγξνηηθψλ Ππιιφγσλ Διιάδαο, 

ηζη) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Ππλδέζκνπ Διιεληθψλ 

Βηνκεραληψλ (Π.Δ.Β.). 

ηδ) απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο, ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ θαη 

Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο θαη ηεο Γεληθήο 

Ππλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Διιάδαο. 

ηε) έλαλ εθπξφζσπν ηεο ζπλνκνζπνλδίαο γνλέσλ 

ηνπ άξζξνπ 53. 

ηζ) απφ έλαλ εθπξφζσπν ησλ δεπηεξνβάζκησλ 

νξγαλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, 

θ) έλα κέινο ηνπ Ππκβνπιίνπ Αλψηαηεο Ξαηδείαο 

(Π.Α.Ξ.). 

θα) έλα κέινο ηνπ Ππκβνπιίνπ Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Π.Ρ.Δ.). 

θβ) απφ έλα κέινο ησλ Π.Ξ.Δ.,  Π.Γ.Δ. θαη Π.Δ.Α., 

θγ) απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο Φνηηεηηθήο Έλσζεο 

Διιάδαο (Δ.Φ.Δ.Δ.) θαη ηεο Δζληθήο Ππνπδαζηηθήο Έλσζεο 

Διιάδαο (Δ.Π.Δ.Δ.), 

θδ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ θεληξηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

ηεο ιατθήο επηκφξθσζεο, 

θε) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηδαθηηθνχ - εξεπλεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Ξ.) ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (Δ.Ξ.) ησλ Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ (Ρ.Δ.Η.), 

θζη) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ξαλειιήληαο Νκνζπνλδίαο 

Γηνηθεηηθψλ παιιήισλ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. 

3. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα 

απφ γλψκε ηνπ Δ.Π.Ξ., κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ε 

ζπγθξφηεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ. 

4. Ζ γξακκαηεία ηνπ Δ.Π.Ξ. απνηειείηαη απφ ηνλ πνπξγφ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ, 

σο πξφεδξν θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ζην ζπκβνχιην ησλ 

Π.Α.Ξ., Π.Ρ.Δ., Π.Ξ.Δ., Π.Γ.Δ. θαη ηνπ θεληξηθνχ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο ιατθήο επηκφξθσζεο. 

Ζ γξακκαηεία ηνπ Δ.Π.Ξ. θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ. Ζ δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη ε 

θάζε κνξθήο εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Δ.Π.Ξ. 

αλαηίζεηαη ζε δηεχζπλζε ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ. 

5. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Π.Ξ. θαη ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ, ε γξακκαηεηαθή ηνπ ππνζηήξημε, ε 

ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ, ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ 

πξνηάζεψλ ηνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Κε ίδην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη, εθηφο απφ ηηο 

αλαγθαίεο θαηά πεξίπησζε νκάδεο εξγαζίαο θαη επηηξνπέο 

γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Δ.Π.Ξ. θαη ε 

ζπγθξφηεζε Δηδηθήο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο κε 

ζπκκεηνρή πξνζψπσλ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί γεληθφηεξα 

ην πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο έξγν θαη ε πξνζθνξά 

ηνπο ζηελ παηδεία. Ζ επηηξνπή ππνβνεζεί ην Δ.Π.Ξ. γηα ηε 

δηαηχπσζε ησλ εηζεγήζεσλ ηνπ ζηα ζέκαηα ησλ ζηνηρείσλ 

α', β' θαη γ' θαη ζε εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζέκαηα ηνπ 

ζηνηρείνπ ε' ηεο παξαγξάθνπ 1. 

6. Ζ ζχλζεζε ηνπ Δ.Π.Ξ. γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα 

απφ πξνηάζεηο ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζε απηφ. Ρν Δ.Π.Ξ. ιεηηνπξγεί λφκηκα κε 

φζα κέιε ηνπ έρνπλ νξηζηεί. 

 

Άξζξν 49.  

Λνκαξρηαθέο θαη επαξρηαθέο επηηξνπέο παηδείαο. 

 

1. Πε θάζε λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην ιεηηνπξγεί λνκαξρηαθή 

επηηξνπή παηδείαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ:  

α) ην λνκάξρε ή εθπξφζσπφ ηνπ, σο πξφεδξν,  

β) έλα ζρνιηθφ ζχκβνπιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  

γ) έλα ζρνιηθφ ζχκβνπιν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  

δ) ηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεχζπλζεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο,  

ε) ηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεχζπλζεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο,  

ζη) εθπξφζσπν ηεο έλσζεο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηνπ 

λνκνχ,  

δ) εθπξφζσπν ηνπ εξγαηηθνχ θέληξνπ ηεο έδξαο ηνπ 

λνκνχ,  

ε) εθπξφζσπν ηεο έλσζεο γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ 

λνκνχ,  

ζ) εθπξφζσπν ηεο νκνζπνλδίαο ζπιιφγσλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ,  

η) εθπξφζσπν ηεο έλσζεο ιεηηνπξγψλ κέζεο εθπαίδεπζεο, 

κέινπο ηεο Νκνζπνλδίαο Ιεηηνπξγψλ Κέζεο Δθπαίδεπζεο 

(Ν.Ι.Κ.Δ.),  

ηα) εθπξφζσπν ηνπ ζπιιφγνπ δαζθάισλ, κέινπο ηεο 

Γηδαζθαιηθήο Νκνζπνλδίαο Διιάδαο (Γ.Ν.Δ.),  

ηβ) εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Ιεηηνπξγψλ Ρερληθήο - 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Ι.Ρ.Δ.Δ.), κέινπο ηεο 

Νκνζπνλδίαο Ιεηηνπξγψλ Ρερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ.),  

ηγ) εθπξφζσπν ηνπ ζπιιφγνπ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ ηνπ λνκνχ, κέινπο ηεο Νκνζπνλδίαο Ηδησηηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ιεηηνπξγψλ Διιάδαο,  

ηδ) έλαλ πξφεδξν πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ πνπ νξίδεη ν 

λνκάξρεο,  

ηε) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Λνκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Ιατθήο 

Δπηκφξθσζεο (Λ.Δ.Ι.Δ.),  

ηζη) έλαλ εθπξφζσπν ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

ππεξεηεί ζην λνκφ ή ην λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα.  

2. Πηνπο λνκνχο ή λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξνη ζχιινγνη δαζθάισλ ή 

πεξηζζφηεξεο ελψζεηο θαζεγεηψλ, πνπ κεηέρνπλ ζηηο 

δεπηεξνβάζκηεο νξγαλψζεηο (ΝΙΚΔ, Γ.Ν.Δ., ΝΙΡΔΔ), νη 

εθπξφζσπνί ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ησλ κειψλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, πνπ ζπλέξρνληαη ζε θνηλή 

ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε.  

3. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο παηδείαο 

κπνξνχλ λα θαινχληαη, απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο, εθπξφζσπνη 

ησλ επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ ή άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ 

ή νξγαλψζεσλ γηα λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.  

4. Ζ λνκαξρηαθή επηηξνπή παηδείαο εηζεγείηαη ζην 

λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην θαη ην λνκάξρε, κε βάζε ηηο 

εηζεγήζεηο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, 

ζέκαηα παηδείαο φπσο: νξγάλσζεο βηβιηνζεθψλ, 

ζεκηλαξίσλ γνλέσλ θαη άιισλ επηκνξθσηηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ίδξπζεο, θαηάξγεζεο θαη 

ζπγρψλεπζεο ζρνιείσλ, θαηαλνκήο πηζηψζεσλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε δηδαθηεξίσλ θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

ησλ ζρνιείσλ, ζέκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, θαζψο 

θαη ιατθήο επηκφξθσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη γηα ηα νπνία εηζεγείηαη εθπξφζσπνο ηεο 

Λ.Δ.Ι.Δ., θαη γεληθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ.  

5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

λνκαξρηαθψλ επηηξνπψλ παηδείαο, ε νξγάλσζε ηεο 



γξακκαηείαο ηνπο, ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπο, ν ηξφπνο 

πινπνίεζεο ησλ εηζεγήζεψλ ηνπο, ε ιεηηνπξγία 

ππνεπηηξνπψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  

6. Θάζε λνκαξρηαθή επηηξνπή παηδείαο ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ πξνηάζεηο ησλ 

ππεξεζηψλ, νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη 

ζε απηή. Ζ λνκαξρηαθή επηηξνπή παηδείαο ιεηηνπξγεί 

λφκηκα κε φζα κέιε ηεο έρνπλ νξηζηεί. Κε απφθαζε ηνπ 

λνκάξρε, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξνχλ λα νξίδνληαη, σο 

κέιε ηεο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο, επηπιένλ εθείλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, έσο δχν εθπξφζσπνη 

καδηθψλ θνξέσλ ή νξγαλψζεσλ ηνπ λνκνχ.  

7. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κπνξεί λα 

ηξνπνπνηείηαη ε ζπγθξφηεζε ησλ λνκαξρηαθψλ επηηξνπψλ 

παηδείαο.  

8. Νη εηζεγήζεηο ησλ λνκαξρηαθψλ επηηξνπψλ παηδείαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε γεληθά ζέκαηα παηδείαο θαη ζην 

πεξηερφκελν ζπνπδψλ ππνβάιινληαη θαη ζην Δ.Π.Ξ..  

9. Πε θάζε επαξρηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν ζπληζηάηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1416/1984 

(ΦΔΘ 18), ιεηηνπξγεί επαξρηαθή επηηξνπή παηδείαο πνπ 

απνηειείηαη απφ:  

α) ηνλ έπαξρν ή εθπξφζσπφ ηνπ σο πξφεδξν,  

β) έλα ζρνιηθφ ζχκβνπιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  

γ) έλα ζρνιηθφ ζχκβνπιν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  

δ) ηνλ πξντζηάκελν ηνπ γξαθείνπ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο,  

ε) ηνλ πξντζηάκελν ηνπ γξαθείνπ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο,  

ζη) εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ κε ζηνηρεία ζη΄, δ', ε΄, ζ', 

η΄, ηα΄, ηβ', ηγ΄, ηδ΄ θαη ηε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ ηπρφλ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ έδξα ηεο επαξρίαο ή εθπξνζσπνχλ ζηελ 

επαξρία ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ. 

Ζ επαξρηαθή επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

επάξρνπ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε, 

ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επαξρηαθψλ 

επηηξνπψλ παηδείαο, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο 

ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.  

Άξζξν 50  

Γεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο επηηξνπέο παηδείαο 

 

1. Πε θάζε δήκν ή δεκνηηθφ δηακέξηζκα ή ηκήκα ηνπ ή 

θνηλφηεηα ιεηηνπξγεί δεκνηηθή ή θνηλνηηθή επηηξνπή 

παηδείαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ:  

α) ην δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο ή δεκνηηθφ ή 

θνηλνηηθφ ζχκβνπιν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, σο πξφεδξν,  

β) εθπξφζσπν ηεο έλσζεο γνλέσλ ησλ καζεηψλ,  

γ) έλα δηεπζπληή ζρνιείνπ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν 

νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεχζπλζεο ή ηνπ 

γξαθείνπ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  

δ) έλα δηεπζπληή ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

φπνπ ππάξρεη, πνπ νξίδεηαη, απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

δηεχζπλζεο ή ηνπ γξαθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  

ε) εθπξνζψπνπο ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, φπνπ 

ππάξρνπλ, πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο δελ κπνξεί 

λα ππεξβεί ηνπο δχν,  

ζη) απφ έλαλ εθπξφζσπν ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλ ππάξρεη.  

2. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο επηηξνπήο 

παηδείαο κεηέρεη ρσξίο ςήθν θαη εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο 

επηηξνπήο ιατθήο επηκφξθσζεο, αλ ππάξρεη.  

3. Ζ δεκνηηθή ή θνηλνηηθή επηηξνπή παηδείαο εηζεγείηαη ζην 

δήκαξρν ή πξφεδξν θνηλφηεηαο θαη ζην δεκνηηθφ ή 

θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηελ θαηαλνκή ησλ 

πηζηψζεσλ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ, ηελ 

ίδξπζε, θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ζρνιείσλ θαη 

παξαθνινπζεί ηελ αλέγεξζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζή ηνπ, θαζψο θαη ην έξγν ησλ 

ζρνιηθψλ επηηξνπψλ.  

4. Ζ δεκνηηθή ή θνηλνηηθή επηηξνπή παηδείαο ζπγθξνηείηαη 

κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλφηεηαο, 

χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ ππεξεζηψλ, νξγαλψζεσλ θαη 

θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηή θαη ιεηηνπξγεί 

λφκηκα κε φζα κέιε ηεο έρνπλ νξηζηεί.  

5. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο επηηξνπήο παηδείαο, ε ζεηεία ησλ 

κειψλ ηεο, ε νξγάλσζε ηεο γξακκαηείαο ηεο θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.  

6. Νη εηζεγήζεηο ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο επηηξνπήο 

παηδείαο ππνβάιινληαη θαη ζην λνκαξρηαθφ επαξρηαθφ 

ζπκβνχιην θαη κπνξνχλ λα θνηλνπνηνχληαη θαη ζηε 

λνκαξρηαθή ή επαξρηαθή επηηξνπή παηδείαο.  

Άξζξν 51  

Πρνιηθά ζπκβνχιηα 

 

1. Πε θάζε δεκφζην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζρνιηθφ ζπκβνχιην, 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ, ηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ 

θαη ηνλ εθπξφζσπν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε ζρνιηθή 

επηηξνπή.  

2. Πηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα ησλ ζρνιείσλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηέρνπλ θαη ηξεηο 

εθπξφζσπνη ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, πνπ νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπο.  

3. Έξγν ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε θάζε πξφζθνξν 

ηξφπν, ε θαζηέξσζε ηξφπσλ ακνηβαίαο επηθνηλσλίαο 

δηδαζθφλησλ θαη νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ε 

πγηεηλή ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

4. Ξξφεδξνο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ν δηεπζπληήο 

ηνπ ζρνιείνπ. Ρν ζρνιηθφ ζπκβνχιην ιεηηνπξγεί λφκηκα κε 

φζα κέιε ηνπ είλαη παξφληα
47

.  

 

 Άξζξν 52
48

 

Πρνιηθέο Δπηηξνπέο 

1. Πε θάζε δεκφζην ζρνιείν ζπγθξνηείηαη ζρνιηθή 

επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ δήκνπ ή 

ηεο θνηλφηεηαο, εθπξφζσπν ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη 

εθπξφζσπν ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο ζπζηέγαζεο 

πνιιψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε έλα δηδαθηήξην 

ζπγθξνηείηαη εληαία ζρνιηθή επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ 

έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο, απφ έλαλ 

εθπξφζσπν ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ησλ καζεηψλ θάζε 

ζρνιείνπ, ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη απφ έλαλ 

εθπξφζσπν ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

2. Έξγν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ε 

θξνληίδα γηα ηελ εμεχξεζε άιισλ πφξσλ, ε αλάζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ χζηεξα απφ πιεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ θαη γεληθφηεξα ε επζχλε γηα ηνλ εθνδηαζκφ 

ηνπ ζρνιείνπ κε φια ηα κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε θάζε 

ιεηηνπξγηθνχ πξνβιήκαηνο απηνχ. Κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα 

νξίδεηαη ζπκκεηνρή θαη άιισλ πξνζψπσλ ζηε ζρνιηθή 

επηηξνπή, φηαλ απηή απνθαζίδεη γηα ηελ αλάζεζε 

ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ. 

3. Ζ ζρνιηθή επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλφηεηαο, κε ηελ νπνία 

νξίδεηαη θαη ν πξφεδξνο. Πε θνηλφηεηεο πνπ ιεηηνπξγεί έλα 

κφλν ζρνιείν, ηα θαζήθνληα ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο αζθεί 
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 Πξνζζήθε: «5. Σν ζρνιηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ππνρξεσηηθά 
ηξεηο (3) θνξέο ην ρξφλν, εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ θάζε 
ηξηκήλνπ, έθηαθηα δε, φπνηε ην δεηήζεη ν Γηεπζπληήο ή δπν 
ηνπιάρηζην θνξείο, πνπ κεηέρνπλ ζην ρνιηθφ πκβνχιην.  
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ.»  
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 Σν άξζξν απηφ θαηαξγήζεθε. 



ε θνηλνηηθή επηηξνπή παηδείαο. Ζ ζρνιηθή επηηξνπή 

ιεηηνπξγεί λφκηκα κε φζα κέιε ηεο έρνπλ νξηζηεί. 

4. Νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο 

ηδησηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΔ'  

ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΓΝΛΔΩΛ  

Άξζξν 5349 

Ππγθξφηεζε νξγαλψζεσλ 
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 Σν άξζξν απηφ έρεη αιιάμεη σο εμήο: «1. Η ζπκκεηνρή 
εθπξνζψπσλ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζην ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ 
παξφληνο λφκνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία 
ζπιιφγσλ γνλέσλ σο ζσκαηείσλ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
επφκελσλ παξαγξάθσλ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  
2. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ θάζε δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηνχλ έλα 
ζχιινγν γνλέσλ. πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ ζρνιείνπ θαη 
ζπκκεηέρνπλ απηνδηθαίσο ζε απηφλ. Η δηνίθεζε ηνπ ζπιιφγνπ 
γνλέσλ, θαζψο θαη θάζε εθπξφζσπνο ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία φξγαλα εθιέγνληαη. Οη εθινγέο δηεμάγνληαη κε 
κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηηο εθινγέο θαηαηίζεληαη πεξηζζφηεξα απφ 
έλα ςεθνδέιηηα. ηελ πεξίπησζε πνπ νη εθινγέο γίλνληαη κε εληαίν 
ςεθνδέιηην. θάζε ςεθνθφξνο κπνξεί λα επηιέμεη κέρξη ην 40% ησλ 
εθιεγνκέλσλ. ηηο εθινγέο απηέο ςεθίδνπλ ν έλαο ή θαη νη δχν 
γνλείο θάζε καζεηή. Οη εθινγέο επαλαιακβάλνληαη κέρξη δχν 
θνξέο. εθφζνλ δελ ςήθηζαλ γνλείο, πνπ εθπξνζσπνχλ 
ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ επηηπγράλεηαη θαη κεηά ηελ επαλάιεςε ησλ 
εθινγψλ ε εθπξνζψπεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ καζεηψλ ηνπ 
ζρνιείνπ. ν ζχιινγνο ησλ γνλέσλ ζεσξείηαη φηη εθιέγεηαη λνκίκσο. 
αιιά δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζρνιηθή επηηξνπή, ζην ζρνιηθφ ζπκβνχιην 
θαη δελ εθπξνζσπείηαη ζηελ έλσζε γνλέσλ.  
3. Οη ζχιινγνη γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ίδηαο θνηλφηεηαο ή δήκνπ 
ή δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ζπγθξνηνχλ κία έλσζε γνλέσλ. Κάζε 
ζχιινγνο εθπξνζσπείηαη ζηελ έλσζε γνλέσλ απφ έλαλ 
εθπξφζσπν αλά ηξηάληα καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο έιαβαλ 
κέξνο ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ θαηά ηα σο άλσ ζηηο 
εθινγέο εθπξνζσπνχλ ιηγφηεξνπο απφ ηξηάληα καζεηέο. ν 
ζχιινγνο γνλέσλ εθπξνζσπείηαη ζηελ έλσζε γνλέσλ κε έλαλ 
εθπξφζσπν.  
4. Οη ελψζεηο γνλέσλ θάζε λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο 
ζπγθξνηνχλ κία νκνζπνλδία γνλέσλ. Κάζε έλσζε εθπξνζσπείηαη 
ζηελ νκνζπνλδία γνλέσλ απφ έλαλ εθπξφζσπν αλά ηξηαθφζηνπο 
καζεηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ 
αλήθνπλ ζηελ έλσζε είλαη ιηγφηεξνη απφ ηξηαθφζηνπο, ε έλσζε 
εθπξνζσπείηαη ζηελ νηθεία νκνζπνλδία κε έλαλ αληηπξφζσπν.  
5. Οη νκνζπνλδίεο γνλέσλ ηεο ρψξαο ζπγθξνηνχλ κία 
ζπλνκνζπνλδία. Κάζε νκνζπνλδία εθπξνζσπείηαη ζε απηήλ απφ 
έλαλ ηνπιάρηζηνλ εθπξφζσπν αλά ρίιηνπο πεληαθφζηνπο καζεηέο 
ησλ ζρνιείσλ, ησλ νπνίσλ νη ζχιινγνη είλαη κέιε ησλ ελψζεσλ ηεο 
νκνζπνλδίαο θαη ζπκκεηείραλ ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο γηα ηελ 
αλάδεημε ηεο νκνζπνλδίαο. ε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο ησλ 
ζρνιείσλ απηψλ είλαη ιηγφηεξνη απφ ρίιηνπο πεληαθφζηνπο, ε νηθεία 
νκνζπνλδία εθπξνζσπείηαη ζηε ζπλνκνζπνλδία απφ έλαλ 
εθπξφζσπν.  
6. Οη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ζπιιφγνπο 
γνλέσλ ησλ καζεηψλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 0 
ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ηδησηηθήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 
ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ 
ζπγθξνηνχλ ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην. ηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα ησλ 
ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
κεηέρνπλ θαη ηξεηο εθπξφζσπνη ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. πνπ 
νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο.  
7. ηελ έλλνηα 'γνλείο'. θαηά ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, πεξηιακβάλνληαη 
θαη νη επίηξνπνη θαη νη λφκηκα δηνξηζκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο.  
8. Η εθπξνζψπεζε ησλ γνλέσλ, κέζσ άιινπ πξνζψπνπ. 
επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο λνκίκσο επηθπξσκέλεο 
εμνπζηνδφηεζεο ή ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ.  
9. Η ζεηεία φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ. . ηνπ ζπιιφγνπ ησλ γνλέσλ 
ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ Γ. . ηεο έλσζεο, ηεο νκνζπνλδίαο θαη ηεο 
ζπλνκνζπνλδίαο γνλέσλ είλαη δηεηήο, θαζψο θαη ε ζεηεία ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο ζηα πξνβιεπφκελα φξγαλα απφ ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 48, 49, 50, 51, 52 θαη 53 ηνπ λ. 1566/1985. Η ζεηεία 
ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αλσηέξσ φξγαλα, 
ιήγεη απηνδηθαίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηέθλα ηνπο δελ θνηηνχλ 
πιένλ ζην ζρνιείν.  
10. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππεξηζρχνπλ ηπρφλ αληηζέησλ 
δηαηάμεσλ ησλ θαηαζηαηηθψλ ζπιιφγνπ, έλσζεο, νκνζπνλδίαο θαη 

1. Ζ ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα 

ζπιινγηθά φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφλ ην λφκν 

πξνυπνζέηεη ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ζπιιφγσλ 

γνλέσλ σο ζσκαηείσλ, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο 

δηαηάμεηο. 

2. Νη γνλείο ησλ καζεηψλ θάζε δεκφζηνπ ζρνιείνπ 

ζπγθξνηνχλ έλα ζχιινγν γνλέσλ, κε ηελ έλλνηα απηνχ ηνπ 

λφκνπ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζπκκεηέρνπλ απηνδηθαίσο ζε απηφλ. Ζ επηινγή ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ γνλέσλ ζηα ζπιινγηθφ φξγαλα απηνχ 

ηνπ λφκνπ γίλεηαη κε απφθαζε ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ 

ησλ γνλέσλ θάζε ζρνιείνπ. Κέρξη λα ζπγθξνηεζεί 

ζχιινγνο γνλέσλ κεξηκλά γηα ηε ζχγθιεζε γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη θαιεί ηνπο 

γνλείο πξηλ απφ δεθαπέληε εκέξεο ηνπιάρηζηνλ θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ, ηα κέιε 

ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα παξεπξίζθνληαη ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε σο παξαηεξεηέο. Ζ δηνίθεζε ηνπ ζπιιφγνπ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ εθινγέο 

πνπ γίλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ην ζχζηεκα ηεο 

απιήο αλαινγηθήο, ζηηο νπνίεο πήξαλ κέξνο είηε ν έλαο ή 

θαη νη δπν γνλείο ηνπ ελφο ηξίηνπ ηνπιάρηζηνλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

3. Νη ζχιινγνη γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ίδηαο θνηλφηεηαο 

ή δήκνπ ή δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ζπγθξνηνχλ κία 

έλσζε γνλέσλ, ζηελ νπνία θάζε ζχιινγνο εθπξνζσπείηαη 

απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ εθπξφζσπν γηα καζεηέο κέρξη 

ζαξάληα, ησλ νπνίσλ νη γνλείο πήξαλ κέξνο ζηηο εθινγέο 

γηα ηελ αλάδεημε δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ είλαη πεξηζζφηεξνη 

αλαινγεί έλαο εθπξφζσπνο γηα θάζε ζαξάληα καζεηέο. 

4. Νη ελψζεηο γνλέσλ θάζε λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ 

δηακεξίζκαηνο ζπγθξνηνχλ κία νκνζπνλδία γνλέσλ, ζηελ 

νπνία θάζε έλσζε εθπξνζσπείηαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

εθπξφζσπν γηα καζεηέο κέρξη ηεηξαθφζηνπο. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο έλσζεο είλαη 

πεξηζζφηεξνη αλαινγεί έλαο εθπξφζσπνο γηα θάζε 

ηεηξαθφζηνπο καζεηέο. Πηηο θνηλφηεηεο φπνπ ιεηηνπξγεί 

έλα ζρνιείν, ν ζχιινγφο ηνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί θαη 

έλσζε γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζηελ νκνζπνλδία. 

5. Νη νκνζπνλδίεο γνλέσλ ηεο ρψξαο ζπγθξνηνχλ κία 

ζπλνκνζπνλδία ζηελ νπνία θάζε νκνζπνλδία 

εθπξνζσπείηαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ εθπξφζσπν. 

Νκνζπνλδίεο κε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ εθπξνζσπνχληαη 

απφ πεξηζζφηεξνπο εθπξνζψπνπο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ 

αληηζηνηρεί ζην πειίθν ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο δηα ηνπ 

                                                                                 
ζπλνκνζπνλδίαο  
11. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, νη ζχιινγνη γνλέσλ νη 
ελψζεηο ζπιιφγσλ γνλέσλ, νη νκνζπνλδίεο ελψζεσλ ζπιιφγσλ 
γνλέσλ θαη νη ζπλνκνζπνλδία δηεμάγνπλ εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε 
λέσλ αηξεηψλ δηνηθήζεσλ. Οη εθινγέο απηέο δηεμάγνληαη κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εληφο ησλ 
παξαθάησ πξνζεζκηψλ:  
α) Γηα ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ κέρξη 31-12-1998  
β) Γηα ηηο ελψζεηο ζπιιφγσλ γνλέσλ απφ 1-1-1999 κέρξη 28-2-
1999.  
γ) Γηα ηηο νκνζπνλδίεο ελψζεσλ ζπιιφγσλ γνλέσλ απφ 1-3-1999 
κέρξη 15-4-1999.  
δ) Γηα ηε ζπλνκνζπνλδία απφ 16-4-1999 κέρξη 31-5-1999.  
12. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.  
13. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ηδξχεηαη ζρνιή γνλέσλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
ζπιιφγνπ γνλέσλ ή ηεο έλσζεο ζπιιφγσλ γνλέσλ ή ηνπ Ο.Σ.Α. ή 
ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη 
νη πξνυπνζέζεηο. θαζψο θαη ε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ απηψλ/  
14. 0 δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. φπνπ δελ έρεη ηδξπζεί ζχιινγνο 
γνλέσλ, κεξηκλά κφλν γηα ηε ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 
γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί απηφο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπιάρηζην δεθαπέληε 
εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, θαιεί ηνπο γνλείο θαη 
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ. 



αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ εθείλνπ ηνπ λνκνχ 

απφ φιε ηε ρψξα πνπ έρεη ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ καζεηψλ. 

6. Νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα 

ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ ησλ καζεηψλ ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε 

ηδησηηθήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ζπγθξνηνχλ ην ζρνιηθφ 

ζπκβνχιην. Πηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

κεηέρνπλ θαη ηξεηο εθπξφζσπνη ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ 

πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπο. 

7. Πηελ έλλνηα ησλ γνλέσλ, θαηά ην λφκν απηφλ, 

πεξηιακβάλνληαη νη γνλείο, νη επίηξνπνη ή νη αληηπξφζσπνί 

ηνπο. 

8. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 

9. Πε θάζε δεκνηηθφ ζρνιείν κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη 

απηφλνκεο ζπιινγηθέο κνλάδαο αγσγήο (ΑΠΚΑ) θαηά ηάμε, 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αγσγή ησλ καζεηψλ ηεο θάζε ηάμεο 

θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ γνλέσλ. Ζ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ΑΠΚΑ, ε ζπγθξφηεζή ηνπο κε ηε 

ζπκκεηνρή γνλέσλ, καζεηψλ θαη δαζθάισλ, νη κνξθέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα ζρνιηθά 

ζπκβνχιηα, ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ή άιινπο θνξείο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΠΡ '  

ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ  

 

Άξζξν 54.  

Δηδηθέο απνζπάζεηο, αλαγλψξηζε πξνυπεξεζηψλ θαη 

ηίηισλ ζπνπδψλ. 

 

1. Δθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ νη ζχδπγνη ππεξεηνχλ ζε 

ειιεληθέο ππεξεζίεο ζηελ Θχπξν, κπνξνχλ θαηεμαίξεζε λα 

απνζπψληαη ζε ζρνιεία ηεο Θχπξνπ γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ππεξεηνχλ εθεί νη ζχδπγνί ηνπο, ρσξίο ηηο 

ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπο, ζηελ Διιάδα θαη ρσξίο ην εηδηθφ 

επηκίζζην θαη ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ κεηάβαζεο θαη 

νξηζηηθήο επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα.  

2. Θχπξηνη εθπαηδεπηηθνί, ησλ νπνίσλ νη ζχδπγνη 

ππεξεηνχλ ζε θππξηαθέο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα, 

πξνζιακβάλνληαη ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ δηαξθεί γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ππεξεηνχλ νη ζχδπγνί ηνπο ζηελ Διιάδα. Κε θνηλή 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ ζπληζηψληαη πξνζσξηλέο 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη θαζνξίδεηαη 

ην χςνο ησλ απνδνρψλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ, γηα 

θαζέλαλ απφ ηνπο πξνζιακβαλφκελνπο, ζην ζχλνιν ησλ 

απνδνρψλ ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ πνπ ηπρφλ 

θαηέρνπλ ή ηνπ αληίζηνηρνπ κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν 

ππεξεζίαο ηνπ. Ζ δαπάλε θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ απηψλ 

βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

3. Ζ απφζπαζε εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε αλαγλσξηζκέλα ειιεληθά 

ζρνιεία ηεο αιινδαπήο θαη ζε ζρνιεία ηεο Θχπξνπ 

δηαθφπηεηαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί απηνί επηιέγνληαη σο 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ, πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ θαη 

γξαθείσλ ηεο εθπαίδεπζεο ή σο ζρνιηθνί ζχκβνπινη.  

4. Ζ πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθψλ ζε ειιεληθά ζρνιεία ηεο 

Θχπξνπ, απφ ηελ αλαθήξπμε ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ, 

ππνινγίδεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηζαγσγηθνχ βαζκνχ θαη 

αξραηφηεηαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 

695/1970 (ΦΔΘ 221 ), φζσλ έρνπλ δηνξηζηεί ζε δεκφζηα 

ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Γηα φζνπο δηνξίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

απηνχ ηνπ λφκνπ, ε πξνυπεξεζία απηή ιακβάλεηαη ππφςε 

γηα ηελ έληαμή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηεο πεξίπησζεο Α' ηνπ άξζξνπ 15.  

5. α) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 1351/1983 (ΦΔΘ 56) 

αληηθαζίζηαηαη, αθφηνπ ίζρπζε, σο εμήο:  

"3. Δθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ 

σξάξην δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία ηεο ίδηαο θαηεχζπλζεο 

δηαηίζεληαη κεξηθά ή νιηθά ζε ζρνιεία ηεο ίδηαο ή άιιεο 

θαηεχζπλζεο ή ζε αληίζηνηρεο πξνο ηελ εηδηθφηεηά ηνπο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ ίδηνπ λνκνχ ή 

λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε, 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Αθφκα κπνξεί λα δηαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ζε άιιν λνκφ ή λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Πηνπο δηαηηζέκελνπο 

ρνξεγνχληαη νδνηπνξηθά έμνδα απφζπαζεο θαη εκεξήζηα 

εθηφο έδξαο απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 

65/1973 (ΦΔΘ 150). Όζνη εθπαηδεπηηθνί, έσο ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, έρνπλ δηαηεζεί κεξηθψο ή νιηθψο 

απφ ηελ πεξηθέξεηα ζε ζρνιεία ή ππεξεζίεο ηεο έδξαο ηνπ 

ίδηνπ ή άιινπ λνκνχ δηθαηνχληαη έμνδα απφζπαζεο, ην 

χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ".  

β) Πην ζηνηρ. α ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1351/1983 

θαη κεηά ηηο ιέμεηο "παλειιήληνπο ζρνιηθνχο αγψλεο" 

πξνζηίζεηαη ε θξάζε "ή δηεζλείο ζρνιηθνχο αγψλεο".  

Ζ αιεζηλή έλλνηα ηνπ φξνπ "θαηεγνξία" ζην ίδην ζηνηρείν 

είλαη ε αλψηαηε θαηεγνξία αζιήκαηνο.  

γ) Πην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1351/1983 πεξηιακβάλνληαη απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 1986 - 87 θαη νη ππνςήθηνη ησλ 

πεξηπηψζεσλ ε' θαη ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Πηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 κεηά 

απφ ηα ζηνηρεία α ', β ', γ θαη δ' πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία ε' 

θαη ζη ', ηα νπνία δηαγξάθνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ 

άξζξνπ 1.  

δ) Ρν πνζνζηφ 20% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

δνθηκαζηψλ, πνπ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ ππνςήθηνπ γηα επηινγή ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ απαηηείηαη θαη πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη ηνπ 

εδαθίνπ δ' ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

1351/1983, απμάλεηαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1986 - 87 

ζε 40%.  

6. Ζ ππεξεζία ησλ δαζθάισλ ζην εηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

ηνπ Τπρνινγηθνχ Θέληξνπ Βφξεηαο Διιάδαο, νη νπνίνη 

έιαβαλ ην πηπρίν ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

1238/1982 (ΦΔΘ 35), αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

πξφζιεςεο σο θαλνληθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, εθφζνλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία απηή είραλ πεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζε εθθιεζηαζηηθή παηδαγσγηθή αθαδεκία. Ζ 

παξαπάλσ ππεξεζία πξνζκεηξείηαη γηα ηελ έληαμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απηψλ ζε βαζκφ αλψηεξν ηνπ εηζαγσγηθνχ. 

Ζ έληαμή ηνπο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

νηθείνπ θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ 

λφκνπ. Πηελ απφθαζε έληαμεο πξνζδηνξίδεηαη θαη ν 

πιενλάδσλ ρξφλνο ππεξεζίαο ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα 

εληαρζνχλ.  

7. Ρίηινη ζπνπδψλ, δηεηνχο ηνπιάρηζην κεηεθπαίδεπζεο ζην 

εμσηεξηθφ, εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλαγλσξίδνληαη, εθφζνλ ν 

ρξφλνο θαη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ είλαη ηζνδχλακα, σο 

ηζφηηκνη κε ηα πηπρία πνπ ρνξεγνχλ ηα δηδαζθαιεία κέζεο 

θαη δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη χζηεξα απφ 

γλψκε ηεο επηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΡ 5/5/26.4. 82 (ΦΔΘ 213/η. Β') θνηλήο 

απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο θαη 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα 

αλαγλψξηζε ηίηινπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ κέζεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ επηηξνπή απηή, ε νπνία θαηεμαίξεζε ηφηε 

κπνξεί λα θξίλεη θαη ηίηινπο ζπνπδψλ κέζεο εθπαίδεπζεο 

κεηέρνπλ δχν κέιε ηνπ αληηζηνίρνπ ηκήκαηνο ηνπ Ξ.Η., 

αληί εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία β' θαη γ΄ ηεο 



παξαπάλσ απφθαζεο. Ζ δηαδηθαζία, νη πξνυπνζέζεηο, ν 

νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Ξ.Η. θαη θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

8. Όηαλ, γηα ην δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςε ζε θελέο, 

θελνχκελεο ή δεκηνπξγνχκελεο ζέζεηο ή απαζρνιήζεηο ζην 

δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 1 παξ. 

6 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΘ 65),απαηηείηαη, σο ηππηθφ 

πξνζφλ, ην απνιπηήξην ζρνιείνπ κέζεο εθπαίδεπζεο, 

λνείηαη θαη ην απνιπηήξην θάζε ηχπνπ ιπθείνπ.  

Άξζξν 55 

Ξξφζζεηεο απαζρνιήζεηο εθπαηδεπηηθψλ.  

Νκάδεο εξγαζίαο 

 

1. Νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ππνρξενχληαη κεηαμχ άιισλ:  

α) Λα κεηέρνπλ ζηηο γεληθέο εμεηάζεηο επηινγήο 

ζπνπδαζηψλ γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε σο 

βαζκνινγεηέο, εθθσλεηέο θαη επηηεξεηέο ή σο κέιε ησλ 

ζρεηηθψλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο.  

β) Λα κεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο απνιπηήξησλ θαη 

πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ησλ καζεηψλ ησλ ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ.  

γ) Λα κεηέρνπλ ζε επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο γηα ηε 

κειέηε θαη επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ.  

δ) Λα αζθνχλ θαζήθνληα δηεπζπληψλ κεηαιπθεηαθψλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θέληξσλ.  

ε) Λα ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο 

θαη λα δηδάζθνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ απηφλ ην λφκν 

ψξεο ππνρξεσηηθήο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν 

ηνπο, ζε άιια ζρνιεία ηεο ίδηαο ή γεηηνληθήο πφιεο ή 

θσκφπνιεο ή ζηα κεηαιπθεηαθά παξαζθεπαζηηθά θέληξα ή 

ζηα ηκήκαηα πξφζζεηεο εζσηεξηθήο βνήζεηαο ή ζηηο ηάμεηο 

ππνδνρήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ 

άξζξνπ 4.  

ζη) Λα κεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φηαλ 

θαινχληαη απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ή λα 

αλαιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ θαη 

ζεκηλαξίσλ, ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ επηκνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

δ) Λα πξνζθέξνπλ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, φηαλ δελ 

ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη.  

2. Νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη ππνρξενχληαη, κεηαμχ άιισλ, λα 

κεηέρνπλ ζηηο γεληθέο εμεηάζεηο επηινγήο ζπνπδαζηψλ γηα 

ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε σο πξντζηάκελνη 

βαζκνινγηθψλ θαη εμεηαζηηθψλ θέληξσλ ή σο κέιε ησλ 

ζρεηηθψλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο, λα αζθνχλ 

θαζήθνληα δηεπζπληψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηκνξθσηηθψλ 

θέληξσλ θαη λα δηδάζθνπλ ζε απηά καζήκαηα ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο.  

3. Νη απαζρνιήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ δελ απνηεινχλ θαηνρή 

δεχηεξεο ζέζεο. Πηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαηίζεληαη 

πξφζζεηεο απαζρνιήζεηο θαηαβάιινληαη νη απνδεκηψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ ελδέθαηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 

1305/1982 (ΦΔΘ 146), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

4. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη νκάδεο εξγαζίαο 

απφ δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ππαιιήινπο θαη απφ 

ηδηψηεο πνπ κπνξνχλ, ιφγσ ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ή 

επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη πείξαο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνδνηηθφηεξε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ ππνπξγείνπ κε 

ηελ θαηάξηηζε εηζεγήζεσλ, κειεηψλ, λνκνζεηηθψλ ή 

δηνηθεηηθψλ θεηκέλσλ ή ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ. Πηα κέιε 

ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ηνπο γξακκαηείο θαη ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ρνξεγείηαη απνδεκίσζε θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

Άξζξν 56.  

Γηεπζχλζεηο θαη γξαθεία εθπαίδεπζεο.  

Δπηινγή πξντζηακέλσλ. 

 

1. Ρα άξζξα 4, 5, 7, 8, 14 θαη 15 ηνπ λ. 1304/1982 (ΦΔΘ 

144) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

"Άξζξν 4.  

Γηεπζχλζεηο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

1. Πηελ έδξα θάζε λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο 

ηδξχεηαη δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ηε 

δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ, ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο 

αγσγήο, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, θαζψο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο.  

2. Ξξντζηάκελνο ηεο δηεχζπλζεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο νξίδεηαη εθπαηδεπηηθφο ησλ θιάδσλ δαζθάισλ 

ή λεπηαγσγψλ κε βαζκφ Α' θαη εμαεηή ππεξεζία ζην βαζκφ 

απηφλ.  

Άξζξν 5.  

Γξαθεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

1. Νη έδξεο θαη νη πεξηνρέο αξκνδηφηεηαο ησλ γξαθείσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

2. Ξξντζηάκελνο ηνπ γξαθείνπ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

νξίδεηαη εθπαηδεπηηθφο ησλ θιάδσλ δαζθάισλ ή 

λεπηαγσγψλ κε βαζκφ Α' θαη πεληαεηή ππεξεζία ζην βαζκφ 

απηφλ.  

Άξζξν 7.  

Γηεπζχλζεηο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

1. Πηελ έδξα θάζε λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο 

ηδξχεηαη δηεχζπλζε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ηε 

δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ γπκλαζίσλ, ησλ 

γεληθψλ, θιαζηθψλ θαη ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ 

ιπθείσλ, ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.  

2. Ξξντζηάκελνο ηεο δηεχζπλζεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο νξίδεηαη εθπαηδεπηηθφο ησλ θιάδσλ ΑΡ1 κέρξη 

θαη ΑΡ14, ΑΡ17 θαη ΑΡ18 κε βαζκφ Α ' θαη εμαεηή ππεξεζία 

ζην βαζκφ απηφλ.  

Άξζξν 8.  

Γξαθεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

1. Νη έδξεο θαη νη πεξηνρέο αξκνδηφηεηαο ησλ γξαθείσλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

2. Ξξντζηάκελνο ηνπ γξαθείνπ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο νξίδεηαη εθπαηδεπηηθφο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΑΡ1 κέρξη θαη ΑΡ14, ΑΡ17 θαη 

ΑΡ18 κε βαζκφ Α' θαη πεληαεηή ππεξεζία ζην βαζκφ 

απηφλ.  

Άξζξν 14.  

Δπηινγή. 

 

1. Γηα ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ θαη 

γξαθείσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ γξαθείσλ αγσγήο, ην 

νηθείν πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θξίλεη, έσο ην 

ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε δεχηεξνπ έηνπο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ πνπ έρνπλ ηα 

πξνζφληα απηνχ ηνπ άξζξνπ γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο θαη 

ζπληάζζεη, ρσξίο αμηνινγηθή ζεηξά, ηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

ππνςεθίσλ:  

α) Ξξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο.  

β) Ξξντζηακέλσλ γξαθείσλ ηεο εθπαίδεπζεο.  

γ) Ξξντζηακέλσλ γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο.  

2. Θαηά ηε ζχληαμε ησλ πηλάθσλ απηψλ ην πεξηθεξεηαθφ 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην εθηηκά ηε γλψζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαγκάησλ θαη ηε δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο δηαπίζησζεο ησλ 

πξνζφλησλ απηψλ.  

3. Ν πξντζηάκελνο ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ππνβάιιεη ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ζην αξκφδην θεληξηθφ 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην.  

4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη έσο 15 Καξηίνπ ηνπ ίδηνπ 



έηνπο, θαινχληαη φζνη έρνπλ ηα πξνζφληα λα αζθήζνπλ 

θαζήθνληα πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ 

εθπαίδεχζεο θαη ησλ γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο λα 

ππνβάιινπλ έσο 15 Απξηιίνπ ζρεηηθή αίηεζε. Πηελ αίηεζε 

απηή επηζπλάπηεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο:  

α) Ηδηφγξαθν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη β) δήισζε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζε δηεπζχλζεηο ή γξαθεία δχν έσο πέληε 

λνκψλ ή λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ θαηά ζεηξά 

πξνηίκεζεο.  

5. Ρν αξκφδην θεληξηθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κέζα ζην 

κήλα Κάην θαηαξηίδεη πίλαθεο ππνςεθίσλ πξντζηακέλσλ 

δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο, ππνςήθησλ πξντζηακέλσλ 

γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο κε αμηνινγηθή ζεηξά, αθνχ 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηηο 

δειψζεηο πξνηίκεζεο θαη αθνχ ζπκβνπιεπηεί ηνπο πίλαθεο 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ, αλεμάξηεηα 

απφ θιάδν θαη εηδηθφηεηα. Αλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο δελ επαξθεί γηα ηελ 

πιήξσζε φισλ ησλ θελψλ ζέζεσλ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ 

δηακεξίζκαηνο, ην θεληξηθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην 

ζπληάζζεη ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα ρσξίο αηηήζεηο 

ελδηαθεξνκέλσλ, αθνχ θξίλεη θαη αμηνινγήζεη φζνπο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Νη πίλαθεο απηνί θπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θα ηζρχνπλ 

γηα δχν έηε απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο.  

6. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

αξκφδηνπ γηα ζέκαηα ηνπνζέηεζεο θαη κεηάζεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ηνπνζεηνχληαη ζε θελέο ζέζεηο πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ 

θαη γξαθείσλ εθπαίδεπζεο θαη γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο 

φζνη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο κε ηε ζεηξά 

πνπ έρνπλ θαη ζε λνκνχο ή λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο δειψζεηο ηνπο. Αλ νη ίδηεο ζέζεηο 

δεηνχληαη απφ πεξηζζφηεξνπο ππνςήθηνπο, γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο 

κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

7. Ζ εγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζε πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 

δελ εκπνδίδεη ηελ εγγξαθή ηνπ θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

πίλαθεο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ ή θαη ζηνπο άιινπο πίλαθεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, νη νπνίεο θάζε θνξά ηζρχνπλ γηα 

ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε".  

Άξζξν 15.  

πεξεζηαθή θαηάζηαζε πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ θαη 

γξαθείσλ εθπαίδεπζεο θαη γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο. 

 

1. Νη πξντζηάκελνη ησλ δηεπζχλζεσλ θαη ησλ γξαθείσλ 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ησλ γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο, 

πνπ ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο απηά 

γηα κία ηεηξαεηία, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηνπνζέηεζήο ηνπο.  

Όηαλ δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη πξντζηάκελνο, 

αλαπιεξψλεηαη: α) απφ πξντζηάκελν γξαθείνπ ή αλ δελ 

ππάξρεη, απφ δηεπζπληή ζρνιείνπ πνπ εδξεχνπλ ζηελ ίδηα 

πφιε, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντζηάκελν δηεχζπλζεο 

εθπαίδεπζεο, β) απφ δηεπζπληή ζρνιείνπ πνπ εδξεχεη ζηελ 

ίδηα ή γεηηνληθή πφιε, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντζηάκελν 

γξαθείνπ εθπαίδεπζεο θαη γ) απφ εθπαηδεπηηθφ ηνπ θιάδνπ 

ΑΡ11 κε βαζκφ Α' πνπ ππεξεηεί ζηελ ίδηα ή γεηηνληθή 

πφιε, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντζηάκελν γξαθείνπ θπζηθήο 

αγσγήο. Νη αλαπιεξσηέο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

λνκάξρε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  

2. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο δηαηεξνχλ ηηο νξγαληθέο 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη θαη 

εμειίζζνληαη βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά ζε απηέο 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Κπνξνχλ σο 

εθπαηδεπηηθνί λα κεηαηεζνχλ ζε θελέο ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ άιινπ ζρνιείνπ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ λνκνχ ή 

λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, φπνπ θαη αλαιακβάλνπλ 

ππεξεζία κεηά ηε ιήμε ηεο ηεηξαεηίαο. Υο πξντζηάκελνη 

κπνξνχλ λα κεηαηεζνχλ ζε θελέο ζέζεηο ηνπ ίδηνπ λνκνχ ή 

λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο ή θαη άιινπ, εθφζνλ απηέο νη 

ζέζεηο είραλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ηνπο δήισζε.  

3. Νη πξντζηάκελνη ησλ δηεπζχλζεσλ θαη ησλ γξαθείσλ 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ γξαθείσλ θπζηθήο αγσγήο, θαζψο θαη 

νη αλαπιεξσηέο ηνπο, φηαλ απηνί δελ ππάξρνπλ ή 

απνπζηάδνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ κελφο, εθηφο 

απφ ηηο απνδνρέο ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, παίξλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο επίδνκα ζέζεο 

πνπ νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ.  

4. Κε ζχκθσλε θαη αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ν πξντζηάκελνο δηεχζπλζεο ή 

γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ή γξαθείνπ θπζηθήο αγσγήο κπνξεί 

λα απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ή λα κεηαηεζεί ζε 

άιιε δηεχζπλζε ή γξαθείν γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο 

θαη ρσξίο δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη 

εμαηηίαο ελεξγεηψλ ή παξαιείςεψλ ηνπ είλαη ππεξεζηαθά 

αλαγθαία ε απνκάθξπλζε ηνπ".  

2. Νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1304/1982 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

"2. Ξξντζηάκελνο ηνπ γξαθείνπ θπζηθήο αγσγήο νξίδεηαη 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ θιάδνπ ΑΡ11 κε βαζκφ Α ' θαη πεληαεηή 

ππεξεζία ζην βαζκφ απηφλ.  

3. Ρν γξαθείν θπζηθήο αγσγήο ππάγεηαη ζηε δηεχζπλζε 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ 

δηακεξίζκαηνο".  

3. Ρν άξζξν 11 ηνπ λ. 1304/1982 θαηαξγείηαη.  

Άξζξν 57 

Θέκαηα ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

 

1. Κέζα ζην ηειεπηαίν δίκελν ηζρχνο ηνπ πίλαθα επηινγήο 

ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, φπσο απηφο θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 277/1984 (ΦΔΘ 104), ηα 

πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θξίλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο πνπ έρνπλ ηα 

πξνζφληα θαη ζπληάζζνπλ πίλαθα κε αμηνινγηθή ζεηξά, 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θαηάιιεινη γηα ηε ζέζε 

ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ 

άξζξνπ 17 παξ. 2 ηνπ λ. 1304/1982. Νη πίλαθεο απηνί 

ππνβάιινληαη ζην αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ θαη απνηεινχλ ζηνηρείν πιεξνθφξεζεο ρσξίο 

δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα.  

2. Πηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο απνλέκεηαη, κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν 

βαζκφο ηνπ παξέδξνπ κε ζεηεία ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ 

ηλζηηηνχηνπ γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαη 

θαηαβάιινληαη νη αληίζηνηρεο απνδνρέο.  

3. Πρνιηθνί ζχκβνπινη, νη νπνίνη θαηά ηελ επηινγή ηνπο 

δελ είραλ νξγαληθέο ζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, 

θαηαιακβάλνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο πξνζσξηλέο 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο κε ην βαζκφ θαη ην κηζζνινγηθφ 

θιηκάθην πνπ θαηείραλ θαηά ην ρξφλν ηεο επηινγήο ηνπο ή 

εθείλν ζην νπνίν κεηαγελέζηεξα έρνπλ θαηαηαγεί. Νη ζέζεηο 

απηέο ζπληζηψληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ θαη 

θαηαξγνχληαη κε ηελ απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απηψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Κε ηνλ ίδην 

ηξφπν θαηαξγνχληαη θαη νη πξνζσξηλέο ζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

1304/1982.  

4. Πηα ζπκβνχιηα πνπ ζπζηήζεθαλ ή ζπληζηψληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ λ. 1304/1982, γηα ηελ 

επηινγή, ηελ επαλάθξηζε γηα αλαλέσζε ηεο ζεηείαο, ηα 

ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηνλ πεηζαξρηθφ 

έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, κεηέρεη θαη ν αηξεηφο 

εθπξφζσπνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην αλψηεξν θαηά 

πεξίπησζε θεληξηθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην.  

5. Ζ παξ. 5 ηεο πεξίπη. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 11 εθαξκφδεηαη 

αλάινγα θαη γηα ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο.  

6. Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπνληαη ζέζεηο 

ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ κέζεο γεληθήο θαη κέζεο ηερληθήο - 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, λννχληαη εθεμήο ζέζεηο 

ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

πνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο απηέο είλαη φζνη έρνπλ ηα 

πξνζφληα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1304/1982, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.  



Άξζξν 58  

Θέκαηα δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ 

 

1. α) πνςήθηνη γηα δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθνί, πνπ 

εκπνδίζηεθαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα δηνξηζηνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηνξηθνχ θαζεζηψηνο 1967 - 1974 

ιφγσ ηεο αληίζεζεο ηνπο πξνο απηφ, εγγξάθνληαη ζηηο 

νηθείεο επεηεξίδεο δηνξηζηέσλ, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ 

ππνβάιινπλ καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κέζα 

ζε έμη κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ, θαη 

δηνξίδνληαη, κε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, ζε θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

β) Ππνπδαζηέο ησλ ζρνιψλ λεπηαγσγψλ θαη ησλ 

παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ, νη νπνίνη εκπνδίζηεθαλ λα 

πεξαηψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ιφγσ αληίζεζεο πξνο ην 

δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο (1967 - 1974), ζπλερίδνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζην έηνο πνπ δηέθνςαλ. Κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο εγγξάθνληαη ζηηο νηθείεο επεηεξίδεο 

δηνξηζηέσλ θαη δηνξίδνληαη, κε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, ζε 

θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

γ) Υο αλψηαην φξην ειηθίαο δηνξηζκνχ γηα φζνπο ππάγνληαη 

ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα νξίδεηαη ην 50φ έηνο. Ρα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα ζέκαηα ζπνπδψλ θαη θάζε 

άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηα ηελ 

ππαγσγή ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πξνεγνχκελα 

εδάθηα απνθαίλεηαη ην νηθείν θεληξηθφ ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην.  

2. α) Έιιελεο ηζαγελείο θαη νκνγελείο πνπ είραλ 

εθπαηξηζζεί ιφγσ ησλ γεγνλφησλ ηεο πεξηφδνπ 1946 - 

1949, θαζψο θαη ηα ηέθλα ηνπο, εθφζνλ είλαη πηπρηνχρνη 

αλψηαησλ ή αλψηεξσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη έρνπλ 

ηα ηππηθά πξνζφληα γηα δηνξηζκφ ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

εγγξάθνληαη κε αίηεζε ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο επεηεξίδεο 

δηνξηζηέσλ αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβαλ ην 

απαηηνχκελν γηα ην δηνξηζκφ ηνπο πηπρίν.  

β) Ζ αλαγλψξηζε ησλ πηπρίσλ ησλ ππνςεθίσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ σο ηζφηηκσλ κε ηα πηπρία 

ηκεκάησλ ζρνιψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο γίλεηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ, απφ επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Κε 

ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηηξνπψλ απηψλ, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαζψο θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέκα. Νη επηηξνπέο απηέο, θαηά ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ηζνηηκίαο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, εμεηάδνπλ αθφκε: αα) 

ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ, ββ) ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο φισλ 

ησλ καζεκάησλ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή νξηζκέλσλ 

απφ απηά θαη γγ) ηελ ηθαλφηεηα γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ 

ειιεληθνχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ.  

γ) Υο αλψηαην φξην ειηθίαο δηνξηζκνχ ησλ παξαπάλσ 

ππνςεθίσλ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κφληκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξίδεηαη ην 50φ έηνο. Όζνη έρνπλ ππεξβεί 

απηφ ην φξην ειηθίαο, πξνζιακβάλνληαη ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ αφξηζηνπ 

ρξφλνπ, ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη κε θνηλέο 

απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, νη νπνίεο θαηαξγνχληαη 

κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. Γηα ηα άιια 

ζέκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62.  

δ) Νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ ηνπο ππνβάιινληαη ζηε δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο 

ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο καδί κε ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη κελψλ 

απφ ηελ επηζηξνθή θαη εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα. Γηα 

φζνπο έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα, ε πξνζεζκία 

απηή αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

3. α) Ρν άξζξν 2 ηνπ λ. 37/1975 (ΦΔΘ 79), πνπ 

θαηαξγήζεθε απφ 28.4.83 κε ην άξζξν 16 παξ. 1 πεξηπη. 3 

ηνπ λ. 1351/1983 (ΦΔΘ 56), θαηαξγείηαη θαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ έσο ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ. Γηνξηζκνί πνπ έγηλαλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ ζεσξνχληαη 

λφκηκνη.  

β) πνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί γηα δηνξηζκφ ζηε δεκφζηα 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ δηεηέιεζαλ ππφηξνθνη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.δ. 237/1969 (ΦΔΘ 133), 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα ππεξεηήζνπλ γηα 

κία ηξηεηία ζε ζρνιεία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Ζ ζεηξά 

δηνξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ απηψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

4. Ρν άξζξν 4 ηνπ λ.δ. 3860/1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηα άξζξα 15 ηνπ λ. 3997/1959 (ΦΔΘ 226) θαη 15 ηνπ λ. 

1286/1982 (ΦΔΘ 119), θαηαξγείηαη. Απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ε ζεηξά δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο φζσλ είραλ ζηξαηεπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξ. 3 ηεο 

πεξίπησζεο Α' θαη ηεο παξ. 3 ηεο πεξίπησζεο Β' ηνπ 

άξζξνπ 15.  

5. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 

1320/1983 (ΦΔΘ 6) εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

γηα δηνξηζκφ ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Όζνη ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο απηέο θαη έρνπλ ππνβάιεη ή ζα ππνβάινπλ αίηεζε 

δηνξηζκνχ κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ 

ηνπ λφκνπ, εγγξάθνληαη ζην νηθείν βηβιίν δηνξηζηέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο πνπ 

ζεσξείηαη φηη απφθηεζαλ ην πηπρίν ηνπο.  

6. Δθπαηδεπηηθνί ηεο κέζεο ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 576/1977 (ΦΔΘ 102), 

πνπ έρνπλ δηνξηζηεί κε ηηο: α) Φ. 422.11/Δ/18261/ 

22.12.79 (ΦΔΘ 7/10.1.80, η. Γ'), β) Φ. 422.11/Δ/3777/ 

22.4.80, (ΦΔΘ 127/28.4.80, η. Γ΄), γ) Φ. 422.11/Δ/407/ 

15.1.1981 (ΦΔΘ 25/23.1.81 η. Γ') θαη δ) Φ. 422.11/ 

9166/9.9.81 (ΦΔΘ 262/15.9.81 η. Γ') απνθάζεηο ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ 

ηηο: α) Φ. 422.11/Δ/10455/24.8.79, β) Φ. 422.11 

/Δ/7331/12.8.80 θαη γ) Φ.422.11/Δ/6291/16.6.81 

πξνθεξχμεηο θαη ησλ νπνίσλ νη πξάμεηο δηνξηζκνχ έρνπλ 

αθπξσζεί, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ θαηαιάβεη θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ παξαπάλσ θιάδνπ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ, απφ ηφηε πνπ δηνξίζηεθαλ.  

7. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο πεξίπησζεο Β' ηνπ 

άξζξνπ 15 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο γηα 

δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζρεηηθή 

αίηεζε πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Γηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηα βηβιία δηνξηζηέσλ ιφγσ 

ζπκπιήξσζεο ηνπ 40νχ έηνπο ζεσξείηαη φηη νπδέπνηε 

έγηλαλ. Γηνξηζκνί εθπαηδεπηηθψλ πνπ έγηλαλ κεηά ηηο 

παξαπάλσ δηαγξαθέο δελ ζίγνληαη.  

β. Δθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, πνπ ππάγνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηεο 

πεξίπησζεο Α' ηνπ άξζξνπ 15, κπνξνχλ επί κία ηξηεηία απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λα δηνξίδνληαη θαη κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 45νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ 

θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ ζε θάζε έηνο κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 45νπ αληηζηνηρεί έλα έηνο πξνυπεξεζίαο 

πνπ απαηηείηαη.  

9. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 σο 

πξνο ην αλψηαην φξην ειηθίαο δηνξηζκνχ, εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ, 

επί κία δηεηία απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, λα 

ππνβάινπλ αίηεζε δηνξηζκνχ έζησ θαη αλ έρνπλ ππεξβεί ην 

40φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

10. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ζηξαηνινγίαο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ π.δ. 158/1984 

(ΦΔΘ 53 Α), γηα ηνπο ππνςεθίνπο γηα δηνξηζκφ 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

παξαηείλεηαη γηα έλα έηνο απφ ηφηε πνπ έιεμε
50

.  

11. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1987 - 1988 νη δηνξηζκνί ζε 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιψλ καζεηείαο 

ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. γίλνληαη απφ ηνπο ππάξρνληεο νηθείνπο 

πίλαθεο δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ζε 

απηνχο θαη κεηά απφ δήισζε ησλ ππνςεθίσλ φηη 
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 Καηά ην άξζξν 6 παξ.2 ηνπ Ν. 1674/1986 (Α' 203): ε αλσηέξσ 
πξνζεζκία παξαηείλεηαη κέρξη 31.12.1986.  
 



επηζπκνχλ λα δηνξηζηνχλ ζηηο ζρνιέο καζεηείαο ηνπ 

Ν.Α.Δ.Γ.  

 

Άξζξν 59 

Ιεηηνπξγία ηάμεσλ ιπθείνπ – Κ.Ξ.Θ. 

 

1. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα ηδξχνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ, ζε 

απνκνλσκέλεο ζπγθνηλσληαθά θσκνπφιεηο ηεο ρψξαο, 

ηάμεηο ιπθείνπ νη νπνίεο πξνζαξηψληαη ιεηηνπξγηθά ζε 

γπκλάζην πνπ έρεη έδξα ζηελ ίδηα θσκφπνιε. 

2. Ρελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηάμεσλ απηψλ έρεη ν 

δηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ 

γπκλαζίνπ απηνχ. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηηο ηάμεηο 

απηέο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ ηζρχεη, γίλεηαη απφ 

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ γπκλαζίνπ. 

3. Γεληθά ιχθεηα κε καζεηέο ιηγφηεξνπο απφ πελήληα (50) 

κπνξεί λα κεηαηξέπνληαη, κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε ηάμεηο ιπθείνπ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ 

άξζξνπ. 

4. Ρα ιπθεηαθά παξαξηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ κεηαηξέπνληαη ζε ηάμεηο 

ιπθείνπ, κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

5. Πηα κεηαιπθεηαθά πξνπαξαζθεπαζηηθά θέληξα (Κ.Ξ.Θ.) 

εθηφο απφ ηελ χιε ησλ δεζκψλ ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο ιπθείνπ, κπνξεί λα δηδάζθεηαη θαη 

χιε απφ ηα εηδηθά καζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επηινγή ζπνπδαζηψλ ζε ηκήκαηα Α.Δ.Η. θαη Ρ.Δ.Η.. 

6. Νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ άξζξνπ 

ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. 

  

Άξζξν 60  

Γηδαθηηθά βηβιία 

 

1. Γηδαθηηθά βηβιία είλαη φια ηα βηβιία, θχξηα θαη 

βνεζεηηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα αληίζηνηρα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Πηα δηδαθηηθά βηβιία πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα βηβιία ή 

έληππα ή ηερληθά κέζα, φπσο θαζέηεο, ηαηλίεο, 

καγλεηνηαηλίεο, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ άζθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ.  

2
51

. Ζ ζπγγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ γίλεηαη είηε κε 

πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ είηε κε αλάζεζε ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο χζηεξα απφ πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είηε κε απεπζείαο αλάζεζε ζε 

ζπγγξαθείο ή ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπψληαη 

θαηά θχξηα απαζρφιεζε θαη ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ζην 

Ξ.Η. γηα ηε ζπγγξαθή απηή. Πηηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ γηα 
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 Η παξάγξαθνο απηή έρεη αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «2. Σα 
δηδαθηηθά βηβιία γξάθνληαη κε βάζε ην αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 
ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Η ζπγγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 
γίλεηαη είηε κε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ είηε κε αλάζεζε ζε έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο ή λνκηθά πξφζσπα χζηεξα απφ 
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είηε κε απεπζείαο αλάζεζε 
ζε ζπγγξαθείο ή ζε λνκηθά πξφζσπα ή ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ 
πνπ απνζπψληαη θαηά θχξηα απαζρφιεζε θαη ρσξίο ηδηαίηεξε 
ακνηβή ζην Π.Ι. γηα ηε ζπγγξαθή απηή. ηηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ 
γηα ηε ζπγγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη 
ζχκβνπινη ή πάξεδξνη ηνπ Π.Ι., θαζψο θαη άιινη εηδηθνί 
επηζηήκνλεο.  
Καζηεξψλεηαη ε εηζαγσγή ζηα ζρνιεία πεξηζζφηεξσλ απφ έλα 
δηδαθηηθψλ βηβιίσλ γηα ην καζεηή ζε καζήκαηα πνπ απηφ θξίλεηαη 
απαξαίηεην. ηελ πεξίπησζε απηή ηα δηδαθηηθά βηβιία είηε 
γξάθνληαη απφ εηδηθέο ζπγγξαθηθέο νκάδεο πνπ ζπγθξνηνχληαη γηα 
θάζε βηβιίν κε απφθαζε ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Π.Ι. είηε 
πξνέξρνληαη κε επηινγή απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, κε ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 60 ηνπ λ. 1566/1985. 
Σν δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ βηβιίσλ αλήθεη ζην 
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθηφο εάλ 
ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία.» 
 

ηε ζπγγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ κπνξνχλ λα 

κεηέρνπλ θαη ζχκβνπινη ή πάξεδξνη ηνπ Ξ.Η. θαζψο θαη 

άιινη εηδηθνί επηζηήκνλεο. 

3. Δθηφο απφ ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζπγγξαθήο είλαη 

δπλαηή ε πξνκήζεηα δηδαθηηθψλ βηβιίσλ απφ ην ειεχζεξν 

εκπφξην.  

4. Γηα ηελ θξίζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζπγθξνηνχληαη 

επηηξνπέο θξίζεο απφ ζπκβνχινπο θαη παξέδξνπο ηνπ Ξ.Η., 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ή θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ή 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο.  

5. Ζ εηθνλνγξάθεζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ γίλεηαη απφ 

ηδηψηεο θαιιηηέρλεο, χζηεξα απφ δηαγσληζκφ ή κε 

απεπζείαο αλάζεζε.  

6. Ζ έγθξηζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ αλήθεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ νηθείσλ ηκεκάησλ ηνπ Ξ.Η., ζηα νπνία 

εηζάγνληαη ηα πνξίζκαηα ησλ επηηξνπψλ θξίζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 4. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηκεκάησλ ηνπ Ξ.Η. δελ 

κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία είραλ αλαιάβεη ηε 

ζπγγξαθή δηδαθηηθνχ βηβιίνπ ή κεηείραλ ζηελ επηηξνπή 

θξίζεο ηνπ.  

7. Ζ έθδνζε, θπθινθνξία, αγνξά θαη δηάζεζε δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ γίλεηαη απφ ηνλ Νξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ 

Βηβιίσλ (Ν.Δ.Γ.Β.), απφ ηνλ νπνίν θαηαβάιινληαη 

ρξεκαηηθά βξαβεία θαη έπαζια απνδεκίσζεο ζηνπο 

ζπγγξαθείο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ηπρφλ 

απνδεκηψζεηο ζηηο νκάδεο ζπγγξαθήο θαη θξίζεο ησλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνπο ηδηψηεο θαιιηηέρλεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.  

8. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Ξ.Η., ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη:  

α) Πηνπο φξνπο, ζηα φξγαλα θαη ζηε δηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ, γηα ηε ζπγγξαθή 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο απηνχο ππνςεθίσλ γηα ηε 

ζπγγξαθή, ζηε δηαδηθαζία αλάδεημήο ηνπο, ζηνλ ηξφπν 

θαζνξηζκνχ ησλ πξνζεζκηψλ ζπγγξαθήο, θξίζεο θαη 

έγθξηζεο, ζηνλ νξηζκφ ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ, επαίλσλ κε 

ρξεκαηηθά έπαζια ή απνδεκηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη 

ζηνπο ζπγγξαθείο ζηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ θαη ηελ παξάηαζή ηεο, ζηε δηαδηθαζία αλαηχπσζεο 

δηφξζσζεο, βειηίσζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπο θαη ζηα 

δηθαηψκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ζηηο πεξηπηψζεηο παξάηαζεο 

ηεο ηζρχνο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη αλαηχπσζήο ηνπο.  

β) Πηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ηεο ζπγγξαθήο δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ απεπζείαο ή χζηεξα απφ δηαγσληζκφ ή απφ 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ θαηαβνιή ζρεηηθψλ 

απνδεκηψζεσλ.  

γ) Πηε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ θξίζεο ησλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ θαη ζηελ θαηαβνιή ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ζηα κέιε 

ησλ επηηξνπψλ απηψλ.  

δ) Πηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θξίζεο θαη έγθξηζεο ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηελ 

θαηαβνιή ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ.  

ε) Πε θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ζπγγξαθή, θξίζε, 

έγθξηζε, αλαηχπσζε, δηφξζσζε, βειηίσζε, πξνζαξκνγή 

ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη ηελ πξνκήζεηά ηνπο απφ ην 

ειεχζεξν εκπφξην.  

9. Ρν χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ, επαίλσλ κε 

ρξεκαηηθά έπαζια θαη απνδεκηψζεσλ θάζε είδνπο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ. Νη ζρεηηθέο 

δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ 

Ν.Δ.Γ.Β.  

10. Κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζε εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ 

κεηείραλ ζε επηηξνπέο θξίζεο δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, νη νπνίεο 

είραλ ζπζηαζεί κε ην λ. 1143/1981 θαη ην λ. 1304/1982 

θαη θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο
52

.  
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 ην άξζξν απηφ έρνπλ πξνζηεζεί θαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: 
«11. Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 



 

Άξζξν 61 

Δηδηθά ζέκαηα ζρνιψλ αλαγλσξηζκέλσλ σο ηζφηηκσλ 

 

1. Ζ Πρνιή Δθπαηδεπηηθψλ Ιεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη 

Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.) θαη ε Πηβηηαλίδεηνο 

Γεκφζηα Πρνιή Ρερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ (Π.Γ.Π.Ρ.Δ.) 

εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο γηα ηηο 

ζρνιέο απηέο δηαηάμεηο. Γηα ηα ζέκαηα δηάξζξσζεο ησλ 

ζέζεσλ, δηνξηζκνχ θαη ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Π.Γ.Π.Ρ.Δ. 

εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ θαη 

ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα ζα θαζνξηζηνχλ κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ξξνεδξίαο ηεο 

Θπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ νη ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηνπ ηερληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ θαη ηεο 

ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζρνιήο, πνπ ζπληζηνχλ ην 

Θ.Δ.Ρ.Δ. ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. θαη νη νπνίεο ηδξχζεθαλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 ηνπ λ, 576/1977, 

κεηαηξέπνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. 

3. Νη νξγαληθέο ζέζεηο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζπζηάζεθαλ θαη δηαξζξψζεθαλ γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε ην π.δ. 770/1978 (ΦΔΘ 

178 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα, 

κεηαθέξνληαη απφ ην λ.π.δ.δ. ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. ζηε 

δεπηεξνβάζκηα δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη πξνζαπμάλνπλ 

θαηά βαζκνχο ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ αληίζηνηρσλ 

θιάδσλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηήο. 

4. Ρν πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη ηηο κεηαθεξφκελεο ζέζεηο 

θαηαηάζζεηαη απηνδηθαίσο ζε ζέζεηο ησλ αληίζηνηρσλ 

θιάδσλ ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ην 

βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ θαηέρεη. Ζ ζεηξά 

αξραηφηεηαο ησλ θαηαηαζζφκελσλ ζηνπο θιάδνπο πνπ 

θαηαηάζζνληαη θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Ρερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Θ.Π.Ρ.Δ.Δ.) κε βάζε ηελ εκεξνκελία 

δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ. 

5. Νη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ κεηαηξέπνληαη εμαθνινπζνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 

απφ γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ., 

κεηαθέξνληαη ζηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 

1985 απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ λ.π.δ.δ. ηεο 

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. νη πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κηζζνδνζία 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ 

κεηαηξεπφκελσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ., δηαηίζεηαη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. θαη ησλ ζρνιψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε 

κεηαηξνπή θαη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ρψξσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιψλ απηψλ. 

6. Θελέο νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

Π.Γ.Π.Ρ.Δ. κπνξεί λα θαιπθζνχλ κε κεηάηαμε 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Ζ κεηάηαμε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ 

θαη πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Πρνιήο. Νη 

                                                                                 
εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απφ 
ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ νπνίνπ επηρνξεγείηαη ν Ο.Δ.Γ.Β..  
12. Η πξνκήζεηα δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη απφ θνηλσθειή ηδξχκαηα, πνπ 
έρνπλ ζθνπφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζνξίδνληαη νη 
φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο ζπγγξαθήο, θξίζεο, έθδνζεο θαη 
πξνκήζεηαο ησλ βηβιίσλ απηψλ.» 
 

κεηαηάμεηο γίλνληαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο έσο θαη ηξεηο κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηε 

ζχζηαζε ζέζεσλ. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ηηο ίδηεο 

πξνυπνζέζεηο θαη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία κπνξεί λα 

κεηαηαγνχλ εθπαηδεπηηθνί ηεο Π.Γ.Π.Ρ.Δ. ζε θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

7. Νη δηνξηζκνί ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

Π.Γ.Π.Ρ.Δ. γίλνληαη εθεμήο κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ Γ.Π. ηεο Πρνιήο, απφ ηνπο νηθείνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ζε απηνχο θαη κεηά απφ δήισζε 

ησλ ππνςεθίσλ φηη επηζπκνχλ λα δηνξηζηνχλ ζηε 

Π.Γ.Π.Ρ.Δ.. 

8. Νη επεηεξίδεο δηνξηζηέσλ ηεο Π.Γ.Π.Ρ.Δ. θαηαξγνχληαη. 

Όζνη πεξηιακβάλνληαη ζηηο επεηεξίδεο απηέο εγγξάθνληαη 

ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηεο δεκφζηαο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζεηξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δηνξηζκνχ ζηε 

Π.Γ.Π.Ρ.Δ.. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα φζνπο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε 

πξνγελέζηεξε ζεηξά θαη γηα φζνπο ήδε έρνπλ δηνξηζηεί ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

9. Πηε Π.Γ.Π.Ρ.Δ. κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαη εηδηθά 

ηκήκαηα Ξ.Δ.Θ. ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 29, θαζψο 

θαη πεηξακαηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο κε εηδηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, ν ηχπνο θαη ε ηζνηηκία ησλ ρνξεγνχκελσλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ θαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

10. Πηε Π.Γ.Π.Ρ.Δ. κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ παξαγσγηθέο 

κνλάδεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο. Πηηο κνλάδεο 

απηέο απαζρνιείηαη θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ απηψλ, ν ηξφπνο 

δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ε ακνηβή φζσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα. 

11. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 δελ εθαξκφδνληαη γηα ηε 

Π.Γ.Π.Ρ.Δ. θαη ηε Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

12. ζέκαηα πνπ ήζειαλ πξνθχςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ απηνχ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ Γ.Π. ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. ή ηεο Π.Γ.Π.Ρ.Δ. θαηά 

πεξίπησζε. 

 

Άξζξν 62 

Θέκαηα ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο 

1. Ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ θιάδσλ θαη 

εηδηθνηήησλ, πνπ έρνπλ εξγαζηεί γηα κία ηεηξαεηία 

ηνπιάρηζην ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ηδησηηθήο ηερληθήο - 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε εβδνκαδηαία δηδαζθαιία 

ηνπιάρηζην δεθανθηψ (18) σξψλ ή κε κηθξφηεξν σξάξην, 

ην νπνίν κε αλαγσγή ζε 18σξε εβδνκαδηαία δηδαζθαιία 

θαιχπηεη ηνπιάρηζην κία ηεηξαεηία ή κε κεησκέλε 

εβδνκαδηαία δηδαζθαιία, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, γηα 

φζνπο ππεξέηεζαλ σο δηεπζπληέο ζρνιήο ή πξντζηάκελνη 

ηκήκαηνο, θαζψο θαη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ 

θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ηεο ηδησηηθήο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

εθφζνλ απνιχνληαη κε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

ηνπο ή θαηαξγνχληαη νη ζρνιηθέο απηέο κνλάδεο, 

πξνζιακβάλνληαη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ αφξηζηνπ ρξφλνπ κε ην βαζκφ 

θαη ην κ.θ. πνπ θαηέρνπλ, εάλ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη κε ην βαζκφ πνπ 

έρνπλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη ελφςεη ηεο 

πξφζιεςήο ηνπο. 

Ζ πξφζιεςε απηψλ γίλεηαη εθφζνλ έρνπλ δηνξηζηεί ζηε 



δεκφζηα εθπαίδεπζε, απφ ηελ νηθεία επεηεξίδα δηνξηζηέσλ, 

νη ζχγρξνλνί ηνπο θαηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ πνπ απνηειεί 

πξνζφλ δηνξηζκνχ. Νη ζέζεηο ζπληζηψληαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο θαη 

Νηθνλνκηθψλ. Ζ αίηεζε πξφζιεςεο γίλεηαη δεθηή, αλ 

ππνβιεζεί κέζα ζε δχν ην πνιχ έηε απφ ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ ζρνιείνπ ή ηελ απφιπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή κέζα ζε 

κηα δηεηία απφ ηελ ηζρχ απηνχ ηνπ λφκνπ γηα φζνπο έρνπλ 

απνιπζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ. Κεηαμχ ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ 

πξνζιακβαλφκελσλ θαηαξηίδεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε 

εξγαζίαο. Νη πξνζιακβαλφκελνη ηνπνζεηνχληαη κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζε ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηέσο δηνηθήζεσο πξσηεπνχζεο θαη ηνπ ηέσο 

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 

2. Ρα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, εμέιημεο, 

κεηάζεζεο θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ 

ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ εμέιημή ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη 

επλντθφηεξε απφ ηελ εμέιημε ησλ ζχγρξνλψλ ηνπο 

δεκφζησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ δηνξηζηεί κε θαλνληθή 

ζεηξά. Πηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ 

αλαηίζεληαη θαζήθνληα δηεπζπληψλ ζρνιείσλ θαη 

πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ. 

3. Νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ θαηαξγνχληαη, εθφζνλ είλαη 

εθπαηδεπηηθνί. 

4. Ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί κέζεο ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ απηνχ είηε ζε ηδησηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο είηε ζε 

δεκφζηα ζρνιεία κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ αφξηζηνπ 

ρξφλνπ, εθφζνλ δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ηελ ίδηα βαζκνινγηθή εμέιημε κε ηνπο δεκφζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη έρνπλ ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο ζε 

ηδησηηθά ή θαη δεκφζηα ζρνιεία πεξηζζφηεξν απφ εθείλνλ 

πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηελ 

εμέιημή ηνπο απφ ηνλ εηζαγσγηθφ κέρξη ηνλ θαηερφκελν 

βαζκφ, εληάζζνληαη ή επαλεληάζζνληαη χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηερληθήο - 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ 

θιηκάθην αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο ηνπο 

πνπ δηαλχζεθε κε 18σξε εβδνκαδηαία δηδαζθαιία ή κε 

πξνβιεπφκελν απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κεησκέλν σξάξην 

γηα ηνπο δηεπζπληέο ζρνιψλ θαη πξντζηακέλνπο ηκεκάησλ. 

Πην ρξφλν ππεξεζίαο γηα ηελ έληαμε κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

θαη ππεξεζία κε κεησκέλν σξάξην απαζρφιεζεο, ε νπνία 

ιακβάλεηαη ππφςε ζε θιάζκα κε αξηζκεηή ην σξάξην 

απαζρφιεζεο θαη παξνλνκαζηή ηελ ππνρξεσηηθή 

απαζρφιεζε, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην. Δπίζεο 

ζην ρξφλν ππεξεζίαο γηα ηελ έληαμε ππνινγίδεηαη θαη ην 

ζπλνιηθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ είραλ 

ηεζεί εθηφο ππεξεζίαο απφ ην θαζεζηψο ηεο δηθηαηνξίαο 

1967-1974. Ζ ζεηξά αξραηφηεηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ 

πιενλάδνληα ρξφλν ζην βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ θιηκάθην 

έληαμεο. 

Υο εκεξνκελία έληαμεο ζεσξείηαη ε εκέξα έλαξμεο ηζρχνο 

απηνχ ηνπ λφκνπ. Πηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εληάζζνληαη, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ θαηαβάιιεηαη δηαθνξά 

απνδνρψλ αλαδξνκηθά. 

5. Ρν εδάθην 2 ηεο πεξίπησζεο Γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1351/1983 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Γηα θαηάξγεζε ηάμεσλ θαη ηκεκάησλ ηάμεσλ. Πηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη επηηξεπηή ε απφιπζε απηψλ πνπ 

έρνπλ ηε κηθξφηεξε ππεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαβιεζεί ζ' απηνχο ε πξνβιεπφκελε 

απνδεκίσζε απφ ην άξζξν 30 ηνπ λ. 682/1977. Απφ ηηο 

απνιχζεηο απηέο εμαηξνχληαη νη δηδάζθνληεο πνπ είλαη θαη 

ηδηνθηήηεο ησλ ζρνιείσλ». 

6. Δμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα ηνπο ηδησηηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο ην κεησκέλν ιφγσ βαζκνχ ππνρξεσηηθφ 

σξάξην δηδαζθαιίαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ, ρσξίο 

κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο. Νη εθπαηδεπηηθνί απηνί 

ππνρξενχληαη λα αλαιάβνπλ πξφζζεηεο ψξεο δηδαζθαιίαο 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζρνιείνπ, κέρξη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν απηφλ 

ππνρξεσηηθφ σξάξην εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο. 

7. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 52, νη 

δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα ζηηο 

ηδησηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπο, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 

Α', Β' θαη Γ' ηνπ άξζξνπ 11. 

  

Άξζξν 63  

Θαηάξγεζε εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ - Δπηηξνπέο 

αζιεηηθψλ αγψλσλ 

 

1. Νη εηδηθνί ινγαξηαζκνί: «Θεθάιαην Πρνιηθήο 

Γπκλαζηηθήο θαη Πρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ» θαη «Θεθάιαην 

Δζληθήο Πσκαηηθήο Αγσγήο» θαηαξγνχληαη.  

Νη πηζηψζεηο γηα ηε δαπάλε ίδξπζεο, ζπκπιήξσζεο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ γπκλαζηεξηαθψλ ρψξσλ ησλ ζρνιείσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ 

παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ θαη ζρνιψλ λεπηαγσγψλ, θαζψο 

θαη γηα ηηο δαπάλεο γηα πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ αζιεηηθνχ 

πιηθνχ (γπκλαζηηθνχ, αγσληζηηθνχ, ζθνπεπηηθνχ) γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο θπζηθήο αγσγήο, ηε κεηαθνξά αζιεηηθνχ 

πιηθνχ, ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο θαη αγψλεο αλψηαησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηηο ζρνιηθέο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο απνδεκηψζεηο ζε γπκλαζηηθνχο θαη 

αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο γηα απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ πνπ 

πξνμελνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο απφ ηε δσξεάλ ρξήζε 

ηνπο απφ ηνπο καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο ησλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ θαη ζρνιψλ θαη ινηπά ζπλαθή ζέκαηα θπζηθήο 

αγσγήο, εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

Νη δαπάλεο εθθαζαξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην 

πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή απφ ηηο 

λνκαξρίεο ζηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη αλάινγεο πηζηψζεηο. 

Ρα ηπρφλ αδηάζεηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ 

θαηαξγνχληαη ζα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ζηνλ εηδηθφ θνξέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ.  

2. Ρν έζνδν απφ ην έλζεκν εθπαηδεπηηθήο πξφλνηαο ηνπ 

θαηαξγνχκελνπ ινγαξηαζκνχ "Θεθάιαηνλ Πρνιηθήο 

Γπκλαζηηθήο θαη Πρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ" απνηειεί ζην εμήο 

έζνδν ηνπ δεκνζίνπ.  

3. Ρα γπκλαζηήξηα αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ πνπξγείνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ, 

κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

4. Νη ππνρξεψζεηο ησλ παξαπάλσ θαηαξγνχκελσλ 

ινγαξηαζκψλ ζα εθθαζαξηζηνχλ απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ 

έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

5. Ξξνζηίζεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 1351/1983 ε αθφινπζε 

παξάγξαθνο κε αξηζκφ 5:  

”5. Κε απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 

πνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο, ζπγθξνηνχληαη επηηξνπέο ζηηο νπνίεο 

αλαηίζεηαη ε νξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή αγψλσλ ζηε ρψξα 

καο πνπ έρνπλ παγθφζκηα, παλεπξσπατθή ή γεληθά 

ζεκαληηθή γηα ηε ρψξα καο ζεκαζία. Ρα κέιε ησλ 

επηηξνπψλ απηψλ, πνπ κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη, νη 

αξκνδηφηεηεο θαη ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληά ηνπο θαζψο θαη 

θάζε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

απφθαζε δηνξηζκνχ. Δπηηξνπέο, πνπ κέρξη ζήκεξα 

ζπζηήζεθαλ γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο, κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ φηη έρνπλ πεξαηψζεη ην έξγν ηνπο κε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ θππνπξγνχ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο”.  

 

Άξζξν 64 

Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα – Ηζνηηκία ηίηισλ 

 

1. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ 



θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ, θαζνξίδνληαη ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ησλ ηερληθψλ – 

επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ 

ιπθείσλ, ησλ ηερληθψλ – επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ θαη ησλ 

ηζφηηκσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

2. Ζ ηζνηηκία ή αληηζηνηρία, θαηά πεξίπησζε, ηίηισλ 

ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαζψο θαη ησλ 

θαηψηεξσλ θαη κέζσλ ζρνιψλ πνπ ιεηηνχξγεζαλ κέρξη ηελ 

ηζρχ ηνπ λ. 576/1977 κε ηνπο ηίηινπο ησλ ηερληθψλ - 

επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ 

θαη ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, φπσο επίζεο θαη ε 

θαηάηαμε καζεηψλ θαη απνθνίησλ, θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο 

ηνπ Ξ.Η.. 

3. Νη απφθνηηνη ησλ κέζσλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ 

λνζειεπηηθψλ ζρνιψλ (Κ.Ρ.Δ.Λ.Π.) αξκνδηφηεηαο ηνπ 

πνπξγείνπ γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

ιακβάλνπλ ζην εμήο πηπρίν αληί απνιπηεξίνπ. Απνιπηήξηα 

ηα νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνπο απφθνηηνπο ησλ ζρνιψλ 

απηψλ ζεσξνχληαη πηπρία. Ζ δηαδηθαζία δηφξζσζεο ηνπ 

ηίηινπ ζηελ πεξίπησζε απηή θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

Άξζξν 65 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηζφηηκσλ ζρνιείσλ 

 

1. Ν δηνξηζκφο, ε πξναγσγή, ε έληαμε θαη ε απφιπζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηζφηηκσλ κε ηα δεκφζηα 

ζρνιείσλ, πνπ ζπληαμηνδνηείηαη απφ ην δεκφζην ηακείν, 

γίλνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηα ζέκαηα δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη εηζήγεζε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο θάζε 

ηζφηηκνπ ζρνιείνπ. 

2. Ζ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

ηζφηηκσλ ζρνιείσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ θαηά 

θιάδνπο θαη βαζκνχο θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαλ ζξεζθεπκάησλ, πνπ 

εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

3. Όζνη ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ 

ζε ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηζφηηκσλ ζρνιείσλ 

θαη έρνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο απφ ην Γεκφζην, 

επαλεληάζζνληαη ζε ζέζεηο θαη βαζκνχο, πνπ νξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1. Γηα ηελ 

επαλέληαμε ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

ππεξεζίαο θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο εμέιημεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

4. Γηα ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη ηελ ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απηνχ ηνπ άξζξνπ 

εθαξκφδνληαη αλάινγα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

  

Άξζξν 66  

Οχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

απνζπψληαη ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

 

1. Πηα γξαθεία ηνπ ζπληνληζηή θαη ησλ ζπκβνχισλ 

εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα απνζπψληαη 

δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

απηνχο θαηαβάιινληαη απφ ην Γεκφζην, πέξα απφ ηηο 

ηαθηηθέο απνδνρέο, νδνηπνξηθά έμνδα κεηάβαζεο θαη 

επηζηξνθήο θαη εηδηθφ επηκίζζην ζε ηνπηθφ λφκηζκα, 

ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

απνζπψληαη ζηα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ.  

2. Νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ππεξεηνχλ κε απφζπαζε ζε 

ζρνιεία ηεο αιινδαπήο, δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία απηά ην 

εβδνκαδηαίν σξάξην πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο δεκφζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο εκεδαπήο
53

. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ παξέρεηαη 

ζην ζχκβνπιν εθπαίδεπζεο ε δπλαηφηεηα λα ηνπο 

απνζπάζεη ζε άιιν ζρνιείν ή ζηα γξαθεία ηνπ ζπληνληζηή 

θαη ησλ ζπκβνχισλ εθπαίδεπζεο. Πε φζνπο κεηαθηλνχληαη 

εθηφο έδξαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

σξαξίνπ ή γηα ηελ εμέηαζή ηνπο ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο, 

ζηελ νπνία ππεξεηνχλ, θαηαβάιινληαη νδνηπνξηθά έμνδα 

πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηεο νηθείαο ειιεληθήο πξεζβείαο.  

 3. Πηε κε εξγαδφκελε ζχδπγν θαη ζηα αλήιηθα παηδηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπψληαη ζε ειιεληθά ζρνιεία ηεο 

αιινδαπήο θαηαβάιιεηαη απφ ην Γεκφζην ην αληίηηκν ηνπ 

εηζηηεξίνπ κεηάβαζεο θαη νξηζηηθήο επηζηξνθήο.  

4. Πηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ κε απφζπαζε ζην 

εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη δάλεηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επείγνπζαο εηζαγσγήο ηνπο ζε λνζνθνκεία 

ηεο αιινδαπήο. Ζ δηαδηθαζία, νη πξνυπνζέζεηο, ην χςνο 

ησλ δαλείσλ θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ρνξήγεζε 

απηψλ ησλ δαλείσλ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Δμσηεξηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ.  

5. Αλ πεζάλεη εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ε δαπάλε κεηαθνξάο ηεο ζνξνχ ζηελ Διιάδα.  

6. Κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ νξίδνληαη ηα ζρνιεία 

ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα νπνία επηρνξεγνχληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.δ. 154/1973 (ΦΔΘ 219) 

θαζψο θαη νη ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη 

απφδνζεο ινγαξηαζκνχ
54

.  

7. Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνζπψληαη ζηα 

αλαγλσξηζκέλα ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί 

λα δηαηίζεληαη κέρξη ηέζζεξηο κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε ειιεληθά θέληξα 

ζπνπδψλ θαη πνιηηηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε δηκεξείο ζπκβάζεηο
55

.  

  

Άξζξν 67 

Θπξψζεηο ζπκβνιαίσλ Η.Κ. Ξεληέιεο 

                                                 
53

 Σν πξψην εδάθην απηήο ηεο παξαγξάθνπ (2) αληηθαηαζηάζεθε κε 
ην άξζξν 6 παξ.11 ηνπ Ν. 1674/1986 (Α' 203) θαη έρεη σο εμήο: «Σν 
εβδνκαδηαίν ππνρξεσηηθφ σξάξην δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
πνπ ππεξεηνχλ κε απφζπαζε ζε ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε (ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο) ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ.»  
 
54

 Με ηηο παξ.3 θαη 4 άξζξ.30 Ν.2413/1996 (Α 124) νξίδεηαη φηη: "3. 
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο 
ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ε 
δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη.  
4. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο θνηλήο απφθαζεο ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ παχνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 10 ηνπ λ.δ/ηνο 154/1973 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 
άξζξνπ 66 ηνπ λ. 1566/1985".  
55

 πκπιήξσκα: «8. ηα γξαθεία ηνπ ζπληνληζηή θαη ησλ 
ζπκβνχισλ εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δχλαηαη λα απνζπψληαη 
θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ γηα θαζαξψο δηνηθεηηθά έξγα. Η απφζπαζε απηή 
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ γηα έλα ζρνιηθφ έηνο, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη 
κέρξη πέληε, θαηά αλψηαην φξην, ζρνιηθά έηε. Ο αξηζκφο ησλ 
απνζπψκελσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλεη 
ηνπο πέληε γηα ην γξαθείν ζπληνληζηή θαη ηνπο δχν γηα θάζε 
γξαθείν ζπκβνχινπ εθπαίδεπζεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο, πάλησο, 
ησλ απνζπαζκέλσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δεθαπέληε (15). Οη 
ξπζκίζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ, πνπ πξνβιέπνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηνπο απνζπψκελνπο 
εθπαηδεπηηθνχο, ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο απνζπψκελνπο δηνηθεηηθνχο 
ππαιιήινπο.» 



 

1. Θπξψλνληαη εμππαξρήο ηα κε αξηζκνχο 1861 /1950 θαη 

3Η24/1951 πσιεηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ 

Αζελψλ Γεσξγίνπ Ξεξξάθε θαη ζεσξνχληαη θαηά πάληα θαη 

επζχο εμαξρήο έγθπξεο νη πεξηερφκελεο ζ' απηά δειψζεηο 

βνπιήζεσο, ζπκβάζεηο θαη δηθαηνπξαμίεο, κε ηηο νπνίεο ε 

Ηεξά Κνλή Ξεληέιεο κεηαβίβαζε ζηνλ νηθνδνκηθφ 

ζπλεηαηξηζκφ Θαηνίθσλ Λέαο Ξεληέιεο «Ζ Λέα Ξεληέιε» 

ηελ θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή εμαθνζίσλ εβδνκήληα 

επηά ρηιηάδσλ (677.000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ εθηάζεσλ 

γεο, πνπ βξίζθεηαη ζηε Λέα Ξεληέιε θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

ζέζεηο Άγηνο Πχιιαο - Θάισζη - Ξνπιεκέλνπ - Ρζέινπ θαη 

γέθπξα Κνπδάθε, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα θαη 

ιεπηνκεξεηαθά ζηα πην πάλσ ζπκβφιαηα θαη εηθνλίδεηαη ζηα 

απφ 24 Ηνπλίνπ 1949 ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ 

κεραληθψλ αδειθψλ Θαζηξαβέιε πνπ έρνπλ επηζπλαθζεί 

ζ' απηά. Κε ηελ θχξσζε απηή ζεσξείηαη φηη γηα ηε 

δηθαηνπξαμία κεηαβηβάζεσο ηεο παξαπάλσ εθηάζεσο α) 

νπδέπνηε ππήξρε απαγφξεπζε απφ ην άξζξν 2 ηνπ λ.δ. 

3/4.9.1924, φπσο ηνχην θπξψζεθε κε ην λ. 3250/1924 θαη 

απφ ην π.δ. 7/10.1.1925 θαη δε ρξεηαδφηαλ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο απηέο ή ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα, πξνεγνχκελε 

άδεηα ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο ή έθδνζε ζρεηηθνχ π.δ/ηνο 

θαη β) δελ ήηαλ απαξαίηεην λα πξνεγεζεί ηαθηηθή 

πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, φπσο φξηδαλ ηα άξζξα 9 ηνπ 

θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ 4684/1930, 18 ηνπ π.δ. 

1/5.3.1932 θαη 1 επ. β.δ. 12/23.2.1948, λα ηεξεζεί άιιε 

ηππηθή πξνυπφζεζε ή δηαδηθαζία θαη λα ρνξεγεζεί άδεηα ή 

έγθξηζε θάπνηαο δηνηθεηηθήο ή εθθιεζηαζηηθήο αξρήο. 

 

Άξζξν 68 

Αχμεζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ 

 

1. Νη ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο 

ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ 

πξνζαπμάλνληαη ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ησλ παξαθάησ 

θιάδσλ: 

α) ΑΡ2 ηερληθνχ θαηά επηά (7). 

β) ΑΡ3 αλαιπηψλ - πξνγξακκαηηζηψλ Ζ/ θαηά 

δεθαέμη (16). 

γ) ΑΡ4 ζηαηηζηηθνιφγσλ θαηά ηέζζεξηο (4).  

δ) ΑΟ2 ππνκεραληθψλ θαηά κία (1).  

ε) ΑΟ5 βηβιηνζεθνλφκσλ θαηά κία (1). 

ζη) ΑΟ6 αλαιπηψλ πξνγξακκαηηζηψλ Ζ/ θαηά είθνζη 

ελλέα (29). 

δ) ΚΔ5 βνεζψλ πξνγξακκαηηζηψλ - ρεηξηζηψλ Ζ/ θαηά 

δψδεθα (12). 

ε) ΚΔ6 ρεηξηζηψλ δηαηξεηηθψλ κεραλψλ θαηά δεθαελλέα 

(19). 

ζ) ΚΔ7 ηειεθσλεηψλ θαηά κία (1). 

η) ΠΔ2 θαζαξηζηξηψλ θαηά είθνζη (20). 

 

2. Πηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ ζπληζηάηαη θιάδνο ΑΡ6 

κεηαθξαζηψλ - δηεξκελέσλ πνπ πεξηιακβάλεη επηά (7) 

ζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο ηξεηο (3) είλαη αγγιηθήο, δχν (2) 

γαιιηθήο, κία (1) γεξκαληθήο θαη κία (1) ηηαιηθήο γιψζζαο. 

Ξξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ηνπ θιάδνπ 

νξίδνληαη: α) πηπρίν Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο 

αιινδαπήο θαη πηπρίν νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ θέληξνπ 

κεηαθξάζεσο θαη δηεξκελείαο ζηελ νηθεία μέλε γιψζζα ή 

β) πηπρίν μελφγισζζνπ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. 

 

3. Νη ζέζεηο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζην θέληξν 

επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ αφξηζηνπ ρξφλνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά 

δεθαηέζζεξηο (14). Νη ζέζεηο απηέο θαηαλέκνληαη θαηά 

εηδηθφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ην θέληξν απηφ 

δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 69 

Δθθιεζηαζηηθά ζέκαηα 

 

1. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 11 θαη ηνπ άξζξνπ 8 

παξ. 9 απηνχ ηνπ λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηα ζρνιεία 

κέζεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. Όπνπ απαηηείηαη γλψκε 

ή εηζήγεζε ηνπ Ξ.Η. γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ, απηή δεηείηαη απφ ην επνπηηθφ ζπκβνχιην 

εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. 

2. Νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αλαθέξνληαη ηδίσο 

ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ηελ εμέιημε θαη ηηο απνδνρέο 

θάζε είδνπο εθαξκφδνληαη θαη ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

ηεο κέζεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. 

3. α) Πηελ εθθιεζηαζηηθή παηδαγσγηθή αθαδεκία 

Θεζζαινλίθεο εγγξάθνληαη γηα ηειεπηαία θνξά 

ζπνπδαζηέο σο πξσηνεηείο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1985-

1986 θαη ζηελ εθθιεζηαζηηθή παηδαγσγηθή αθαδεκία 

Βειιάο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1986-1987. Νη παξαπάλσ 

εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 1989-1990 σο παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο 

θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο αλψηεξεο εθθιεζηαζηηθέο ζρνιέο. 

β) Ζ ηχρε γεληθά ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ππεξεηεί κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηηο παξαπάλσ 

εθθιεζηαζηηθέο παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο, ξπζκίδεηαη κε ηα 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 3 ηνπ λ. 1268/1982, νη 

νπνίεο εθαξκφδνληαη αλάινγα.  

γ) Ρα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ σο αλψηεξσλ εθθιεζηαζηηθψλ 

ζρνιψλ ζα ξπζκηζηνχλ κε ην λφκν γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή 

εθπαίδεπζε πνπ ζα εθδνζεί. Νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηα θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη γηα ην ππνρξεσηηθφ 

σξάξην δηδαζθαιίαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα ζρνιεία ηεο 

κέζεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. Κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ 

εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα πξνζαξκφδνληαη νη 

παξαπάλσ δηαηάμεηο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζρνιείσλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. 

5. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο, 

κπνξεί λα αλαθαηαλέκνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ 

δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θάζε ζρνιείνπ.  

6. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, Ξξνεδξίαο 

ηεο Θπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ, κπνξεί λα απμάλνληαη νη 

ζέζεηο δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο, λα κεηαθέξνληαη απφ θιάδν 

ζε άιιν θιάδν, λα ζπληζηψληαη λένη θιάδνη θαη λα 

θαηαλέκνληαη νη ζέζεηο θαηά βαζκνχο, λα θαζνξίδνληαη ηα 

εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη ε δηαδηθαζία 

δηνξηζκνχ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ επνπηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο, ζεζπίδεηαη ν 

εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη νηθνηξνθείσλ, θαζψο θαη ν θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπο. 

8. Πηνπο καζεηέο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ γπκλαζίσλ θαη 

εθθιεζηαζηηθψλ ιπθείσλ, θαζψο θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ θξνληηζηεξίσλ, ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 

παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ θαη ησλ αλψηεξσλ 

εθθιεζηαζηηθψλ ζρνιψλ ρνξεγνχληαη δσξεάλ δηδαθηηθά 

βηβιία θαη βνεζήκαηα. 

9. Ρα βηβιία θαη βνεζήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα 

καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη θαη ζηα ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηηο δεκφζηεο 

παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο, ρνξεγνχληαη ζηνπο καζεηέο θαη 

ζπνπδαζηέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ απφ εθείλα πνπ εθδίδνληαη γηα ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηηο δεκφζηεο παηδαγσγηθέο 

αθαδεκίεο. 

10. Γηα ηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο, εηθνλνγξάθεζεο, 

έθδνζεο θαη δηάζεζεο βηβιίσλ θαη βνεζεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε εηδηθά καζήκαηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη 



κφλν ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο παξαγξάθνπ 1, 

εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 απηνχ 

ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 

δηδαθηηθά βηβιία θαη βνεζήκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ 

δεκφζησλ παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ. Όπνπ απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο απαηηείηαη πξφηαζε, γλψκε ή εηζήγεζε 

ηνπ Ξ.Η., απηή δεηείηαη απφ ην επνπηηθφ ζπκβνχιην 

εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. 

11. Γηα ηα καζήκαηα, ηα νπνία δηδάζθνληαη ζηηο 

εθθιεζηαζηηθέο παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο θαη ζηηο αλψηεξεο 

εθθιεζηαζηηθέο ζρνιέο απφ θαζεγεηέο Α.Δ.Η. ρνξεγνχληαη 

ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ ζρνιψλ απηψλ ηα ζπγγξάκκαηα 

ησλ θαζεγεηψλ Α.Δ.Η. πνπ δηδάζθνπλ, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ ζπγγξακκάησλ ζε θνηηεηέο ησλ 

Α.Δ.Η.. 

12. Νη εθπαηδεπηηθνί ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ππνρξενχληαη λα 

εθεκεξεχνπλ ή λα δηαλπθηεξεχνπλ ζηα νηθνηξνθεία ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπο. Πε απηνχο θαηαβάιιεηαη 

απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλέο 

απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ. 

13. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζνξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ εθεκεξίσλ θαη 

δηαλπθηεξεχζεσλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα εθεκεξεχνπλ ή 

ζα δηαλπθηεξεχνπλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Κε 

ηηο ίδηεο απνθάζεηο θαζνξίδεηαη θαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο 

εθεκεξηψλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηακέλνπλ θαη δηαηηψληαη ζηα 

νηθνηξνθεία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζηνπο νπνίνπο δελ 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε. 

14. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1351/1983, φπσο 

ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ 

θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζε φζνπο απαζρνινχληαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζπνπδαζηψλ 

ζηηο εθθιεζηαζηηθέο παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο θαη ζηηο 

αλψηεξεο εθθιεζηαζηηθέο ζρνιέο. 

15. Γηα ηηο δαπάλεο απηνχ ηνπ άξζξνπ εγγξάθνληαη 

ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ. 

16. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 349/1976 

(ΦΔΘ 149) πξνζηίζεηαη εδάθην δ' σο εμήο: «δ. Ρνπ 

πξνέδξνπ ηνπ ηδξχκαηνο...». 

17. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.6. 1399/ 1973 

(ΦΔΘ 112), φπσο απηή έρεη πξνζηεζεί κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 

673/1977 (ΦΔΘ 238) θαη κεηά ηε ιέμε «άγακνπ» 

πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «ή εγγάκνπ». 

18. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 14 θαη 

ησλ άξζξσλ 17 θαλ 73 απηνχ ηνπ λφκνπ εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηα ζρνιεία κέζεο εθθιεζηαζηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο κε σξηαία αληηκηζζία 

θαη ε πξφζιεςε πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ θαη εηδηθά 

γηα ηελ Αζσληάδα Πρνιή χζηεξα θαη απφ έγθξηζε ηεο 

«Ηεξάο Θνηλφηεηαο ηνπ Αγίνπ Όξνπο». 

 

Άξζξν 70 

Οχζκηζε ζεκάησλ Α.Δ.Η. 

 

1. Νη πξντζηάκελνη γξακκαηείαο ησλ Α.Δ.Η., πνπ δηνξίδνληαη 

ή έρνπλ δηνξηζηεί κέρξη ζήκεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 22 ηνπ λ. 1268/ 1982 θαη ηνπ π.δ. 

388/1983 (ΦΔΘ 141), εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ ην δεκφζην 

ηνκέα, δηαηεξνχλ ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε θαη εμειίζζνληαη 

βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά ζε απηή, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο σο 

πξντζηακέλσλ γξακκαηείαο Α.Δ.Η. επαλέξρνληαη ζηελ 

νξγαληθή ζέζε ηνπο θαη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο απηήο. Αλ 

απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

ζεηείαο ηνπο, ζπληαμηνδνηνχληαη θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη κε ηηο απνδνρέο ηνπ βαζκνχ ηεο νξγαληθήο 

ζέζεο ηνπο. Γηα ηε ζεηεία ησλ πξντζηακέλσλ γξακκαηείαο 

ησλ Α.Δ.Η., εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. Γηα ην δηνξηζκφ ηνπο 

απαηηείηαη, πέξα ησλ άιισλ πξνζφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη, 

θαηνρή νπνηνπδήπνηε πηπρίνπ Α.Δ.Η.. 

2. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο πξνέδξνπ ηκήκαηνο ή 

δηεπζπληή ηνκέα δελ ππάξρνπλ ππνςεθηφηεηεο, δηνξίδεηαη 

πξνζσξηλφο πξφεδξνο ή δηεπζπληήο, θαηά πεξίπησζε, κε 

απφθαζε ηεο ζπγθιήηνπ θαη επαλαιακβάλνληαη νη εθινγέο. 

3. Πηηο πξνυπεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 1268/1982 πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πξνυπεξεζία ηνπ κφληκνπ επηθνπξηθνχ θαζεγεηή. 

4. Θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Ξξνεδξίαο ηεο 

Θπβέξλεζεο, Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ ππνπξγνχ, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 

θαη φκνηεο απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.1268/1982, ηνπ  

εθηειεζηηθνχ ηεο  π.δ.459/1983 (ΦΔΘ175) θαη ηεο 

Β2/5305/7.9.83 (ΦΔΘ 523 Β') θνηλήο απφθαζεο ησλ 

πνπξγψλ Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο, Νηθνλνκηθψλ θαη 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, γηα δηνξηζκφ ή 

δηαηήξεζε θαη κεηά ηελ  1.1.83 ζε δεχηεξε ζέζε, 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ εθδνζεί εκπξνζέζκσο. Πε πεξίπησζε 

πνπ άξρηζε ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο θαζεκηάο απφ ηηο 

παξαπάλσ απνθάζεηο, χζηεξα απφ εκπξφζεζκε ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ρσξίο φκσο θαη λα 

νινθιεξσζεί, ε έθδνζε απηή ζεσξείηαη εκπξφζεζκε, 

εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη αλεμάξηεηα απφ αλ γηα 

ηελ απφθαζε απηή έρεη εθθξαζηεί γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ. 

5. Ζ έληαμε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξαγξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1400/1983 (ΦΔΘ 156) δαζθάισλ μέλσλ 

γισζζψλ θαη ειιεληθήο ελεξγείηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λ. 1268/1982, γηα θάζε ζπλέπεηα θαη γηα ηε ιήςε 

απνδνρψλ. 

6. α) Ππληζηάηαη ζην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ «Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ Αλψηαησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ». 

β) Ζ επηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

δηαπαλεπηζηεκηαθψλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ηελ 

παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ ησλ 

αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

γ) Ζ ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο, ε έδξα ηεο, ε δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ. Κε φκνηα 

απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ε ζχλζεζή ηεο. 

δ) Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ηεο επηηξνπήο 

εγγξάθεηαη θάζε ρξφλν ζηνλ ηαθηηθφ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθή πίζησζε. Πηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, θαζψο θαη νδνηπνξηθά έμνδα 

κεηαθίλεζεο πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ. 

7. α) Ρν εδάθην (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

λ. 1268/1982, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 

ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 1404/1983 (ΦΔΘ 173), 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«δ) Κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ 

ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο ππνβάιινληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο 

νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ καδί κε φια ηα αλαγθαία γηα 

ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά. Απνιχησο απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θξίζε ζεσξνχληαη ην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα, αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ ησλ ππνςεθίσλ, αλαιπηηθφ ππφκλεκα γηα ηα 

ππνβαιιφκελα πξσηφηππα επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα, 

θαζψο θαη ηφζα αληίηππά ηνπο, φζα είλαη ηα κέιε ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο θαη ηα κέιε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

πνπ αλήθνπλ ζηηο ίδηεο βαζκίδεο κε ηα κέιε ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο». 

β) Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρχεη γηα ηηο 

πξνθεξχμεηο πνπ έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Θπβεξλήζεσο. 

8. Ρν εδάθην (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

ηέηαξηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 1398/1983 (ΦΔΘ 144) αληηθαζί-

ζηαηαη σο εμήο: 



«α) ε κε εληνιή ηνπ πνπξγνχ γείαο, Ξξφλνηαο θαη 

Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ νιηθή ή κεξηθή κειέηε, 

θαηαζθεπή, επέθηαζε, ζπληήξεζε, νξγάλσζε θαη εμν-

πιηζκφο θάζε είδνπο λνζειεπηηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ε 

νιηθή ή κεξηθή κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηαηξηθήο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ». 

9. Πην ηέινο ηεο πεξίπη. β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

λ. 1268/1982 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: «Υο 

παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδεηαη θαη ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε 

άιιν Α.Δ.Η. ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ.Δ.Ξ., ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη νη ιέθηνξεο. Ζ 

αλάζεζε γίλεηαη απφ ηε Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο». 

10. Πην ηέινο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1268/ 

1982 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: «Υο παξνρή 

ππεξεζηψλ ινγίδεηαη θαη ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε 

νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ.Δ.Ξ., ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 

νη επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη νη ιέθηνξεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ παξφληνο». 

11. Ζ ηειηθή έγθξηζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο απνπζίαο 

Γ.Δ.Ξ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 1 πεξίπη. α' θαη δ' 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ην εμσηεξηθφ, ηνπ λ. 1268/1982, ή 

εθπαηδεπηηθήο άδεηαο γίλεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ ή ην φξγαλν πνπ 

εμνπζηνδνηείηαη απφ απηφλ, χζηεξα απφ ζηάζκηζε ησλ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ σο πξνο ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα, ηηο απνδνρέο θαη ηηο απνδεκηψζεηο. 

12. Ρν Δζληθφ Ππκβνχιην Αλψηαηεο Ξαηδείαο (ΔΠΑΞ) 

κεηνλνκάδεηαη ζε Ππκβνχιην Αλψηαηεο Ξαηδείαο (ΠΑΞ), 

13. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1268/1982 

θαη κεηά ηηο ιέμεηο «ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ» 

πξνζηίζεηαη «ή θαη ησλ άιισλ βαζκίδσλ αλ πξφθεηηαη γηα 

Έιιελεο ην γέλνο». 

14. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 1268/1982 

πξνζηίζεηαη πεξίπη. γ' σο εμήο: 

«γ) Ρα κέηξα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο γηα ηελ 

εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηνπ Νξγαληζκνχ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ (Ν.Δ.Γ.Β.) 

ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή δελ ελεξγνχληαη κεηνδνηηθνί 

δηαγσληζκνί, αιιά νη ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ 

Ν.Δ.Γ.Β.». 

15. Κεηά ηελ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ην έγγξαθν ηνπ ηίηινπ ηνπ 

δηδάθηνξα απφ ην αληίζηνηρν Α.Δ.Η. απαηηείηαη ε 

ζπκπιήξσζε απφ ην δηδάθηνξα εηδηθνχ εληχπνπ ηνπ 

Θέληξνπ Ρεθκεξίσζεο (ΘΡ) ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο 

Δξεπλψλ (ΔΗΔ) κε πεξίιεςε ηεο δηαηξηβήο θαη επηζηεκνληθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελφ ηεο. Ρα έληππα απηά 

θαζψο θαη έλα αληίγξαθν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ην 

νηθείν Α.Δ.Η. ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη ζην ΘΡ ηνπ ΔΗΔ 

γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ εζληθνχ αξρείνπ ησλ ειιεληθψλ 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. 

16. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ λ. 641/1977 (ΦΔΘ 200) εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα 

ηα Α.Δ.Η. Αηγαίνπ, Θεζζαιίαο θαη Ηνλίνπ θαη νη ίδηεο 

παξάγξαθνη 1 θαη 3 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα 

Ρ.Δ.Η. θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπο. Ζ πξνζεζκία ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ, φπσο παξαηάζεθε 

κε ην άξζξν 37 ηνπ λ. 1304/1982, παξαηείλεηαη κέρξη 

31.12.1989. 

17. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  13 θαη 14 ηνπ λ.1540/1985 

(ΦΔΘ 67) εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ην αληίζηνηρν 

πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Υο δεκνζίεπζε ησλ λέσλ νξγαληζκψλ 

ελλνείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε έθδνζε ηνπ νξγαληζκνχ 

θάζε λνζνθνκείνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη φρη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1Ν ηνπ 

λ.1397/1983. 

18. Ρν εδάθην ε' ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 1404/1983, φπσο 

πξνζηίζεηαη κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηηο 

θνηηεηηθέο ιέζρεο ησλ Α.Δ.Η.. 

19. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 34 παξ. 1 θαη 33 παξ. 1 

ηνπ λ. 1268/1982, σο κφληκνη θαζεγεηέο έθηαθησλ 

απηνηειψλ εδξψλ θαη αληηζηνίρσο σο έθηαθηνη 

εληεηαικέλνη θαζεγεηέο ζεσξνχληαη θαη νη κφληκνη 

επηθνπξηθνί θαζεγεηέο θαη αληηζηνίρσο νη εληεηαικέλνη 

πθεγεηέο, πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ έληαμή ηνπο 

ζε ζέζεηο Γ.Δ.Ξ. ηνπ λ. 1268/1982 ηξεηο ηξηεηίεο ζηε ζέζε 

απηή. 

20. α) Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1985-86 παχεη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξαξηήκαηνο Αιεμαλδξνχπνιεο ηνπ 

ηκήκαηνο ηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζεζζαινλίθεο. Νη 

παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζην 

γεληθφ θξαηηθφ λνζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο καδί κε ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπο πεξηέξρνληαη ζην ηκήκα ηαηξηθήο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη απνηεινχλ ζην εμήο 

παλεπηζηεκηαθφ θέληξν ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. 

β) Ρν πξνζσπηθφ πνπ αλήθεη ζην εθπαηδεπηηθφ παξάξηεκα 

Αιεμαλδξνχπνιεο εληάζζεηαη ζην ηκήκα ηαηξηθήο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ζεζζαινλίθεο ή Θξάθεο, κε δήισζε 

πξνηίκεζεο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

ζηελ πξπηαλεία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζεζζαινλίθεο. Ζ 

έληαμε ζην έλα ή άιιν ηκήκα ηζρχεη απφ 1 Πεπηεκβξίνπ 

1985. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί ε εκεξνκελία 

έληαμεο έσο έμη (6) κήλεο. Γηα ηελ έληαμε εθδίδεηαη 

δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ. Ζ κε ππνβνιή δήισζεο πξνηίκεζεο 

απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί 

ηελ έληαμή ηνπ ζην ηκήκα ηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο. 

γ) Νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαθέξνληαη απηνδίθαηα απφ 

ηε ζηηγκή ηεο έληαμήο ηνπ ζην ηκήκα θαη ζην παλεπηζηήκην 

ζην νπνίν εληάζζεηαη, 

δ) Γηα φζνπο ζα εληαρζνχλ ζην ηκήκα ηαηξηθήο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζε 

εθθξεκφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα εμέιημεο, 

πξνθεξχμεσλ ζέζεσλ Γ.Δ.Ξ., δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ, 

πθεγεζηψλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή εθθξεκφηεηα, 

ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο ζπγθιήηνπ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα θξίζε 

κνληκνπνίεζεο απφ ην ηκήκα ηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ζεζζαινλίθεο πνπ δελ έρεη πεξαησζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηεο έληαμεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην 

παλεπηζηήκην Θξάθεο, ν ηειεπηαίνο έρεη ην δηθαίσκα λα 

δεηήζεη ηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί 

απφ ην ηκήκα ηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Δπίζεο, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνθεξχμεηο ζέζεσλ Γ.Δ.Ξ., γηα ηηο 

νπνίεο ε ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ έρεη πεξαησζεί κέρξη ηελ 

έληαμε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην ηκήκα ηαηξηθήο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ν ηειεπηαίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δεηήζεη ηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

θξηζεί απφ ην ηκήκα ηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε 

ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη ππνβιεζεί άιιε 

ππνςεθηφηεηα γηα ηελ ίδηα ζέζε.  

ε) Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία 

ηνπ εδαθίνπ β' ηεο παξνχζαο αθνξά θαη φζνπο έρνπλ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν εθιεγεί θαη δηνξηζηεί ζε ζέζεηο Γ.Δ.Ξ. 

ηνπ ηκήκαηνο ηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζεζζαινλίθεο, 

αλ πξνεγνπκέλσο αλήθαλ ζην παξάξηεκα. Γελ έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε απηή, νχηε πεξηιακβάλνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

παξφληνο, φζνη έρνπλ εθιεγεί ζε ζέζεηο Γ.Δ.Ξ. ηνπ 

ηκήκαηνο ηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζεζζαινλίθεο ζε 

πεξίπησζε πνπ δε ζπληξέρνπλ πξνυπνζέζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθηφο αλ ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε 

αλαθεξφηαλ φηη πξφθεηηαη γηα ζέζε ηνπ παξαξηήκαηνο. 

21. α) Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 (πιελ ηεο παξαγξάθνπ 

3) ηνπ λ. 641/1977 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηελ 

Αλψηαηε Πρνιή Νηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

ηελ Ξάληεην Αλψηαηε Πρνιή Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Κέρξη 

λα εθδνζεί ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ παξ. 2 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 12, εθαξκφδνληαη 

αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 349/1978 (ΦΔΘ 74). Νη 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1268/1982 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

β) Κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη ησλ 



ηπρφλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ θαη χζηεξα απφ γλψκε ησλ 

αληίζηνηρσλ Α.Δ.Η. είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ ζε Α.Δ.Η.. Κε φκνηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, 

κπνξεί; 

αα) λα ελνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο ή θαη φιεο νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο ησλ Α.Δ.Η. ζε απηνηειέο ΛΞΓΓ θαη λα νξίδνληαη 

ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε, ηελ έδξα, ηε δηάξζξσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ββ) λα κεηαθέξνληαη έξγα, ζε νπνηαδήπνηε 

θάζε θαη αλ βξίζθνληαη, απφ ηερληθή ππεξεζία Α.Δ.Η. ζε 

ίδηα ππεξεζία άιινπ Α.Δ.Η. ή ζην απηνηειέο ΛΞΓΓ θαη 

αληίζηξνθα θαη γγ) λα νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

απφζπαζεο, κεηάζεζεο ή κεηάηαμεο απφ ηερληθή ππεξεζία 

Α.Δ.Η. ζε ίδηα ππεξεζία άιισλ Α.Δ.Η. ή ζην απηνηειέο 

ΛΞΓΓ θαη αληίζηξνθα, θαηεμαίξεζε απφ θάζε ζρεηηθή 

δηάηαμε. 

22. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε 

κε θεξδνζθνπηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

(ΛΞ.Η.Γ), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε νξγάλσζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε Α.Δ.Η. ή Ρ.Δ.Η., ζεξηλψλ καζεκάησλ ζε 

θνηηεηέο ειιεληθήο θαηαγσγήο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο επαθήο ηνπο κε ηε ρψξα, ηε δηαηήξεζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηε δηάζσζε ηεο ειιεληθφηεηαο ησλ 

Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο. 

Κε φκνην πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδεηαη ε νλνκαζία θαη 

ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έδξα, ηε δηνίθεζε 

θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηε ιεηηνπξγία, ηνπο πφξνπο, ηε 

ιεηηνπξγία παξαξηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, 

ην πξνζσπηθφ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ έρεη 

ζρέζε κε ην θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ΛΞ.Η.Γ. 

Ρν ΛΞ.Η.Γ πνπ είλαη δπλαηφ λα ηδξπζεί ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηα παξαπάλσ εδάθηα, ζπλεξγάδεηαη κε ην 

πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, ηα Α.Δ.Η. 

θαη ηα Ρ.Δ.Η. γηα ηελ νξγάλσζε ζεξηλψλ καζεκάησλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο, καζήκαηα ή ππνηξνθίεο, ηελ 

αληαιιαγή θνηηεηψλ κε άιια παλεπηζηήκηα, ηελ 

αληαιιαγή επηζηεκφλσλ, ηε κεηάθιεζε μέλσλ επη-

ζηεκφλσλ ή θαζεγεηψλ γηα λα δηδάμνπλ ηα ζεξηλά 

καζήκαηα, ηελ νξγάλσζε δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπ-

λεδξίσλ κε ζπκκεηνρή ησλ Α.Δ.Η. ή Ρ.Δ.Η.. Νη ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνχησλ νξίδνληαη κε απφθαζε 

ησλ πνπξγψλ Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Α.Δ.Η. ή Ρ.Δ.Η. θαηά πεξίπησζε θαη ηνπ ΛΞ.Η.Γ πνπ 

ηδξχεηαη. Κέρξη 31.12.86 δελ απαηηείηαη ε γλψκε ηνπ 

ΛΞ.Η.Γ γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηνχησλ. 

Θάζε ρξεκαηνδφηεζε ζε ζπλάιιαγκα γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ ΛΞ.Η.Γ πνπ ηδξχεηαη είλαη δπλαηφ λα απαιιάζζεηαη απφ 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ. Όξγαλα θαη πιηθά, πνπ 

αγνξάδνληαη κε ζπλάιιαγκα εθηφο Διιάδαο, είλαη δπλαηφ 

λα απαιιάζζνληαη απφ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο ππέξ 

ηξίησλ, εθφζνλ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ αλσηέξσ ΛΞ.Η.Γ. Πρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

νξίδνληαη κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκηθψλ. 

23. α) Όξγαλα ησλ παξαξηεκάησλ ηκεκάησλ επηζηήκεο 

θπζηθήο αγσγήο θαη αζιεηηζκνχ ησλ Α.Δ.Η. πνπ ηδξχνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 13 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 

1404/1983 είλαη ε γεληθή ζπλέιεπζε (Γ.Π.) θαη ν πξφεδξνο 

πνπ αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ αληίζηνηρσλ νξγάλσλ 

ηκήκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθ. ζη' ηεο παξνχζαο. 

Ζ Γ.Π. απνηειείηαη: 

η) απφ ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ. ηνπ παξαξηήκαηνο. 

ηη) απφ εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ηνπ παξαξηήκαηνο 

ίζνπο πξνο ην 50% ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Ξ.. 

ηηη) απφ εθπξνζψπνπο ηνπ ΔΔΞ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 1404/1983. 

ηλ) απφ έλαλ εθπξφζσπν ησλ εηδηθψλ κεηαπηπρηαθψλ 

ππνηξφθσλ (ΔΚ). 

Ζ Γ.Π. αζθεί αθφκε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ηκήκαηνο. 

β) Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ πνπξγνχ Ξξνεδξίαο ηεο 

Θπβέξλεζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, 

χζηεξα απφ γλψκε ηεο Ππγθιήηνπ ηνπ Α.Δ.Η., ζπληζηψληαη 

νη απαηηνχκελεο ζέζεηο δηδαθηηθνχ -εξεπλεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Ξ.), εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

(ΔΔΞ), εηδηθνχ δηνηθεηηθνχ - ηερληθνχ πξνζσπηθνχ (ΔΓΡΞ) 

θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ παξαξηεκάησλ. 

γ) Ν αξηζκφο εηζαθηέσλ ζην παξάξηεκα νξίδεηαη θάζε 

ρξφλν μερσξηζηά απφ ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ ζην ηκήκα. Ν 

αξηζκφο απηφο ππνινγίδεηαη μερσξηζηά θαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ν λφκνο αλαθέξεηαη ζε πνζνζηφ 

ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ. 

δ) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ λ. 1268/1982 ην παξάξηεκα ελλνείηαη σο 

ηκήκα. 

ε) Ρα κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ., νη θνηηεηέο, νη ΔΚ θαη νη 

εθπξφζσπνη ηνπ ΔΔΞ ηνπ παξαξηήκαηνο κεηέρνπλ ζην 

εθιεθηνξηθφ ζψκα γηα ηελ εθινγή πξχηαλε θαη 

αληηπξπηάλεσλ. 

ζη) Γηα ηελ εθινγή ή θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ ηνπ παξαξηήκαηνο εθηφο απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1268/1982 αξκφδην είλαη ην ηκήκα 

επηζηήκεο θπζηθήο αγσγήο θαη αζιεηηζκνχ ηνπ νηθείνπ 

Α.Δ.Η.. Ρν ίδην ηζρχεη θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 

24 θαη 25 ηνπ λ. 1268/1982. 

δ) Γηα ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη ηνπ ηπρφλ ζπλαξκφδηνπ 

ππνπξγνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η., ε 

απφζπαζε νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο ζην παξάξηεκα. 

ε) Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη ηνπ 

ηπρφλ ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ, επηηξέπεηαη, κεηά απφ 

γλψκε ηεο ζπγθιήηνπ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η. ε ξχζκηζε 

νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην παξάξηεκα, 

αθφκα θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπκπιήξσζε, ηξνπνπνίεζε, 

αληηθαηάζηαζε ή θαηάξγεζε δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

ζ) Κέρξη λα ζπγθξνηεζεί ε πξψηε Γ.Π. ηνπ παξαξηήκαηνο, 

ε πξφζθιεζε ή πξφζιεςε επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ, 

εληεηαικέλσλ επίθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξαξηήκαηνο 

απνθαζίδεηαη απφ ηε Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο επηζηήκεο θπζηθήο 

αγσγήο θαη αζιεηηζκνχ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η.. 

Κε απφθαζε ηνπ πξπηαληθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ 

Α.Δ.Η., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο 

επηζηήκεο θπζηθήο αγσγήο θαη αζιεηηζκνχ, είλαη δπλαηή, 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε 

αλάζεζε δηδαζθαιίαο καζήκαηνο ζην παξάξηεκα ζε κέιε 

Γ.Δ.Ξ. ηνπ ηδξχκαηνο. Γηα ηελ ακνηβή εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1268/1982, φπσο ηζρχνπλ 

θαη ησλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη ζε εθηέιεζή ηνπ. 

Δμαηξεηηθά θαη κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 1985-1986, νη 

θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα πξνζιήςεηο επηηξέπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη δίρσο πξνεγνχκελε πξνθήξπμε. Ζ 

δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ ηνχηνπ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί θαη 

γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 1986-87 κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηνπ πξπηαληθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ 

Α.Δ.Η.. 

η) Κέρξη ηε ζπγθξφηεζε ηεο πξψηεο Γ.Π. ηνπ παξαξ-

ηήκαηνο, ε ζχγθιεηνο ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η. απνθαζίδεη γηα 

νπνηνδήπνηε δήηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσξηλή δηνίθεζε 

ηνπ παξαξηήκαηνο, δίρσο λα εκπνδίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ην ζέκα απηφ. Ζ ζχγθιεηνο απνθαζίδεη 

θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 

 

Άξζξν 71 

Θέκαηα Ρ.Δ.Η. 

1. α) Πηα ηκήκαηα ησλ Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ (Ρ.Δ.Η.) θαη ηελ ΑΠΔΡΔΚ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. 

εηζάγνληαη θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 1985-1986 θαη 1986-

1987 απφθνηηνη ησλ κέζσλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ (παιαηνχ ηχπνπ), νη νπνίεο έρνπλ θαηαξγεζεί κε 

ην λ. 576/1977, χζηεξα απφ εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη 

ζην Ρ.Δ.Η. Ξεηξαηά θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 10% γηα θάζε 

αθαδεκατθφ έηνο ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ θάζε ηκήκαηνο. 

β) Ξξνυπφζεζε επηηπρίαο είλαη ν ππνςήθηνο λα 

ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθή βαζκνινγία φρη κηθξφηεξε απφ ην 



γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ εμεηαζηέσλ καζεκάησλ επί 

είθνζη (20) θαη ζε θαλέλα κάζεκα ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηνπ λα κελ είλαη κηθξφηεξε ηνπ δέθα (10). Όζνη 

ηζνβαζκνχλ κε ηνλ ηειεπηαίν ηνπ πίλαθα εηζάγνληαη 

επίζεο. 

γ) Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ νξίδνληαη ηα ηκήκαηα Ρ.Δ.Η. θαη ΑΠΔΡΔΚ ηεο 

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. ζηα νπνία εηζάγνληαη νη ππνςήθηνη, αλάινγα 

κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζρνιήο πξνέιεπζεο, ηα εμεηαζηέα 

καζήκαηα θαη ε αλαιπηηθή χιε, ε εμεηαζηηθή επηηξνπή, ν 

αξηζκφο επνπηψλ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ κπνξεί 

ε επηηξνπή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη αληηκεησπίδνληαη αθφκε 

δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο, ηνπο 

φξνπο ζπκκεηνρήο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ, ηελ έθδνζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ εγγξαθή ησλ επηηπρφλησλ ζηα 

Ρ.Δ.Η. θαη ηελ ΑΠΔΡΔΚ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

δ) Γηα ηελ απνδεκίσζε φισλ φζσλ αζρνινχληαη κε ηε 

δηνξγάλσζε θαη ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

1351/1983, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ε) Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1987-1988 νη απφθνηηνη ησλ 

ζρνιψλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ εηζάγνληαη ζηα ηκήκαηα ησλ 

Ρ.Δ.Η. θαη ηελ ΑΠΔΡΔΚ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία, ε παξαθν-

ινχζεζε καζεκάησλ ζηα κεηαιπθεηαθά 

πξνπαξαζθεπαζηηθά θέληξα απφ ηνπο απνθνίηνπο ησλ 

ζρνιψλ απηψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηα ηκήκαηα ησλ Ρ.Δ.Η. θαη ηελ ΑΠΔΡΔΚ ηεο 

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

2. Νη γεληθνί γξακκαηείο ησλ ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο 

κέξηκλαο ησλ Ρ.Δ.Η. δηνξίδνληαη ζην 2ν βαζκφ κε κ.θ. 1. Ζ 

ζεηεία ηνπο είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Ζ 

αλαλέσζε γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

γηα ην δηνξηζκφ ηνπο. Ρα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξίπη. 

β' ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1404/1983 

θαηαξγνχληαη θαη ζηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

επφκελε πεξίπησζε γ' πξνζηίζεηαη ζην η) κεηά ηα αξρηθά 

«ΞΑΠΞΔ» «ή πηπρίν νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο Α.Δ.Η. ή 

νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ΑΠΝΔΔ ή Αλψηαηεο Βηνκεραληθήο 

Πρνιήο» θαη ζην ηηη) ε ιέμε «άξηζηε» αληηθαζίζηαηαη κε ηε 

ιέμε «θαιή». Ζ παξαγξ. 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 

εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνπο γεληθνχο γξακκαηείο 

ησλ Ρ.Δ.Η.. 

3. Νη πξνθεξχμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1404/1983 θαη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί 

εληφο ηνπ επφκελνπ εμάκελνπ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λ. 1404/1983 θαηαξγνχληαη. 

4. α) Ζ πξψηε πεξίνδνο ηνπ εδαθ. β' ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1351/1983 ηξνπνπνηείηαη σο 

αθνινχζσο: 

«β) Ζ απνδεκίσζε ησλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ άζθεζε ζην επάγγεικα θαζνξίδεηαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ ηπρφλ 

ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ θαη δελ ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο». 

β) Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 σο 

πξνο ηελ απνδεκίσζε θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 173/1974 

(ΦΔΘ 345) θαη ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 

1474/1984 (ΦΔΘ 128) θαηαξγνχληαη. 

5. Ζ παξάγξαθνο 2 ηεο πεξίπησζεο II ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ. 1404/1983 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Ρν ΗΡΔ απνθαίλεηαη γηα: α) ην νκνηαγέο κε ηα Ρ.Δ.Η. 

ησλ ζρνιψλ ή ηκεκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο κε 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηελ ηζνηηκία 

ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχλ θαη ηελ αληηζηνηρία 

ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη, κε ηνπο ηίηινπο πνπ απνλέκνληαη 

απφ ηα Ρ.Δ.Η., β) ηελ παξαπνκπή γηα θαηάηαμε ζε εμάκελν 

ζπνπδψλ ή γηα ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεκάησλ ζε ηκήκα Ρ.Δ.Η. ησλ θαηφρσλ ηίηισλ ηεο 

αιινδαπήο νκνηαγψλ πξνο ηα Ρ.Δ.Η. πνπ δελ είλαη 

αληίζηνηρνη ή δελ είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηνχλ ηζφηηκνη 

κε ηνπο ηίηινπο πνπ ρνξεγνχλ ηα Ρ.Δ.Η.. Πηελ πεξίπησζε 

απηή νη θάηνρνη ησλ ηίηισλ απηψλ κεηά ηελ εθπιήξσζε 

ησλ πξφζζεησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ιακβάλνπλ ηίηιν απφ 

ην νηθείν ηκήκα ησλ Ρ.Δ.Η., γ) ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ηζνηηκίαο ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχλ νη αλψηεξεο 

ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ αξκνδηφηεηαο άιισλ ππνπξγείσλ 

κε ηίηινπο ησλ Ρ.Δ.Η., χζηεξα απφ θνηλή απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη ηνπ ζπ-

λαξκφδηνπ ππνπξγνχ, δ) ηελ ηζνδπλακία ή ππεξθάιπςε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζρνιέο 

εμσηεξηθνχ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηα πηζηνπνηεηηθά 

εμεηδίθεπζεο πνπ ρνξεγνχλ ηα Ρ.Δ.Η., ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

νη ελδηαθεξφκελνη είλαη ππνςήθηνη γηα ηελ πιήξσζε 

ζέζεσλ θαζεγεηψλ εθαξκνγψλ ησλ Ρ.Δ.Η. γηα ηηο νπνίεο 

απαηηείηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ εμεηδίθεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 πεξίπη. Γ' ζηνηρ. η, ε) ην 

νκνηαγέο, ηελ ηζνηηκία ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχλ 

θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη, κε ην πηπρίν 

ΑΠΔΡΔΚ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ., ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ αλάινγσλ 

ζρνιψλ ή ηκεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ 

θαη ζη) ηελ θαηάηαμε ζπνπδαζηψλ ή θνηηεηψλ θαη πηπ-

ρηνχρσλ ή δηπισκαηνχρσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηεο ΑΠΔΡΔΚ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. ή 

εμσηεξηθνχ ζε ηκήκαηα θαη εμάκελα ζπνπδψλ ησλ 

ηκεκάησλ ησλ Ρ.Δ.Η. ή ηεο ΑΠΔΡΔΚ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. ζχκ-

θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1286/1982». 

6. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1404/1983 

πξνζηίζεληαη κεηά ηηο ιέμεηο «πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» νη 

ιέμεηο «σο θαη έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

ηδηψηεο θαη θάζε λνκηθήο κνξθήο νξγαληζκνχο. Νη 

πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαζνξίδνληαη 

κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ησλ Ρ.Δ.Η.». 

7. Κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1404/1983 ξπζκίδνληαη θαη ηα εμήο 

ζέκαηα: 

α) ε δηαδηθαζία πιήξσζεο ησλ πξψησλ ζέζεσλ εθ-

παηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΔΞ) θαη εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (ΔΔΞ) ησλ λεντδξπφκελσλ Ρ.Δ.Η., ηκεκάησλ ή 

ζρνιψλ ηνπο, 

β) ν ηξφπνο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ηνπ Ρ.Δ.Η., ησλ ζρνιψλ 

θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ έσο ηελ έλαξμε ηεο απηνδχλακεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

γ) ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ, 

πξφζιεςεο, απφζπαζεο ή κεηάηαμεο θάζε είδνπο 

πξνζσπηθνχ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο απηνδχλακεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρ.Δ.Η., ησλ ζρνιψλ θαη ησλ ηκεκάησλ, κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

34 ηνπ λ. 1404/1983, 

δ) ν ειάρηζηνο αξηζκφο κειψλ ησλ ΔΞ θαη ΔΔΞ θαηά ηκήκα 

θαη νη άιιεο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απηνδχλακε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ, ησλ ζρνιψλ θαη 

ηνπ Ρ.Δ.Η. κε εθιεγκέλα φξγαλα δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1404/1983, 

ε) ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαλνκήο θαη έληαμεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζε άιιεο κνλάδεο ηνπ ίδηνπ Ρ.Δ.Η., ζε 

πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ή θαηάξγεζεο ηκεκάησλ, 

ζη) ε έδξα ηνπ Ρ.Δ.Η. θαη ησλ επηκέξνπο ζρνιψλ θαη 

ηκεκάησλ, 

δ) νη εηδηθεχζεηο ησλ πηπρίσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα 

ηκήκαηα, 

ε) ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην πξψην αθαδεκατθφ έηνο ηεο 

απηνδχλακεο ιεηηνπξγίαο θάζε ηκήκαηνο θαη 

ζ) θάζε άιιν ζέκα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Ρ.Δ.Η., έσο φηνπ γίλεη 

δπλαηή ε απηνδχλακε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη θαηά ηελ 

θαηάξγεζε Ρ.Δ.Η., ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ, ην νπνίν δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

8. Κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

1404/1983 θαζνξίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ΔΡΞ. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηζρχεη ν λ. 1404/1983. 

9. Γηα ηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ηεο πεξίπησζεο 

Ββ' ζηνηρ. (ηλ) ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 

1404/1983 απαηηείηαη θαη πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Η. ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκν ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δηάηαμε απηή 

ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηζρχεη ν λ. 1404/1983. 

10. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 



1404/1983 πξνζηίζεληαη εδάθηα δ', ε ',ζη' θαη δ' σο εμήο: 

«δ) Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κε πξφηαζε 

ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, 

Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ Γ.Π. ηεο νηθείαο ζπνπδαζηηθήο ιέζρεο 

θαζνξίδνληαη: 

η) Ζ ζχζηαζε, θαηάξγεζε, δηάξζξσζε θαη ζπγρψλεπζε 

θιάδσλ θαη ζέζεσλ θάζε θαηεγνξίαο, βαζκνχ ή 

εηδηθφηεηαο κφληκνπ ή κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 

πξνζσπηθνχ. 

ηη) Ρα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ, θαζψο θαη ν 

εηζαγσγηθφο βαζκφο ησλ ζέζεσλ θάζε θαηεγνξίαο, θιάδνπ 

ή εηδηθφηεηαο. 

ηηη) Ζ θαηεγνξία, ν θιάδνο ή ε εηδηθφηεηα, ν βαζκφο θαη ηα 

ηπρφλ απαηηνχκελα εηδηθά πξνζφληα ησλ πξντζηακέλσλ 

ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη νη νξγαληθέο κνλάδεο 

γηα ηηο νπνίεο, ιφγσ ηεο εηδηθήο θχζεο ηνπ έξγνπ ηνπο, 

θαζήθνληα πξντζηακέλσλ κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζε 

πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

ηλ) Ρν αξκφδην γηα ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ππεξεζηαθφ θαη πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. 

ε) Γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή πεξηνδηθψλ ή 

πξφζθαηξσλ αλαγθψλ είλαη δπλαηή, κε απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο, Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη ζξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ Γ.Π. ηεο ζπνπδαζηηθήο ιέζρεο, ε πξφζιεςε έθηαθηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

ζη) Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

λφκνπ απηνχ ηζρχεη θαη γηα ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ 

«ζπνπδαζηηθψλ ιεζρψλ». 

δ) Ζ δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ιέζρεο, ν ηξφπνο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εζηηαηνξίσλ, θπιηθείσλ, 

εληεπθηεξίσλ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη κε 

ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, πνπ εθδίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.Π. ησλ 

ιεζρψλ». 

11. Πην άξζξν 31 παξάγξαθνο 1β πεξίπησζε ηηη' ηνπ λ. 

1404/1983 ε θξάζε «θαη κε ηε κνξθή ηεο 

απηνδηαρείξηζεο» απαιείθεηαη. Νη παξάγξαθνη 2, 3,4 θαη 5 

παίξλνπλ αληίζηνηρα αξηζκνχο 3,4,5 θαη 6 θαη πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 2 σο εμήο: «2. α) Ζ «ζπνπδαζηηθή ιέζρε» 

θάζε Ρ.Δ.Η. αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είηε κε ηε κνξθή ηεο απηνδηαρείξηζεο είηε κε ηε κνξθή 

ακηγνχο δεκφζηαο επηρείξεζεο είηε κε ηε κνξθή κεηθηήο 

νηθνλνκίαο, αλψλπκεο εηαηξείαο ή ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. Νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 35, 36 (πιελ ηεο παξαγξάθνπ 3), 37, 38, 39, 

41, 43 θαη 46 (κφλν ε παξάγξαθνο 2) ηνπ λ. 1416/1984 

(ΦΔΘ 18) έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ «ζπνπδαζηηθψλ 

ιεζρψλ» ησλ Ρ.Δ.Η. κε ηηο εμήο πξνζαξκνγέο φπνπ 

αλαθέξεηαη: 

η) δεκνηηθφ θαη θνηλνηηθφ ζπκβνχιην λνείηαη ην Γ.Π. ηεο 

ιέζρεο, 

ηη) πνπξγφο Δζσηεξηθψλ λνείηαη ν πνπξγφο Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, 

ηηη) δηάζεζε πφξσλ γηα θνηλσθειή έξγα, λνείηαη ε δηάζεζε 

ησλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο ιέζρεο θαη 

ηλ) γλψκε ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ 

Διιάδαο δελ απαηηείηαη. 

β) Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαη ησλ πνπξγψλ Δκπνξίνπ θαη 

Νηθνλνκηθψλ, φπνπ απαηηείηαη, ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ ΔΞ 

θαη ΔΔΞ ηνπ Ρ.Δ.Η. ή θνξείο πνπ ζα εθπξνζσπνχληαη 

ζε απηά, ε πιεηνςεθία ησλ Γ.Π. ησλ ιεζρψλ πνπ απαηηεί-

ηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ, ηηο 

κνξθέο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ ή 

άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο επίζεο θαη θάζε 

άιιν δήηεκα ή πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο 

πξνζαξκνγήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ ιεζρψλ πνπ δε ξπζκίδεηαη 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο». 

12. Νη απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 1404/1983, φπσο ε παξάγξαθνο 

απηή ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, εθδίδνληαη κε ηε ζχκπξαμε ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκηθψλ. 

13. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

1404/1983 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο εμήο: «Νη ψξεο εβδνκαδηαίαο δηδαθηηθήο 

απαζρφιεζήο ηνπο νξίδνληαη ζε 18». 

14. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δ/Ρ.Δ.Η. παξαηείλεηαη κέρξη 1 

Πεπηεκβξίνπ 1986. Ξαξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

κπνξεί λα γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ. Υο πξντζηάκελνο ηεο 

Δ/Ρ.Δ.Η. κπνξεί λα νξίδεηαη αθφκε θαζεγεηήο Α.Δ.Η. ή 

κέινο ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΗΡΔ ή κφληκνο ή 

απνζπαζκέλνο ππάιιεινο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ. 

15. Πηελ παξάγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 1404/1983 

πξνζηίζεηαη απφ ηελ ηζρχ ηεο εδάθην σο αθνινχζσο: «Ζ 

γλψκε απηή κπνξεί λα αθνξά θαη ηελ θξίζε ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπη. β' ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ». 

16. Πην λ. 1404/1983 θαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε Δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 

θαη κεηά ηηο ιέμεηο «ηδία εμέιημε» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο 

«κε ην ΔΡΞ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21», β) 

νη ιέμεηο «ηελ ίδξπζε ΝΚ» ζην ζηνηρείν β' ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 9 δηαγξάθνληαη, γ) ν αξηζκφο «1983» πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 

άξζξνπ 36 αληηθαζίζηαηαη ζε «1984», δ) ζηελ παξάγξαθν 

3 ηνπ άξζξνπ 38 πξνζηίζεηαη εδάθην ε' σο εμήο: «ε) γηα 

ηνπο δηνξηδφκελνπο ησλ πεξηπηψζεσλ Ε' θαη Ζ' ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ» ζην ηέινο δε ηνπ 

εδαθίνπ β' πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «Ζ ηεηξαεηία απηή 

παξαηείλεηαη γηα δχν (2) έηε αθφκε φηαλ πξφθεηηαη γηα 

απφθηεζε πξνζφλησλ, ε) ζην εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 27 θαη κεηά ηηο ιέμεηο «πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ» πξνζηίζεηαη ην γξάκκα «α», ζη) ζηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 51 θαη κεηά ηε ιέμε «δηαθίλεζε» 

πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «θαη ινηπέο νηθνλνκηθέο 

δηεπθνιχλζεηο», δηαγξάθεηαη ε ιέμε «θαη» πξηλ απφ απηήλ 

θαη πξνζηίζεηαη ζην ηέινο εδάθην σο εμήο: «Νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 31 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37», δ) κεηά ηε ιέμε 

«άδεηα» ζην άξζξν 12 παξαγξ. 1Ν εδάθ. δ' πξνζηίζεηαη «ή 

απφζπαζε» θαη ε) ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 39 πξνζηίζεηαη: «Υο εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία 

ησλ κεηαηαζζνκέλσλ αλαγλσξίδεηαη ν ρξφλνο απφ ηελ 

έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ κέρξη ηε κεηάηαμε 

ηνπο». 

17. Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1351/1983 παξαηείλεηαη κέρξη θαη ην 

ζρνιηθφ έηνο 1988-89. 

18. Όζνη έρνπλ πεξαηψζεη ην ηκήκα θνηλσληθήο 

ζεξαπεπηηθήο παηδαγσγηθήο ηνπ Τπρνινγηθνχ Θέληξνπ 

Βφξεηαο Διιάδαο θαηαηάζζνληαη ρσξίο εμεηάζεηο, ζηα 

ηκήκαηα θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη βξεθνλεπηνθφκσλ ησλ 

Ρ.Δ.Η.. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ησλ νηθείσλ Ρ.Δ.Η., νξίδνληαη ηα ηκήκαηα θαη 

ην εμάκελν ζπνπδψλ, ζην νπνίν θαηαηάζζνληαη, ν αξηζκφο 

φζσλ θαηαηάζζνληαη ζε θάζε ηκήκα θαη γηα θάζε εμάκελν, 

θαζψο θαη θάζε ζέκα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν 

θαηάηαμεο. 

19. Ρα θαηά ην άξζξν 33 ηνπ λ. 576/1977 αληίζηνηρα 

πξνζφληα ησλ θιάδσλ 22, 23, 24, 25, 26 θαη 27 πξέπεη λα 

ηα έρεη ην σξνκίζζην εθπαηδεπηηθφ θαη ην σξνκίζζην 

βνεζεηηθφ εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηεο πεξίπησζεο Ε' ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 1404/1983, θαηά ηε 

ιήμε ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 1983 - 84. Ζ ηπρφλ 

απαζρφιεζή ηνπ κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζε Ρ.Δ.Η. θαηά ην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν 1983 - 1984 ζπλππνινγίδεηαη ζηα δχν ή 

ηξία έηε αληίζηνηρα ηεο θχξηαο θαη πιήξνπο ή κεξηθήο 

απαζρφιεζήο ηνπ σο σξνκίζζηνπ ή έθηαθηνπ πνπ ηίζεηαη 



σο πξνυπφζεζε δηνξηζκνχ ηνπ ζε κφληκεο ζέζεηο ΔΞ ή ΔΔΞ 

ή ΔΡΞ ή ζε ζέζεηο ηεο πξνζσξηλήο βαζκίδαο επηκειεηψλ. Ζ 

δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηζρχεη ν 

λ.1404/1983. 

20. α) Ρν δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

ππεξεηεί κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηηο ζρνιέο ηνπ 

άξζξνπ 41 ηνπ λ. 1404/1983 κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα 

εληαρζεί ή λα δηνξηζηεί ζηα Ρ.Δ.Η. σο εμήο: 

αα) Όζνη απφ ην πξνζσπηθφ απηφ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δεκφζηνπ ππαιιήινπ εληάζζνληαη ζηα Ρ.Δ.Η. θαη 

θαηαιακβάλνπλ κφληκεο ζέζεηο απφ ηηο ζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ λ. 1404/1983. Νη ζέζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζηηο ζρνιέο πνπ ππεξεηεί ζήκεξα 

κεηαθέξνληαη ζηα Ρ.Δ.Η. θαη θαηαλέκνληαη ζε απηά κε 

απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, πξνζαπμάλνληαο θαηά θιάδν ηηο ζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 23 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ. 

ββ) Όζνη απφ ην πξνζσπηθφ απηφ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ λπδδ εληάζζνληαη ζηα Ρ.Δ.Η. θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ θαη απνθηνχλ ηε 

δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα. Νη ζέζεηο ηνπο ζηηο ζρνιέο 

απηέο κεηαθέξνληαη επίζεο θαη θαηαλέκνληαη ζηα Ρ.Δ.Η. 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, 

πξνζαπμάλνληαο θαηά θιάδν ηηο ζέζεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

παξαπάλσ λφκνπ. 

γγ) Όζνη απφ ην πξνζσπηθφ απηφ ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη 

ζρνιέο απηέο είλαη ηνπ Γεκνζίνπ, λπδδ ή λπηδ θαη έρνπλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 1476/1984 (ΦΔΘ 136), δηνξίδνληαη 

ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο δηνηθεηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Ρ.Δ.Η.. Αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, 

ζπληζηψληαη λέεο ζέζεηο θαη θαηαλέκνληαη ζηα Ρ.Δ.Η. κε 

θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο θαη 

Νηθνλνκηθψλ. Πηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε 

θαηαξγνχληαη ηζάξηζκεο ζέζεηο ησλ ζρνιψλ γείαο, 

Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ζηα Ρ.Δ.Η. ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ 

εδαθίσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

θεληξηθήο ππεξεζίαο. 

β) Κεηά ηελ έληαμε ή ην δηνξηζκφ ηνπ, ην πξνζσπηθφ απηφ 

εληάζζεηαη ή επαλεληάζζεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ρ.Δ.Η. 

φπνπ ππεξεηεί. 

γ) Νη αηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην α' 

ππνβάιινληαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηεζζάξσλ 

(4) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

δ) Νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο γηα ην πξνζσπηθφ απηφ πνπ είλαη 

γξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ γείαο, 

Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κεηαθέξνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ. 

ε) Όζνη απφ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ εληαρζνχλ ζηα Ρ.Δ.Η., 

κεηαηάζζνληαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζε 

άιιεο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο, Ξξφλνηαο θαη 

Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ θαη 

ζε ζέζεηο αλάινγεο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαη ηηο 

ππεξεζηαθέο αλάγθεο. Γηα ην κφληκν πξνζσπηθφ ε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ εθδίδεηαη πζηέξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο 

ηνπ πνπξγείνπ γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ. 

21. Όπνπ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1286/1982 

(ΦΔΘ 119) ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα θαηάηαμε γίλεηαη 

κε εμεηάζεηο ή κε δηαγσληζκφ, θαηαηάζζνληαη κφλν φζνη 

ζεσξεζνχλ επηηπρφληεο ζηηο εμεηάζεηο ή ζην δηαγσληζκφ 

θαηά ηνπο φξνπο ησλ ππνπξγηθψλ απηψλ απνθάζεσλ. Ρν 

πνζνζηφ ησλ θαηαηαζζφκελσλ, πνπ νξίδεηαη γηα θάζε 

πεξίπησζε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εμαληιείηαη κφλν 

εθφζνλ νη επηηπρφληεο είλαη πεξηζζφηεξνη, νπφηε ε επηινγή 

ηνπο γίλεηαη θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά ηεο βαζκνινγίαο πνπ 

πέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο ή ζην δηαγσληζκφ θαη κέρξη λα 

ζπκπιεξσζεί ην πνζνζηφ απηφ. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζρχεη ν λ. 1286/1982. 

22. α) Κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ρ.Δ.Η. κπνξεί λα 

απαιιάζζνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη πξντζηάκελνη ησλ 

ηκεκάησλ, νη νπνίνη γηα ιφγνπο ππνθεηκεληθνχο ή 

αληηθεηκεληθνχο δελ αληαπνθξίλνληαη πξνζσξηλά ή γηα 

κεγάιν δηάζηεκα ζηα θαζήθνληά ηνπο. 

β) Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο 

δελ ππάξρνπλ ππνςεθηφηεηεο, δηνξίδεηαη πξντζηάκελνο κε 

απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ρ.Δ.Η., χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ζρνιήο πνπ αλήθεη ην ηκήκα, κέινο 

ηνπ ΔΞ θαηάιιειεο βαζκίδαο ηεο ζρνιήο απηήο. 

23. Νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ παξνρέο γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο ησλ Ρ.Δ.Η. εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο ηεο ΑΠΔΡΔΚ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.. 

24. Πην ηέινο ηνπ ζηνηρ. α' ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ λ. 1517/1985 (ΦΔΘ 25) θαη κεηά ην «πξ. δ. 

620/1978» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπη. 4 ηίζεηαη ε 

θξάζε «ή ησλ θιάδσλ Α11 θαη Α12 ηνπ λ.δ. 789/1970», 

25. Πην Ππκβνχιην Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΡΔ) 

ζπκκεηέρεη θαη έλαο εθπξφζσπνο ηεο Νκνζπνλδίαο Δληαίσλ 

Ππιιφγσλ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ Ρ.Δ.Η. θαη ζην 

Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΞΠΡΔ) έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Δληαίνπ Ππιιφγνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ ηνπ νηθείνπ Ρ.Δ.Η.. 

26. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 20 πεξίπησζε Γ' ηνπ λ. 

1404/1983 αληηθαζίζηαληαη νη ιέμεηο «εθαξκφδεηαη ε παξ. 

5» κε ηηο ιέμεηο «εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 4 θαη 5». 

27. Αξκνδηφηεηεο ππεξεζηαθνχ θαη πεηζαξρηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ην θχξην πξνζσπηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΗΡΔ) αζθεί ην πξνβιεπφκελν 

απφ ηνλ ππαιιειηθφ θψδηθα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

θαηεγνξίαο εηδηθψλ ζέζεσλ. 

28. Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπνπδαζηέο Ρ.Δ.Η., φπνπ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β' ηνπ λ. 1286/1982: α) 

πξνβιέπεηαη σο πξνυπφζεζε ε επηηπρία ζε φια ηα καζή-

καηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ή εμάκελσλ απφ εθείλν ζην 

νπνίν δεηεί ν ππνςήθηνο κεηεγγξαθή, λνείηαη ε επηηπρία 

ηνπιάρηζην ζην 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη 

θαηεπηινγή ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πεξίγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο 

πξνέιεπζεο, β) απαγνξεχεηαη ε κεηεγγξαθή ζην ηειεπηαίν 

έηνο ζπνπδψλ, λνείηαη φηη απαγνξεχεηαη ε κεηεγγξαθή 

εθφζνλ ν ζπνπδαζηήο έρεη πεξαηψζεη κε επηηπρία 85% ή 

πεξηζζφηεξν ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη 

θαηεπηινγή ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πεξίγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο 

πξνέιεπζεο. 

Ρν πνζνζηφ κεηεγγξαθνκέλσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1286/1982 ηζρχεη 

ζπλνιηθά γηα ην ηκήκα ππνδνρήο θαη δελ θαηαλέκεηαη ζε 

εμάκελα ζπνπδψλ. Ν ρξφλνο θνίηεζεο ζην ηκήκα 

πξνέιεπζεο ζπλππνινγίδεηαη ζηελ απαηηνχκελε ειάρηζηε 

δηάξθεηα θνίηεζεο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ηνπ ηκήκαηνο 

ππνδνρήο. 

 

Άξζξν 72.  

Οχζκηζε ζεκάησλ Νξγαληζκνχ Πρνιηθψλ Θηηξίσλ 

(Ν.Π.Θ.). 

 

1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ α.λ. 627/1968 

(Φ.Δ.Θ. 266) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

"1. Πθνπφο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε κειέηε, ε θαηαζθεπή 

θαη ν εμνπιηζκφο θηηξίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ιατθήο επηκφξθσζεο, κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ 

θαηαξηίδεηαη απφ ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ".  

2. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ιατθήο επηκφξθσζεο ή νη θαηά 

ηφπνπο Λνκαξρίεο, κεηά γλψκε ησλ Λ.Δ.Ι.Δ., κπνξνχλ λα 

αλαζέηνπλ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, αλεγέξζεηο, πξνζζήθεο, 

επεθηάζεηο, επηζθεπέο, δηαξξπζκίζεηο, ζπκπιεξψζεηο θαη 

εμνπιηζκνχο θηηξίσλ γηα ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο 

ιατθήο επηκφξθσζεο, εθηφο απφ ηνλ Ν.Π.Θ. θαη ζε άιινπο 

δεκφζηνπο θνξείο ή Ν.Ρ.Α. ή ηδησηηθνχο θνξείο ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

3. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 850/1978 (ΦΔΘ 233) 

επεθηείλνληαη θαη ζηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ 



Νξγαληζκνχ Πρνιηθψλ Θηηξίσλ θαη ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο 

ηνπ πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζνχλ θαη ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ 

ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη, ζηελ 

παξάγξαθν απηή θαηαξγείηαη.  

4. Έξγα θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, 

πξνζζήθεο θαη επέθηαζεο δηδαθηεξίσλ, πνπ εθηειέζηεθαλ 

χζηεξα απφ άδεηα ηεο πνιενδνκηθήο αξρήο απφ ηηο 

θαηαξγνχκελεο ζρνιηθέο εθνξείεο κε απεπζείαο αλάζεζε ή 

κε απηεπηζηαζία θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ γηα 

εθηέιεζε δεκφζησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θαζέλα απφ απηφ 

δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ 1.000.000 δξρ. θαη κε έγθξηζε 

ηνπ λνκάξρε ην πνζφ ησλ 2.000.000 δξρ., ζεσξνχληαη φηη 

εθηειέζηεθαλ λφκηκα.  

5. Νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 513/1976 (ΦΔΘ 356) πέληε (5) ζέζεηο δηθεγφξσλ 

ηνπ Νξγαληζκνχ Πρνιηθψλ Θηηξίσλ (Ν.Π.Θ.) απμάλνληαη ζε 

ελλέα (9).  

Άξζξν 73.  

Ξξφζιεςε ζπληαμηνχρσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζεηο 

πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ. 

 

1. Αλ δελ ππάξρνπλ αηηήζεηο ππνςήθησλ κφληκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα πξφζιεςε ζε ζέζεηο πξνζσξηλψλ 

αλαπιεξσηψλ, είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε ζπληαμηνχρσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 65φ έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, θαζψο θαη ηδησηψλ πνπ έρνπλ ηα αληίζηνηρα 

πξνζφληα. Θαηά ηα άιια εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 απηνχ ηνπ λφκνπ.  

2. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ησλ ζπληαμηνχρσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πξνζιακβάλνληαη σο πξνζσξηλνί 

αλαπιεξσηέο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λφκνπ 1256/1982.  

Άξζξν 74.  

Ξξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

 

1. Ζ ππεξεζία εθπαηδεπηηθψλ ζε αλαγλσξηζκέλα ειιεληθά 

ζρνιεία ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη ε ππεξεζία ηνπο ζε 

μέλα ζρνιεία, ζηα νπνία δίδαμαλ ζε ηάμεηο ή ηκήκαηα 

ειιελνπαίδσλ, ινγίδεηαη σο πξαγκαηηθή δεκφζηα 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία θαη ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ην 

δηνξηζκφ ηνπο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε γηα ηε βαζκνινγηθή 

θαη κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε.  

2. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 ηεο πεξίπησζεο Α' θαη 7 

ηεο πεξίπησζεο Β' ηνπ άξζξνπ 15 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή.  

Άξζξν 75.  

Θέκαηα Ν.Δ.Γ.Β. 

 

1. Ρν άξζξν 2 ηνπ α.λ. 952/1937 (ΦΔΘ 469) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

"Άξζξν 2. 

Πθνπφο ηνπ νξγαληζκνχ έθδνζεο δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

(Ν.Δ.Γ.Β.) είλαη ε έθδνζε ή θαη δηάζεζε θάζε είδνπο 

βηβιίσλ θαη εληχπσλ πνπ είλαη απαξαίηεηε α) γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο, β) γηα ηε ιατθή 

επηκφξθσζε, γ) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο θαη δ) γηα ηηο αλάγθεο θάζε ππεξεζίαο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα".  

2. Ρα βηβιία θαη έληππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Ν.Δ.Γ.Β. 

πξνζδηνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηα ηελ εθηχπσζε ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ βηβιίσλ αξθεί ε απφθαζε ηεο 

ζπλέιεπζεο ηνπ ηνκέα. Πηελ πεξίπησζε απηή ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ Ν.Δ.Γ.Β. θαηαξηίδεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ 

εθηχπσζε κε ηνλ ηππνγξάθν είηε απεπζείαο είηε δηακέζνπ 

ηνπ πξχηαλε ηνπ αληίζηνηρνπ Α.Δ.Η.  

3. Ν πνπξγφο Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί 

λα απνθαζίζεη ηελ έθδνζε απφ ηνλ Ν.Δ.Γ.Β. βηβιίνπ ή 

εληχπνπ πνπ ππάγεηαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ, αθφκε θαη αλ ε ζπγγξαθή θαη 

δηάζεζε ηνπ βηβιίνπ ή εληχπνπ γίλεηαη κε ηελ πξσηνβνπιία 

άιιεο θξαηηθήο ππεξεζίαο ή δεκφζηνπ νξγαληζκνχ.  

4. Νη εθδφζεηο ηνπ Ν.Δ.Γ.Β. θαζψο θαη φισλ ησλ βηβιίσλ 

θαη εληχπσλ πνπ ππάγνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ, γίλνληαη 

κε ηε ρξήζε ράξηνπ απαιιαγκέλνπ απφ δαζκνχο, θφξνπο 

ή άιια δεκφζηα ηέιε, κε εμαίξεζε ηνπο εηζαγσγηθνχο 

δαζκνχο.  

 

Άξζξν 76.  

Θχξσζε απνθάζεσλ. 

 

1. Θπξψλνληαη θαη έρνπλ ηζρχ λφκνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπο 

νη απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ: α) Δ2/4828/24.6.1983 (ΦΔΘ 392 Β'), β) 

Φ.142.1/Β3/398/9.2.1984 (ΦΔΘ 90 Β'), γ) Δ2/2215/ 

28.5.1984 (ΦΔΘ 368 Β'), δ) Φ. 141.4/Β3/5957/20.7. 1984 

(ΦΔΘ 683 Β'), ε) Φ. 141.1 /83/6662/31.7.1984 (ΦΔΘ 569 

Β'), ζη) Φ. 141.1/Β3/7690/11.9.1984 (ΦΔΘ 697 Β'), δ) Φ. 

473/566/ΠΡ3/4881 /27.11.1984 (ΦΔΘ 851 Β'), ε) 

Γ5/4344/27.12.1984 (ΦΔΘ 88/19.2.1985 Β'), ζ) 

Δ5/1182/4.3.1985 (ΦΔΘ 115 Β'), η) Φ.145.3/Β3/ 

610/4.3.1985 (ΦΔΘ 127 Β'), ηα) Φ.2//146/Δ2/1533/ 

26.3.1985 (ΦΔΘ 165 Β'), ηβ) Φ. 150/Β3/1617/5.4.1985 

(ΦΔΘ 247 Β'), ηγ) Δ5/2100/9.4.1985 (ΦΔΘ 237 Β'), ηδ) 

Β1/634α π.ε./29.4.1985 (ΦΔΘ 279 Β'), ηε) Φ. 484/87/ΠΡ3 

2900/30.5.1985 (ΦΔΘ 332 Β'), ηζη) 

Φ.141.2/Β3/3781/10.5.1984 (ΦΔΘ 290 Β'), ηδ) Δ5/ 

4509/9.8.1985 (ΦΔΘ 492 Β'), ηε) Φ. 145.3/Β3/4469/14. 

8.1985 (ΦΔΘ 498/Β'), ηζ) Φ. 1414/Β3/2396/31.5.1985 

(ΦΔΘ 356 Β') θαζψο θαη νη θνηλέο απνθάζεηο, 

Δ5/5820/16.8.1984 (ΦΔΘ 572 Β') ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ Φ. 

150/Β3/931/28.2.1985 (ΦΔΘ 135 Β') ησλ πνπξγψλ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ξξνεδξίαο ηεο 

Θπβέξλεζεο θαη Αλαπιεξσηή Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δ5/3057/24.5.1985 (ΦΔΘ 323 Β') ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Ξξνεδξίαο ηεο 

Θπβέξλεζεο.  

2. Νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγγξαθή, 

εηθνλνγξάθεζε, θξίζε θαη εθηχπσζε δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ θαη πξνβιέπνληαη απφ 

απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδφζεθαλ απφ 1.3.1984 έσο 

6.5.1984, ζεσξνχληαη λφκηκεο θαη θαηαβάιινληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο.  

3. Γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4, 

11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 1 θαη 4, 6 ζηνηρ. α', 11, 12 θαη 13 

ηνπ άξζξνπ 2, θαζψο θαη ηεο 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

1351/1983 φηη ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ απαηηείηαη ζην εμήο 

έθδνζε πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ρν 

ζηνηρείν β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

1476/1984 θαηαξγείηαη.  

4. Κεηαμχ ησλ πξνζφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

απφθαζε ηνπ ζηνηρείνπ ηδ' ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα δηνξηζκφ 

ζε ζέζε επίθνπξνπ θαζεγεηή Ρ.Δ.Η. πεξηιακβάλεηαη φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πηπρηνχρνπο Ρ.Δ.Η. ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ θαη 

πηζηνπνηεηηθφ εμεηδίθεπζεο.  

556. Ρν δεχηεξν εθάθην ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

λ.1476/1984 αληηθαζίζηαηαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζε σο εμήο: 

«Νη πξνζεζκίεο γηα ηε ζχζηαζε, ζχλζεζε θαη αλαζχλζεζε 

ησλ παξαπάλσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ κπνξνχλ λα 

παξαηείλνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξξνεδξίαο ηεο 

Θπβέξλεζεο».  

Άξζξν 77.  

Νηθνλνκηθά ζέκαηα. 

 

1. α) Πηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο θπζηθήο αγσγήο, 

πνπ απαζρνινχληαη εθηφο ηνπ θαλνληθνχ δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ ηνπο ζε αζιεηηθή εθδήισζε ησλ ζρνιείσλ, 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο.  
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 Η παξάγξαθνο απηή θαηαξγήζεθε 



β) Ζ αλάζεζε ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηνπ νηθείνπ γξαθείνπ θπζηθήο αγσγήο.  

γ) Ζ ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1982-1983.  

2. Νη θάζε είδνπο πξνκήζεηεο, εθηππψζεηο θαη εξγαζίεο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζε πιηθά απαξαίηεηα γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζπνπδαζηψλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη απαηηνχλ ηδηάδνπζα ηέρλε ή 

επηκέιεηα θαη εκπεηξία, κπνξνχλ λα εθηεινχληαη θαη κε 

απεπζείαο αλάζεζε κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

γλψκε ηξηκεινχο επηηξνπήο απφ ππαιιήινπο ηεο θεληξηθήο 

ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Κε φκνηα απφθαζε είλαη δπλαηή ε 

απεπζείαο αλάζεζε κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, 

θαζψο θαη ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη ινηπνχ επνπηηθνχ 

πιηθνχ ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο ή ηα ειιεληθά ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ.  

3. Πηνπο ζπνπδαζηέο ησλ αλψηεξσλ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ παξέρεηαη δσξεάλ ζίηηζε. Ζ 

νξγάλσζε, δηνίθεζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ζπζζηηίνπ απηνχ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

4. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ επηηξέπεηαη ε θαζηέξσζε 

εξγαζίαο κε ακνηβή θαηά ηα Πάββαηα, ηηο Θπξηαθέο θαη ηηο 

εμαηξέζηκεο εκέξεο ζην πξνζσπηθφ θχιαμεο φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ θαη λ.π.δ.δ. αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ ακνηβή απηή κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην αλ ε ππεξεζία παξέρεηαη 

εκέξα ή λχρηα. Κε φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο 

ησλ ζέζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. Κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαηαλέκνληαη θαηά ππεξεζίεο ή λνκηθά 

πξφζσπα δεκφζηνπ δηθαίνπ νη παξαπάλσ ζέζεηο. Ν νξηζκφο 

ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαηίζεηαη ε θχιαμε γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο. Ζ 

δαπάλε πνπ πξνθχπηεη αληηκεησπίδεηαη απφ πηζηψζεηο, νη 

νπνίεο εγγξάθνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ 

λ.π.δ.δ. θαηά πεξίπησζε.  

5. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 1143/1981 (ΦΔΘ 80) 

εθαξκφδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θαη γηα ηνπο 

εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ Θ.Δ.Κ.Δ.  

6. Σξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ α) σο εηδηθφ 

πξνζσξηλφ κεληαίν επίδνκα ηνπ λ.δ. 1285/1972 (ΦΔΘ 213) 

θαη ηνπ λ.δ. 259/1973 (ΦΔΘ 337) απφ 1.1.1976 έσο 

31.12.1977 ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

πνπ έρνπλ πηπρίν κεηεθπαίδεπζεο "κείδνλνο δηαξθείαο" ηνπ 

Καξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη β) 

σο επίδνκα ζπνπδψλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1041/1980 

(ΦΔΘ 75) ζε εθπαηδεπηηθνχο κέζεο εθπαίδεπζεο ησλ 

θιάδσλ Α11 κνπζηθήο, Α12 γαιιηθήο γιψζζαο θαη Α13 

αγγιηθήο γιψζζαο ηνπ λ. 309/1976 ζεσξνχληαη φηη 

θαηαβιήζεθαλ λφκηκα θαη δελ αλαδεηνχληαη.  

7. Ζ απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2112/1920 (ΦΔΘ 67) θαη ηνπ β.δ. 23/1920 (ΦΔΘ 158) 

ρνξεγείηαη απφ ην δεκφζην θαη ζην δηνηθεηηθφ θαη 

ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ αλψηεξσλ ηδησηηθψλ ηερληθψλ 

ζρνιψλ, πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην λ. 1268/1982, εθφζνλ 

νη εξγαδφκελνη απνιχζεθαλ θαη δελ ηνπνζεηήζεθαλ ζηα 

Θ.Α.Ρ.Δ.Δ. ή Θ.Δ.Ρ.Δ. νχηε ζπληαμηνδνηήζεθαλ. Θέκαηα 

ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο απνδεκίσζεο απηήο 

ξπζκίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ,  

8. α) Πην ηαθηηθφ δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ηεο παλειιήληαο ζρνιήο θισζηνυθαληνπξγίαο (Π.Θ..), ην 

νπνίν έρεη θαηαηαγεί ζε ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

δεκφζηαο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1216/1981 (ΦΔΘ 288), θαηαβάιιεηαη, 

φηαλ απνρσξήζνπλ ή απνιπζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ή 

ιφγσ ζαλάηνπ, εθφζνλ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ζχληαμε, 

εθάπαμ βνήζεκα απφ ην Ρακείν Ξξνλνίαο Γεκφζησλ 

παιιήισλ (Ρ.Ξ.Γ..) θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

β) Ζ πξνυπεξεζία ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ κε ζρέζε 

δεκφζηνπ δηθαίνπ ζηε Π.Θ.. ππνινγίδεηαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο. Γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο πξνυπεξεζίαο απηήο θαηαβάιιεηαη ζην 

Ρ.Ξ.Γ.. εθάπαμ ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ην Ρακείν ηνπ 

Θέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Ρερληθήο Δθπαίδεπζεο 

Θισζηνυθαληνπξγίαο, ζην νπνίν έρνπλ κεηαβηβαζηεί ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο παλειιήληαο ζρνιήο 

θισζηνυθαληνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1216/1981.  

γ) Ρν χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ ζα θαηαβιεζεί ζην 

Ρ.Ξ.Γ.., ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, ε 

δηαδηθαζία θαηαβνιήο θαη ν ηξφπνο αλαγλψξηζεο ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εδαθίνπ α' ζηελ 

παλειιήληα ζρνιή θισζηνυθαληνπξγίαο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο θαη θάζε ζπλαθέο 

ζέκα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ, θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ρ.Ξ.Γ..  

9. Πηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο ηεο δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο, πνπ ππεξέηεζαλ ζε κνλνζέζηα θαη δηζέζηα 

ζρνιεία απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 1980 έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 1981, 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή δηδαζθαιία. Νη 

ψξεο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο νξίδνληαη γηα φζνπο 

δίδαμαλ ζηα κνλνζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζε κία (1) ψξα 

θαη γηα ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ δηζέζησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ζε δπφκηζη (2 1/2) ψξεο ηελ εβδνκάδα. Ρν χςνο 

ηεο σξηαίαο αληηκηζζίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ θαη βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ θνξέα 280 

"Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε" ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

λνκαξρηψλ ηνπ θξάηνπο.  

10. Ρα αξρηθά "Θ.Δ.Κ.Δ." ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ λ. 1517/1985 (ΦΔΘ 25) αληηθαζίζηαληαη κε ηα 

αξρηθά "Ξ.Η.".  
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Θέκαηα ΓΗΘΑΡΠΑ 

1. Νη παξάγξαθνη 7,8 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 741 

1977 (ΦΔΘ 314) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«7. Όηαλ πξφθεηηαη γηα παλεπηζηήκηα, ζρνιέο ή ηκήκαηα 

ησλ νπνίσλ έρεη θξηζεί ην νκνηαγέο ή ην ηζφηηκν ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ απφ ην ΓΗΘΑΡΠΑ, κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Γ.Π. πνπ εθδίδεηαη κε εηζήγεζε ελφο κέινπο ηεο νηθείαο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο, αλαγλσξίδεηαη ην νκνηαγέο ηεο 

ζρνιήο ή ν ηίηινο ζπνπδψλ. Πε ακθηζβεηνχκελεο 

πεξηπηψζεηο γηα ην νκνηαγέο ησλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ θαη 

ηελ αληηζηνηρία, θαζψο θαη ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, απνθαζίδεη νκνθψλσο ε 

νηθεία ηξηκειήο επηηξνπή. Αλ δελ ππάξρεη νκνθσλία, 

απνθαζίδεη ζρεηηθά ην Γ.Π.. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π. 

κπνξνχλ λα θαινχληαη θαη λα κεηέρνπλ, ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ, θαη κε κέιε ηνπ πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα. Ρν Γ.Π. απνθαζίδεη 

αθφκε γηα θάζε ζέκα πνπ παξαπέκπεηαη ζε απηφ απφ ηνλ 

πξφεδξν ή εηζάγεηαη γηα ζπδήηεζε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

1/3 ησλ κειψλ ηνπ». 

«8. Κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ κέινπο ηνπ Γ.Π. πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ηελ νηθεία ή ηε ζπγγελέζηεξε εηδηθφηεηα θαη κε εηζήγεζε 

ελφο κέινπο ηεο νηθείαο ηξηκεινχο επηηξνπήο, 

παξαπέκπνληαη γηα ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ζηελ νηθεία αλψηαηε ζρνιή ή 

ηκήκα, εθείλνη, απφ ηνπο πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. ηεο 

αιινδαπήο, πνπ ην πηπρίν ηνπο δελ αληηπξνζσπεχεη ην ίδην 

πεξηερφκελν γλψζεσλ πξνο ην πηπρίν πνπ ρνξεγεί ζηελ 

Διιάδα ε αληίζηνηρε ή ζπγγελέζηεξε ζρνιή ή ηκήκα. Αλ 

δηαθσλήζνπλ ν πξφεδξνο θαη ην κέινο ηνπ Γ.Π., δεηείηαη ε 

γλψκε ηεο νηθείαο επηηξνπήο θαη απνθαζίδεη ην Γ.Π.. 

Ύζηεξα απφ επηηπρή εμέηαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

αλαγλσξίδεηαη ν ηίηινο ζπνπδψλ κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ 

ηνπ Γ.Π.. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο 

πηπρίνπ, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαηάζζεηαη ζηελ νηθεία 

ζρνιή ή ηκήκα, πνπ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο απφ ηνλ 

πξφεδξν ηνπ Γ.Π..». 

« 11. Ζ αλαγλψξηζε κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ 



νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο γίλεηαη κε πξάμε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π.. Νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ηαμηλνκνχληαη, 

αθφηνπ ππνβιεζνχλ, θαηά εηδηθφηεηα θαη παξακέλνπλ 

εθθξεκείο επί δέθα (10) εκέξεο ζηε δηάζεζε ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ νηθείσλ θιάδσλ ζην Γ.Π., νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ θαη λα ππνβάιινπλ 

γξαπηέο παξαηεξήζεηο ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. κέζα ζηελ 

ίδηα πξνζεζκία». 

2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 741/1977 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Ρν Γ.Π. ζπγθξνηεί κε απνθάζεηο ηνπ ηξηκειείο 

επηηξνπέο θξίζεο ηίηισλ ζπνπδψλ, θπξίσο απφ κέιε ηνπ 

Γ.Δ.Ξ. πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

αιιά θαη απφ άιια κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ.. Νη επηηξνπέο έρνπλ ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4. Κε ηηο ίδηεο 

απνθάζεηο νξίδνληαη θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

ησλ επηηξνπψλ απηψλ». 

3. Νη πηπρηνχρνη ηαηξηθήο Α.Δ.Η. ηεο αιινδαπήο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί ε ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία 

ησλ πηπρίσλ ηνπο, εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα ηεο 

παζνινγίαο θαη ηεο ρεηξνπξγηθήο. 

4. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 741 /1977 ε 

θξάζε «Ρν Γ.Π. απαξηίδεηαη εθ δψδεθα (12) κειψλ απά-

λησλ ηαθηηθψλ θαζεγεηψλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο» ηξνπν-

πνηείηαη ζε «Ρν Γ.Π. απαξηίδεηαη εθ δεθαηξηψλ (13) κειψλ 

απάλησλ θαζεγεηψλ ή αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ Α.Δ.Η. 

ηεο εκεδαπήο» θαη ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ κεηά ην 

«Θαιψλ Ρερλψλ» πξνζηίζεηαη «θαη Φπζηθήο Αγσγήο», 
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Ινηπά ζέκαηα Α.Δ.Η. 

1. Δθπξνζψπεζε θνηηεηψλ: α) Ρν εδαθ. β' ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΘ 87) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «Ζ αλάδεημε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα 

παλεπηζηεκηαθά φξγαλα γίλεηαη γηα εηήζηα ζεηεία απφ ην 

θνηηεηηθφ ζχιινγν θάζε ηκήκαηνο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ (λ. 1268/1982) είηε 

σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ είηε κέρξη ηελ 

έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ σο έλσζε πξνζψπσλ. Κέιε ηνπ 

θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ κπνξνχλ λα είλαη φινη νη θνηηεηέο 

ηνπ ηκήκαηνο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ λνκίκσο 

δηαγξαθεί. Ζ εθινγή ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ απφ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ 

πνπ ζπγθέληξσζε ζε θάζε ςεθνδέιηην, ν θαζνξηζκφο απφ 

ην Γ.Π. ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ εθπξνζψπσλ 

ησλ θνηηεηψλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο θαη ζην 

εθιεθηνξηθφ ζψκα πνπ αλαδεηθλχεη ηνλ πξφεδξν ηκήκαηνο, 

ηνλ θνζκήηνξα θαη ηηο πξπηαληθέο αξρέο, θαζψο θαη ζηα 

άιια παλεπηζηεκηαθά φξγαλα δηελεξγείηαη κε ην ζχζηεκα 

ηεο απιήο αλαινγηθήο. Νη εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ 

νξίδνληαη απφ ην Γ.Π. ηνπ ζπιιφγνπ, αθφκε θαη αλ απηφ 

δελ έρεη ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα». 

β) Αλ θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε αλάδεημε 

εθπξνζψπσλ ή ε εθινγή κειψλ ηνπ Γ.Π. ή παξαιείςεη ην 

ηειεπηαίν λα νξίζεη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 παξ. 4 ηνπ λ.1268/1982. 

γ) Ρξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 8 παξ. 3 πεξ. β' θαη 9 παξ. 2 

πεξ. α' ηνπ λ. 1268/1982, έηζη ψζηε λα κεηέρνπλ ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο δχν εθπξφζσπνη ησλ 

θνηηεηψλ θαη ζηε Γ.Π. ηνπ ηνκέα πέληε, εθφζνλ δελ 

ππεξβαίλεη ν αξηζκφο απηφο ην 30% ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Ξ.. 

Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε κεηψλεηαη αλαιφγσο φρη φκσο 

θάησ απφ δχν. 

δ) Πην άξζξν 11 παξ. 2α ηνπ λ. 1268/1982 κεηά ηε 

θξάζε: «έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ» πξνζηίζεηαη ε 

θξάζε «πνπ εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ 

ζπγθιεηηθψλ». 

2. Όξγαλα ηνπ ηκήκαηνο: α) Ζ πεξίπησζε ε' ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1268/1982 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ε) Ζ Γ.Π. έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν απηφλ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ 

αλαηίζεληαη ζε άιια φξγαλα. Πηελ αξρή θάζε εμάκελνπ ε 

Γ.Π. απνθαζίδεη πνηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, κε 

βάζε ηελ εκπεηξία πνπ δηακνξθψζεθε ήδε, πξέπεη γηα ην 

επφκελν εμάκελν λα κεηαβηβαζζνχλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

Γ.Π. ησλ ηνκέσλ ή ηνπ Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο». 

β) Πηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

λ.1268/1982 πξηλ απφ ηελ ππνπεξίπησζε ληη' πνπ αλα-

ξηζκείηαη ζε ληηη' πξνζηίζεηαη ε εμήο ππνπεξίπησζε: «ληη) 

απνθαζίδεη γηα ηηο άδεηεο απνπζίαο ζην εζσηεξηθφ θαη γηα 

ηελ έγθξηζε θνλδπιίσλ έσο ην πνζφ πνπ νξίδεη θάζε θνξά 

ε Γ.Π.». 

γ) Πηελ πεξ. γ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 

πξνζηίζεηαη ην εμήο εδάθην: «Αλ δελ ππάξρεη θνζκήηνξαο 

ή ν ππάξρσλ παξακειεί λα ζπγθαιέζεη ηνπο εθιέθηνξεο, ην 

εηδηθφ ζψκα ησλ εθιεθηφξσλ ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξχηαλε 

ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η.». 

3. Όξγαλα ηνπ ηνκέα: α) Κεηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ λ. 1268/1982 πξνζηίζεηαη ε εμήο 4ε παξάγξαθνο: «Αλ 

ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ. ζηνλ ηνκέα ππεξβαίλνπλ ηα 30, 

ζρεκαηίδνληαη ακέζσο κε απφθαζή ηνπ θαη κεηά ηελ 

εθινγή δηεπζπληή απηνηειείο ππνηνκείο κε νκνεηδή ή 

ζπλαθή γηα ηνλ θαζέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ππφ ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζε θάζε ππνηνκέα νη 

θαζεγεηέο ηεο πξψηεο βαζκίδαο είλαη ηνπιάρηζην δχν. Γε 

ζρεκαηίδνληαη ππνηνκείο αλ δελ ελδείθλπηαη ηνχην γηα 

ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο. 

Πε θάζε ππνηνκέα εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηνπ 

αλαπιεξσηήο ηνπ δηεπζπληή, ν νπνίνο ηνλ αλαπιεξψλεη 

φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Νη εθπξφζσπνη ησλ 

θνηηεηψλ θαηαλέκνληαη ζηνπο ππνηνκείο. Ν εθπξφζσπνο 

ησλ ΔΚ δηθαηνχηαη λα κεηέρεη θαη ζηνπο ππνηνκείο. Δθηφο 

απφ ηελ εθινγή ηνπ δηεπζπληή, ζηε Γ.Π. ηνπ ηνκέα 

παξακέλεη θαη ε αξκνδηφηεηα θαηαλνκήο ησλ πηζηψζεσλ. 

Ρα ινηπά ζέκαηα αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ππνηνκέα. 

β) Απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1268/1982, 

φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί, δηαγξάθνληαη νη ηέζζεξηο 

ηειεπηαίνη ζηίρνη απφ ηηο ιέμεηο «ή απφ...», 

απφ ηελ παξάγξαθν 2 δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ» θαη απφ ηελ παξάγξαθν 4 

δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ή ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα» θαη «ή 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην». 

4. Όξγαλα ηεο ζρνιήο θαη ηνπ Α.Δ.Η.: α) Πηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1268/1982 πξνζηίζεηαη ε εμήο πεξίνδνο: 

«Κε φκνηα απφθαζε χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η. 

κπνξνχλ λα ζπζηήλνληαη ζ' απηφ απφ κέιε ηνπ ζπκβνχιηα 

θαη επηηξνπέο θάζε θχζεο θαη λα θαζνξίδνληαη ε ζχλζεζε, 

νη αξκνδηφηεηεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπο». 

β) Πην εδάθην α' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1268/1982 πξνζηίζεηαη: «Ρν εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ 

αλαδεηθλχεη θαη αλαπιεξσηή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο, 

πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν φηαλ απηφο ειιείπεη, 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη». 

γ) Πηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1268/1982 πξν-

ζηίζεηαη ε εμήο πεξίπησζε: «γ) Ν θνζκήηνξαο 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηκήκαηνο πνπ ρξνληθά 

πξνεγείηαη ε δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο εθινγήο ηνπ. Ρν 

εηδηθφ ζψκα ησλ εθιεθηφξσλ γηα ηελ εθινγή θνζκήηνξα 

ζρνιήο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ νηθείν θνζκήηνξα πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ή 15 κέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ 

θέλσζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηεο ζέζεο ηνπ. Αλ δελ 

ππάξρεη θνζκήηνξαο ή ν ππάξρσλ παξακειεί λα 

ζπγθαιέζεη ην ζψκα εθιεθηφξσλ, ην ζπγθαιεί ν πξχηαλεο 

ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η.». 

δ) Πην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1268/1982 

πξνζηίζεηαη ε εμήο πεξίπησζε: «ε) Αλ ν πξχηαλεο θαηά ηα 

δχν πξψηα έηε ηεο ζεηείαο ηνπ παξαηηεζεί ή εθιείςεη γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, επαλαιακβάλεηαη ε εθινγή γη’ απηφλ 

θαη ηνπο δχν αληηπξπηάλεηο. Έσο φηνπ δηεμαρζνχλ νη 

εθινγέο θαη αλαιάβεη ν λένο πξχηαλεο λνκίκσο 

ζπλέξρνληαη ε ζχγθιεηνο θαη ην πξπηαληθφ ζπκβνχιην κε 

ηελ πξνεδξία ελφο απφ ηνπο αληηπξπηάλεηο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηε ζχγθιεην. Αλ ν πξχηαλεο παξαηηεζεί ή εθιείςεη γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ έηνπο ηεο 

ζεηείαο ηνπ αλαπιεξψλεηαη απφ έλαλ αληηπξχηαλε 

νξηδφκελν απφ ηε ζχγθιεην». 

ε) Ξξνζηίζεηαη ην εμήο εδάθην ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ λ. 1268/1982: «Ρν κέινο ζπιινγηθνχ 

παλεπηζηεκηαθνχ νξγάλνπ, πνπ αλήθεη ζην Γ.Δ.Ξ. θαη 

απνπζηάδεη ρσξίο άδεηα ηνπ πξνεδξεχνληνο απφ δχν 

ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ή ηξεηο κε ζπλερείο κέζα ζην ίδην 

εμάκελν θαιείηαη απφ ηνλ πξνεδξεχνληα λα δηθαηνινγήζεη 



ηηο απνπζίεο ηνπ θαη εθφζνλ νη δηθαηνινγίεο δελ θξηζνχλ 

επαξθείο απφ ηνλ πξνεδξεχνληα, πεξηθφπηνληαη απηνκάησο 

νη απνδνρέο ελφο δεθαπελζεκέξνπ». 

ζη) Πηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

12 παξ. 7 θαη 15 παξ. 4ηα ηνπ λ. 1268/1982 κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ. πνπ 

απνπζηάδνπλ λνκίκσο απφ ηε ζέζε ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ 

ιφγνπ απνπζίαο, εθφζνλ απηή δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλαζηνιή ή ηελ απαγφξεπζε άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο. 

5. Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ: 

α) Πην άξζξν 11 παξ. 3α ηνπ λ. 1268/1982 απαιείθνληαη 

νη ιέμεηο: «ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ίζνπο πξνο ην 5% 

θαη». 

β) Πην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο θνηηεηηθήο ιέζρεο κεηέρεη 

θαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ, 

ππνδεηθλπφκελνο απφ ην ζχλνιφ ηνπ. Θαζπζηέξεζε ή 

παξάιεηςε ππφδεημήο ηνπ δελ αζθεί επηξξνή ζηε λφκηκε 

ζπγθξφηεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπιιφγνπ. 

γ) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1268/1982 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην ρξφλν πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ σο εμήο: 

«Πηηο παξαπάλσ ζέζεηο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο 

επαλεληάζζνληαη απηνδηθαίσο νη κφληκνη ππάιιεινη πνπ 

ππεξεηνχλ ζηηο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο 

ππεξεζίεο ησλ Α.Δ.Η. ζπλππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

ππεξεζίαο ηνπο έζησ θαη αλ δηαλχζεθε ρσξίο ηα ηππηθά 

πξνζφληα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ». 

δ) Πηα Α.Δ.Η. θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ δηθαίνπ 

πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ 

εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Ξξνεδξίαο ηεο 

Θπβέξλεζεο, Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η. ή ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ ΛΞΓΓ θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ Α.Δ.Η., εθφζνλ αλήθνπλ ζε απηφ, ηα αθφινπζα 

ζέκαηα: 

(αα) ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ε 

δηάξζξσζε ζε νξγαληθέο κνλάδεο (δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα, 

απηνηειή γξαθεία), ν θαζνξηζκφο ηνπ ηίηινπ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ε ίδξπζε, θαηάξγεζε, 

ζπγρψλεπζε θαη κεηνλνκαζία ηνχησλ, 

(ββ) ε ζχζηαζε θιάδσλ θαη ζέζεσλ κφληκνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θάζε θαηεγνξίαο θαη ε θαηάξγεζε, δηάξζξσζε 

θαη ζπγρψλεπζε-θιάδσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ θάζε 

θαηεγνξίαο, κφληκνπ ή κε, εθηφο ηνπ Γ.Δ.Ξ., ΔΔΞ θαη ΔΓΡΞ 

ησλ Α.Δ.Η.,  

(γγ) ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ,  

(δδ) νη θιάδνη, νη βαζκνί θαη ηα ηπρφλ απαηηνχκελα 

πξνζφληα ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

ε) Γηα φζα απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα δελ πξνθαιείηαη 

δαπάλε, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα εθδίδνληαη κε πξφηαζε 

ησλ πνπξγψλ Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο θαη Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ. Ρε βεβαίσζε γηα ην αδάπαλν 

ρνξεγεί ε ππεξεζία εληειινκέλσλ εμφδσλ πνπ εδξεχεη ζην 

πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ. 

6. Γηδαθηηθφ εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ: α) Ζ ππνπεξίπησζε ηη' 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1268/1982 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «ηη) δχν ηνπιάρηζηνλ 

πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά εθηφο 

απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή είηε απηνδχλακα είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο, πνπ λα πξνάγνπλ ηελ επηζηήκε ζην 

αληίζηνηρν γλσζηηθφ αληηθείκελν ή, δηαδεπθηηθά, κία 

ηνπιάρηζην δεκνζίεπζε ηεο ίδηαο πνηφηεηαο θαη είηε εηήζηα 

ηνπιάρηζηνλ απηνδχλακε δηδαζθαιία ζε ειιεληθφ Α.Δ.Η. ή 

νκνηαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπκπιεξσκέλε θαηά ην ρξφλν 

ηεο θξίζεο είηε ηζφρξνλν ηνπιάρηζηνλ θαη ηζνδχλακν 

εξεπλεηηθφ έξγν ζε αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο 

ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο». 

Πηελ ίδηα παξάγξαθν πξνζηίζεηαη ππνπεξίπησζε ηηη' σο 

εμήο: 

«ηηη) Γηα ηελ εθινγή ζα ζπλεθηηκάηαη θαηά πφζν ην 

ζπλνιηθφ έξγν ηνπ ππνςεθίνπ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ γηα 

απηνδχλακε δηδαζθαιία θαη έξεπλα θαη παξέρεη πξννπηηθέο 

γηα παξαπέξα εμέιημή ηνπ». 

β) Πην ηέινο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1268/1982 

πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «θαη αλεμαξηήησο ρξφλνπ 

απφθηεζεο ησλ πξνζφλησλ, εθφζνλ ιακβάλεηαη εηδηθή 

απφθαζε κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ εθιεθηφξσλ σο πξνο 

ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ εμαηξεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ». 

γ) Πηελ πεξίπησζε ζη' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 

1268/1982 νη ηειηθέο ιέμεηο «ζην Α.Δ.Η. πνπ ππεξεηνχλ» 

αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο: «ζηε βαζκίδα πνπ 

ππεξεηνχλ». 

δ) Πην ηέινο ηνπ εδαθ. β' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 

1268/1982 πξνζηίζεληαη ηα εμήο: «Πην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ εθιεθηφξσλ δελ ππνινγίδνληαη φζνη απνπζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ δχν κήλεο απφ ηε ζέζε ηνπο ζην Α.Δ.Η. 

θαζψο θαη φζνη θσιχνληαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν λα 

αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο εθιέθηνξεο. Πε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ, απνρψξεζεο απφ ηελ ππεξεζία, 

αλαξξσηηθήο ή εθπαηδεπηηθήο άδεηαο κέινπο ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ε Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο, ζηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζή ηεο, νξίδεη κε εθινγή ή θιήξσζε θαηά ηηο 

παξαπάλσ δηαθξίζεηο ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ». 

ε) Ρν εδάθην (δ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 

1268/1982 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «δ) Κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

εηζεγεηηθήο έθζεζεο ή κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 

ζρεηηθήο πξνζεζκίαο ζπλέξρεηαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο ζε θνηλή ζπλεδξίαζε ε Γ.Π. ηνπ 

ηκήκαηνο θαη ην ζψκα ησλ εθιεθηφξσλ. Ζ έιιεηςε 

απαξηίαο ηεο Γ.Π. δελ εκπνδίδεη ηε ζπδήηεζε θαη ηελ 

ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ή εμέιημε ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.Δ.Ξ., εθφζνλ βξίζθεηαη ζε απαξηία ην εθιεθηνξηθφ ζψκα. 

Πηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο εθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ 

κέινο ηεο Γ.Π. ηκήκαηνο αλαιχεη ηα πνξίζκαηα 

αμηνιφγεζεο ηεο δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ. 

Κεηά απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε, ζην ηέινο ηεο νπνίαο 

εθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ κειψλ ηεο Γ.Π. κπνξεί λα 

ππνκλήζεη ζηνπο εθιέθηνξεο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ, γίλεηαη ςεθνθνξία γηα 

ηελ εθινγή ή εμέιημε. Νη εθιέθηνξεο αηηηνινγνχλ εηδηθά 

ηελ ςήθν ηνπο. Πηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο νη ππνςήθηνη 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο, απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ 

κειψλ ησλ δχν ζσκάησλ θαη απνρσξνχλ. Γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ησλ ππνςεθίσλ γλσζηνπνηείηαη ζ' 

απηνχο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο ε εκεξνκελία θαη 

ν ηφπνο ηεο ζπλεδξίαζεο πξηλ απφ ηξεηο ηνπιάρηζην 

κέξεο. Ν γξακκαηέαο έρεη ηελ επηκέιεηα θαη ηελ απφ θνηλνχ 

κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο επζχλε ηεο ηήξεζεο θαη 

ζχληαμεο ησλ νηθείσλ πξαθηηθψλ. Ρα πξαθηηθά απηά κεηά 

ηελ θαζαξνγξαθή ηνπο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν 

θαη ην γξακκαηέα θαλ δε ρξεηάδνληαη άιιε επηθχξσζε». 

ζη) Πηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1268/1982 

πξνζηίζεηαη ε εμήο ππνπεξίπησζε: «ηβ) Ζ παξαβίαζε ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν απηή -4- θαη ηελ 

πξνεγνχκελε -3- απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ δε 

δεκηνπξγεί αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά κφλν 

πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο ή θαη ησλ 

κειψλ ησλ εηζεγεηηθψλ επηηξνπψλ». 

δ) Γηαγξάθεηαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1268/1982 πνπ αξρίδεη κε ηηο ιέμεηο «αλ 

πξφθεηηαη γηα εμέιημε απφ ηε βαζκίδα ηνπ αλαπιεξσηή 

θαζεγεηή...» σο ην ηέινο θαη παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ 

παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ε εμήο παξάγξαθνο: «5α. Αλ 

πξφθεηηαη γηα εμέιημε απφ ηηο βαζκίδεο ηνπ επίθνπξνπ ή 

αλαπιεξσηή θαζεγεηή ζα πξέπεη ηθαλφ κέξνο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ θαη ζπγγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ λα 

έρεη εθπνλεζεί ζηε βαζκίδα απφ ηελ νπνία δεηεί λα 

εμειηρζεί». 

ε) Ζ παξάγξαθνο 8 εδ. α' ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1268/1982 

αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο: «Νη αλαθεξφκελεο ζηηο παξ. 1 

θαη 2 πξνυπνζέζεηο θαηνρήο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη 

δεκνζηεχζεσλ γηα θαηάιεςε ζέζεο Γ.Δ.Ξ. δελ έρνπλ ηζρχ 

πξνθεηκέλνπ πεξί γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ εμαηξεηηθήο θαη 

αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο γηα ηα νπνία δελ είλαη 

δπλαηή ή ζπλήζεο ε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή 

θαη δεκνζηεχζεηο» θαη ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ β' 

πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «ή θαη ηηο δεκνζηεχζεηο». 

ζ) Όια ηα κέιε Γ.Δ.Ξ. πνπ κεηέρνπλ ζε ζπιινγηθά φξγαλα 

έρνπλ θαζήθνλ λα παξίζηαληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεδξηάζεψλ ηνπο. Απνπζία ή απνρψξεζε απφ ηε 



ζπλεδξίαζε πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο επηηξέπνληαη κφλν γηα 

αλππαίηην ιφγν πνπ γλσζηνπνηείηαη ζην δηεπζχλνληα ην 

ζπιινγηθφ φξγαλν εγγξάθσο ή κε άιιν πξφζθνξν κέζν, 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ή ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. 

η) Πην άξζξν 48 παξ. 19α δεχηεξε ζεηξά ηνπ λ. 1404/1983 

(ΦΔΘ 173) κεηά ηηο ιέμεηο «... ησλ θαζεγεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο» πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «πνπ ζπλέξρνληαη ζε 

θνηλή ζπλεδξίαζε κε ηε Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο»,  

ηα) Υο πιήξεο απαζρφιεζε θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

17 ηνπ λ. 1268/1982 ελλνείηαη ε ππνρξεσηηθή πξνζέιεπζε 

θαη παξακνλή ησλ κειψλ Γ.Δ.Ξ. ζην αληίζηνηρν Α.Δ.Η. 

ηνπιάρηζην γηα είθνζη ψξεο θάζε εβδνκάδα θαη φηη ζηηο 

ππεξεζηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηα ζπιινγηθά παλεπηζηεκηαθά φξγαλα. 

ηβ) Πην ηέινο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 1268/1982 

πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «θαηά ηε ζρεηηθή γηα απηφ απφθαζε 

ηεο Γ.Π. ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο». 

ηγ) Ζ παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 1268/1982 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «23. Ρα κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ. 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαη ζηηο πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

πθεγεηέο ησλ Α.Δ.Η., φπσο πξνβιέπεη ν ζρεηηθφο λφκνο. Ζ 

ζχλζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνχηνπ νξίδεηαη πεληακειήο σο 

εμήο: (α - γ). 

Νη πξφεδξνη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Αξείνπ 

Ξάγνπ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, νη νπνίνη ζε 

πεξίπησζε έιιεηςεο, απνπζίαο ή θσιχκαηνο 

αλαπιεξψλνληαη απφ ηνπ λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. (δ) 

Ν πξχηαλεο ή ν πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ 

νηθείνπ Α.Δ.Η. ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ θαη (ε) έλαο 

πξχηαλεο άιινπ Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο, νξηδφκελνο κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ. Αληί ηνπ κέινπο απηνχ 

κεηέρεη ζηε ζχλζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζα εθιεγεί ν πξφεδξνο ηεο ΔΑΓΔ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο 

ηνπ. Σξέε γξακκαηέα ηνπ ζπκβνπιίνπ αζθεί ν γξακκαηέαο 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο 

ηνπο. 

Πε πεξίπησζε παξαπνκπήο πξχηαλε κεηέρεη ζην ζπκβνχιην 

δεχηεξνο πξχηαλεο νξηδφκελνο επίζεο κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ». 

ηδ) Ρν άξζξν 5 ηνπ π.δ. 407/1980 «πεξί ηνπ θπξίνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θιπ.» ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ 

Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο (ΦΔΘ 112Α/9.5.80) εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη θαη επεθηείλεηαη ε ηζρχο ηνπ ζηα λενζχζηαηα 

παλεπηζηήκηα Αηγαίνπ, Ηνλίνπ θαη Θεζζαιίαο, θαζψο θαη ζε 

θάζε λεντδξπφκελν ηκήκα φισλ ησλ Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο. Γηα 

ηνπο πξνζιακβαλφκελνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ δελ 

έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 θαη 3 

ηνπ λ. 1256/1982. 

7. Ινηπφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ: α) Πηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1268/1982 πξνζηίζεληαη νη εμήο 

πεξηπηψζεηο: «δ) Ζ πξφζιεςε ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ 

θαη εληεηαικέλσλ επίθνπξσλ θαζεγεηψλ κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη γηα έλα ην πνιχ ρξφλν κε απφθαζε ηεο Γ.Π. 

ηνπ ηκήκαηνο, ε) Νη εηδηθνί επηζηήκνλεο θαη νη εληεηαικέλνη 

επίθνπξνη θαζεγεηέο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο πεξηπηψζεηο α' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα 

είλαη αιινδαπνί ρσξίο φκσο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα 

φξγαλα. Ζ πξφζιεςε ή ε αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο 

εληεηαικέλνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ή εηδηθνχ επηζηήκνλα 

αιινδαπνχ πξνυπνζέηεη φηη ε Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο ζα έρεη 

δηαπηζηψζεη κε εηδηθή αηηηνινγία, φηη ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

αδπλακία πξφζιεςεο θαηάιιεινπ Έιιελα επηζηήκνλα». 

β) Ζ πεξίπησζε β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 

λ.1268/1982 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: « Όζνη δελ 

επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ παξαπάλσ ξχζκηζε 

ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη ηηο 

δεκνζηεχζεηο θαηά ην άξζξν 14 παξ. 2 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ παξφληα λφκν ζε δηάζηεκα πέληε 

εηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ.1268/1982. Ρν εθιεθηνξηθφ ζψκα γηα ηε βαζκίδα ηνπ 

ιέθηνξα θξίλεη κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ απφθηεζε ηνπ 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εθηφο αλ ν ίδηνο ην δεηήζεη 

λσξίηεξα, αλ ν βνεζφο ή ν επηκειεηήο έρεη εθηφο απφ ηε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη ηα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 

2 ηνπ παξφληνο, νπφηε θαη ηνλ εληάζζεη ζηε βαζκίδα ηνπ 

ιέθηνξα θαη ηνλ κνληκνπνηεί. Όζνη δελ εληαρζνχλ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα επαλαθξηζνχλ κέζα ζηελ επφκελε δηεηία 

παξακέλνληαο ζην κεηαμχ σο εηδηθνί επηζηήκνλεο, 

δηαηεξψληαο ηηο απνδνρέο ηνπο. Αλ θαη ε λέα θξίζε είλαη 

αξλεηηθή κεηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην εδάθην α'». 

γ) Όπνπ ζην λ. 1268/1982 αλαθέξεηαη σο ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεηξαεηία γηα ηελ ππνβνιή ηεο δηαηξηβήο λνείηαη 

πεληαεηία απφ ηε ρξνλνινγία θαηάζεζεο ηεο δήισζεο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο 

ηεο δηαηξηβήο θαη αλ ηέηνηα δήισζε δελ έρεη γίλεη, απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

δ) Νη κε δηδάθηνξεο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο 

εμνκνηνχληαη σο πξνο ηνλ ηξφπν έληαμεο ζηε βαζκίδα ηνπ 

ιέθηνξα κε ηνπο κε δηδάθηνξεο επηκειεηέο θαη βνεζνχο 

θξηλφκελνη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ρσξίο δηθαίσκα 

κνληκνπνίεζεο. 

ε) Πην ηέινο ηεο πεξίπησζεο ηηη' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 

ηνπ λ. 1268/1982 πξνζηίζεηαη ε εμήο πεξίνδνο: «Ζ 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή πξέπεη λα νξηζηεί κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

απηνχ θαη είλαη ππνρξεσκέλε λα νξίζεη ην ζέκα ηεο 

δηαηξηβήο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ην δηνξηζκφ 

ηεο. Ζ νπνηαδήπνηε παξακέιεζε ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ 

απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα θάζε αξκφδην 

παλεπηζηεκηαθφ φξγαλν». 

ζη) Γηα ηε κνληκνπνίεζε κεηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 

παξ. 3β, 32 παξ. 2β θαη 33 παξ. 2 ηνπ λ. 1268/1982 

έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο ηα κέιε 

Γ.Δ.Ξ. πνπ αλήθνπλ ζε αλψηεξεο απφ ηνλ θξηλφκελν 

βαζκίδεο ή ζηελ ίδηα αλ είλαη κφληκνη, εθφζνλ είλαη θαη 

κέιε ηεο Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο. 

8. Ίδξπκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ: α) Νη παξάγξαθνη 3,4, 5 

θαη 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ α.λ. 1825/1951, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.δ. 1010/1971, 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«3. Νη ππνηξνθίεο ζε θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξέρνληαη πάληνηε εληφο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ θαηαξηίδεηαη 

θαη εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 890/1961, κε βάζε ηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο επηηπρίαο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ πέηπραλ 

κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 6,50 κε θιίκαθα 

βαζκνινγίαο 0-10, ζε αξηζκφ καζεκάησλ πνπ δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ δχν εμακήλσλ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θάζε ηκήκαηνο. 

Ν ζρεηηθφο πίλαθαο ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

ζπνπδαζηψλ θαηαξηίδεηαη ην Λνέκβξην θάζε έηνπο απφ ηνλ 

πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο. 

4. Νη ππνηξνθίεο ζε πξσηνεηείο νκνγελείο ζπνπδαζηέο 

παξέρνληαη εληφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νκνγελψλ κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα 

επηηπρίαο απηψλ ζηηο γεληθέο εμεηάζεηο ή ζηνπο εηδηθνχο 

δηαγσληζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη κε κέξηκλα ηνπ ΗΘ γηα ην 

ζθνπφ απηφλ. Νη ππνηξνθίεο ζπλερίδνληαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο εθφζνλ πεηπραίλνπλ κέζν φξν 

βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 6,50, κε θιίκαθα βαζκνινγίαο 0 

- 10, ζε αξηζκφ καζεκάησλ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ δχν εμακήλσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. 

Ν ζρεηηθφο πίλαθαο ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

θαηαξηίδεηαη ην Λνέκβξην θάζε έηνπο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ 

ηκήκαηνο. 

5. Νη ππνηξνθίεο ζε νκνγελείο ζπνπδαζηέο ελδηάκεζσλ 

εηψλ παξέρνληαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κέζα ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο νκνγελψλ - αιιά κε βάζε ηε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ρσξηζηνχ πίλαθα γηα ηνπο νκνγελείο 

πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο. 

7. Δπίζεο ζε νκνγελείο ζπνπδαζηέο ελδηάκεζσλ εηψλ, πνπ 

δελ δηαζέηνπλ επαξθή νηθνλνκηθά κέζα γηα ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ ΗΘ λα ρνξεγνχληαη νηθνλνκηθέο 

εληζρχζεηο, εθφζνλ έρνπλ επηηχρεη ζε αξηζκφ καζεκάησλ 



πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ δχν εμακήλσλ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο». 

β) Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο 

α' έρεη εθαξκνγή ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί 

ζηηο ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 1983 - 84. 

γ) Νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη θαη λα 

ζπκπιεξψλνληαη κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ κεηά γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηνπ ΗΘ. 

9. Πην ηέινο ηνπ εδαθίνπ α' ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ λ. 1268/1982 πξνζηίζεηαη: «Ζ εθπαηδεπηηθή άδεηα δελ 

εγθξίλεηαη φηαλ πεξηνξίδεηαη ζην δηάζηεκα ησλ ζεξηλψλ ή 

άιισλ δηαθνπψλ, εγθξίλεηαη φκσο φηαλ δηάζηεκα 

δηαθνπψλ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθφ πνιχ κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο ρξφλν ηεο δεηνχκελεο άδεηαο ή φηαλ αλαθέξεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ή άιιν εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ 

γίλεηαη απνδεδεηγκέλα ζε ρξφλν δηαθνπψλ». 

10. Πην εδάθην β' ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

λ.1268/1982 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε δηάηαμε: «Θχξηα 

νξγαληθή ζέζε ζεσξείηαη εθείλε ζηελ νπνία ην κέινο 

Γ.Δ.Ξ. πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηνλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν». 

 

Άξζξν 80 

Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα Α.Δ.Η. 

1. α) Υο ηε ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ απηνχ (πξνζεζκία ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί 

αλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επαλέληαμεο κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ), ηζρχνπλ σο πξνο ηε ζπγθξφηεζε ησλ 

εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ θαη σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ιεθηφξσλ ζηα παλεπηζηεκηαθά φξγαλα ηνπ λ. 1268/1982 νη 

ξπζκίζεηο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ β' έσο θαη ζ'. 

β) Ν πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

εθιέγεηαη απφ εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ πνπ απαξηίδεηαη: η) 

απφ ην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ, αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ, 

επίθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη ιεθηφξσλ πνπ έρνπλ ήδε 

επαλεληαρζεί κε ηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ηη) απφ αξηζκφ 

ιεθηφξσλ, πνπ δελ έρνπλ αθφκα θξηζεί γηα επαλέληαμε ή 

έρνπλ θξηζεί αξλεηηθά, ίζν πξνο ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ηνπο ππνδεηθλπφκελν κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ηηη) 

απφ εθπξνζψπνπο ησλ ΔΚ θαη ησλ κε δηδαθηφξσλ 

επηκειεηψλ, βνεζψλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ ίζνπο 

πξνο ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθιεθηφξσλ ησλ 

ππνπεξηπηψζεσλ η θαη ηη, ηλ) απφ εθπξνζψπνπο ησλ 

θνηηεηψλ ίζνπο πξνο ην ζχλνιν ησλ εθιεθηφξσλ ησλ 

ππνπεξηπηψζεσλ η, ηη θαη ηηη πιελ ησλ εθιεθηφξσλ ΔΚ, θαη 

λ) απφ εθπξνζψπνπο ηνπ ΔΓΡΞ ίζνπο πξνο ην 5% ηνπ σο 

άλσ ζπλφινπ ησλ εθιεθηφξσλ ησλ ππνπεξηπηψζεσλ η, ηη 

θαη ηηη. Ζ παξάιεηςε νπνηαζδήπνηε νκάδαο λα νξίζεη ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο δελ αζθεί επηξξνή ζηελ πξφνδν ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

γ) Δηδηθφηεξα γηα ηε ζχληαμε θαη ςήθηζε πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ - άξζξν 24, γηα ηε δηαδηθαζία εθινγήο ή εμέιημεο 

κειψλ ηνπ Γ.Δ.Ξ. θαη ζπγθξφηεζεο ηεο εηζεγεηηθήο 

επηηξνπήο - άξζξν 15 παξ. 1, 2 θαη 3 - ν αξηζκφο ησλ 

ιεθηφξσλ πνπ δελ έρνπλ επαλεληαρζεί θαη κεηέρνπλ ζηε 

Γ.Π. θαηά ηε ιήςε απφθαζεο πεξηνξίδεηαη θαηά 40%. 

πφινηπν θιάζκαηνο πξνζηίζεηαη σο αθέξαηα κνλάδα ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ιεθηφξσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε Γ.Π. θαηά ηε ιήςε 

απφθαζεο. Ν θαζνξηζκφο ησλ ιεθηφξσλ πνπ δελ έρνπλ 

επαλεληαρζεί θαη πνπ ζα κεηέρνπλ ζ' απηή φηαλ 

ιακβάλεηαη απφθαζε γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα γίλεηαη κε 

θιήξσζε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο ζηελ αξρή θάζε 

ζπλεδξίαζεο. 

Ξξνθεξχμεηο ζέζεσλ Γ.Δ.Ξ. πνπ έρνπλ ήδε απνθαζηζηεί 

θαη εηζεγεηηθέο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ήδε ζπγθξνηεζεί, 

επηθπξψλνληαη απφ ηε Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο, κε ηε ζχλζεζε 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζή ηεο. Νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο εμαθνινπζνχλ λα 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ αξρηθή απφθαζε γηα πξνθήξπμε ή 

ζπγθξφηεζε εηζεγεηηθήο επηηξνπήο αληίζηνηρα. 

δ) Κέζα ζε πξνζεζκία δχν κελψλ, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ απηνχ (ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί κε 

απφθαζε ηνπ πξχηαλε γηα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα) ή απφ ηελ 

ηπρφλ αθχξσζε έληαμεο ιέθηνξα, ην Γ.Δ.Ξ. θάζε ηνκέα 

ζπλέξρεηαη εθηάθησο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ιεθηφξσλ θαη 

θξίλεη αλ ν θάζε ιέθηνξαο πνπ ππεξεηεί 

ζηνλ ηνκέα (είηε έρεη είηε δελ έρεη αθπξσζεί ε έληαμή ηνπ) 

έρεη ηα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 ηνπ λ. 1268/1982, 

φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη κε ηνλ παξφληα λφκν. Αλ ην 

ζχλνιν ησλ ηξηψλ αλψηεξσλ βαζκίδσλ ηνπ Γ.Δ.Ξ. ηνπ 

ηκήκαηνο έρεη αξηζκφ ην πνιχ 5, ηφηε ην ηκήκα ιεηηνπξγεί 

σο ηνκέαο. Αλ ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ. ηνπ ηνκέα ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ιεθηφξσλ είλαη θάησ απφ πέληε, 

ζπκπιεξψλνληαη κε κέιε Γ.Δ.Ξ. ζπγγελψλ ηνκέσλ ηνπ 

ίδηνπ ή άιινπ ηκήκαηνο ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Α.Δ.Η. σο ηνλ 

αξηζκφ πέληε κε απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Ξ. ηνπ 

ηκήκαηνο ησλ ηξηψλ αλψηεξσλ βαζκίδσλ πνπ 

ζπγθαινχληαη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ 

ηκήκαηνο κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο. Αλ δελ ππάξρεη πξφεδξνο ζην 

ηκήκα ή θσιχεηαη απηφο πνπ ππάξρεη, ε εηδηθή ζπλεδξίαζε 

ζπγθαιείηαη απφ ηνλ θνζκήηνξα ή ηνλ πξχηαλε, ν νπνίνο 

θαη πξνηείλεη ζρεηηθά. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε κέζα ζε είθνζη 

εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε 

ζπκπιήξσζε ησλ ηνκέσλ γίλεηαη απφ ηελ «εηδηθή επηηξνπή 

επηινγήο» πνπ απαξηίδνπλ ν πξχηαλεο, νη αληηπξπηάλεηο 

(ή, θαηά πεξίπησζε, ν πξφεδξνο θαη αληηπξφεδξνο ηεο 

δηνηθνχζαο επηηξνπήο) θαη νη πξφεδξνη ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

Α.Δ.Η.. Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο απφ απηή αξρίδεη λα 

ηξέρεη ε δίκελε πξνζεζκία. 

Γηα λα ππάξμεη απαξηία ζην φξγαλν πνπ ελεξγεί ηελ θξίζε, 

γηα ηελ επαλέληαμε αξθεί ε παξνπζία ηνπ κηζνχ ζπλ έλα 

απφ ηα κέιε ηνπ. Αλ ηα κέιε αλέξρνληαη ζε πέληε, αξθνχλ 

γηα ηελ απαξηία νη ηξεηο. 

Θαηά ηε ζπλεδξίαζε πνπ κπνξεί αλ δηαθνπεί γηα λα 

ζπλερηζζεί ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα αλ ζπληξέμεη 

ζνβαξφο ιφγνο, θαιείηαη λα παξαζηεί ν θξηλφκελνο κε 

εηδηθή αλαθνίλσζε, ε νπνία, κε ηε κέξηκλα ηεο 

γξακκαηείαο, 48 ψξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε αλαξηάηαη 

ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο, ηεο ζρνιήο ή 

ηνπ Α.Δ.Η.. 

Απφ ηνλ πξνεδξεχνληα νξίδεηαη σο γξακκαηέαο κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηε γξακκαηεία ηνπ 

ηκήκαηνο ή ηνπ ΔΓΡΞ, ν νπνίνο ηεξεί ηα ζρεηηθά πξαθηηθά 

πνπ επηθπξψλεη ν πξνεδξεχσλ θαη πνπ πεξηέρνπλ ην 

απνηέιεζκα θάζε ςεθνθνξίαο θαη ηα θχξηα ζεκεία ηεο 

δηάζθεςεο πνπ πξνεγήζεθε. 

Ζ θξίζε γίλεηαη κεηά απφ αθξφαζε ηνπ θξηλφκελνπ, αλ 

εκθαληζηεί θαη εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηνκέα ή άιινπ 

κέινπο ηνπ Γ.Δ.Ξ. νξηδφκελνπ απφ απηφλ, ζηεξηδφκελε ζε 

έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία ζπγθεληξνχκελα απφ ηνλ 

εηζεγεηή. 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κήλα ηεο δίκελεο 

πξνζεζκίαο δελ έρεη ζπλεδξηάζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην 

Γ.Δ.Ξ. ηνπ ηνκέα κε ηελ παξαπάλσ ζχλζεζή ηνπ κε ηε 

κέξηκλα ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηνκέα, ηφηε ην ζπγθαιεί ν 

πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αλαζέηεη ζε κέινο ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ή θη αλ απηφο δελ ππάξρεη ή θσιχεηαη, ν 

θνζκήηνξαο ή ν πξχηαλεο. 

Πηελ πεξίπησζε ζεηηθήο θξίζεο ν θξηλφκελνο 

εληάζζεηαη ζην Γ.Δ.Ξ. ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα θαη 

κνληκνπνηείηαη, εθφζνλ είρε δηθαίσκα κνληκνπνίεζεο θαηά 

ην άξζξν 31 παξ. 3 ηνπ λ. 1268/1982 ή ήηαλ ήδε κφληκνο. 

ε) Πε πεξίπησζε αξλεηηθήο θξίζεο ν ελδηαθεξφκελνο 

κπνξεί είηε λα δεηήζεη ηελ επαλάθξηζή ηνπ απφ ην Γ.Δ.Ξ. 

ηνπ ηνκέα χζηεξα απφ έμη κήλεο, είηε, αλ έρεη πάξεη ην 

20% ηνπιάρηζηνλ ησλ εθιεθηνξηθψλ ςήθσλ λα 

πξνζθχγεη, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο αξλεηηθήο θξίζεο ζηε ζχγθιεην 

δεηψληαο ηελ παξαπνκπή ηνπ ζε θξίζε απφ ην εηδηθφ 

δεπηεξνβάζκην φξγαλν. Γηθαίσκα πξνζθπγήο έρεη ν 

ελδηαθεξφκελνο θαη αλ παξήιζε άπξαθηε ε δίκελε 

πξνζεζκία ρσξίο λα ππάξμεη θξίζε ηνπ Γ.Δ.Ξ. ηνπ ηνκέα. 

Γηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ επαλάθξηζε ζε δεθαπέληε εκέξεο 

απφ ηε ιήςε ηεο αξλεηηθήο απφθαζεο ή αθφηνπ παξήιζε 

άπξαθηε ε δίκελε πξνζεζκία έρεη θαη ην έλα πέκπην ηνπ 



ζπλφινπ ησλ ηξηψλ αλψηεξσλ βαζκίδσλ ηνπ Γ.Δ.Ξ. ηνπ 

ηνκέα. 

ζη) Ρν δεπηεξνβάζκην φξγαλν ζπγθξνηείηαη κέζα ζε έλα 

κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, έλα γηα θάζε 

ηκήκα απφ η) ηνλ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο, ηη) ηέζζεξα κέιε 

ησλ ηξηψλ αλψηεξσλ βαζκίδσλ ηνπ Γ.Δ.Ξ. ηνπ ηκήκαηνο 

πνπ εθιέγνληαη απφ ην ζχλνιφ ηνπο θαη ηηη) ηέζζεξα κέιε 

ησλ ηξηψλ αλψηεξσλ βαζκίδσλ ηνπ Γ.Δ.Ξ. απφ ην ίδην ή 

άιια ζπγγελή, θαηά ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηκήκαηα ηνπ 

ίδηνπ ή άιινπ Α.Δ.Η. πνπ εθιέγεη εηδηθή επηηξνπή επηινγήο 

απνηεινχκελε απφ ηνλ πξχηαλε, ηνπο αληηπξπηάλεηο (ή ηνλ 

πξφεδξν θαη αληηπξφεδξν ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο) θαη 

ηνπο πξνέδξνπο ηκεκάησλ θάζε Α.Δ.Η.. Ζ ζπκκεηνρή ζην 

πξσηνβάζκην φξγαλν θξίζεο δελ απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή 

ζην δεπηεξνβάζκην. 

Ζ εηδηθή επηηξνπή επηινγήο, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ 

παξίζηαηαη ην κηζφ ζπλ έλα ησλ κειψλ ηεο, νξίδεη επίζεο 

απφ ηα κέιε ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ νξγάλνπ ηνπ 

αληηθαηαζηάηε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο, γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ απηφο θσιχεηαη ή δελ ππάξρεη, θαη 

ζπκπιεξψλεη ηελ πξψηε ηεηξάδα ησλ κειψλ ηνπ αλ δελ 

εθιέμεη θαλέλα ή εθιέμεη ιηγφηεξνπο απφ ηέζζεξηο ην 

Γ.Δ.Ξ. ηνπ ηκήκαηνο, ρσξίο ηνπο ιέθηνξεο. 

Ρν δεπηεξνβάζκην φξγαλν ζπγθαινχκελν απφ ηνλ 

πξνεδξεχνληα βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη 5 

κέιε ηνπ. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε γλψκε κε 

ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ν πξνεδξεχσλ. 

Ν πξνεδξεχσλ νθείιεη ζε δέθα εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζε 

ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ νξγάλνπ λα νξίζεη εκέξα θαη ψξα 

ζπλεδξίαζεο. Π' απηή (πνπ κπνξεί λα δηαθνπεί γηα λα 

ζπλερηζηεί ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα αλ ζπληξέμεη 

ζνβαξφο ιφγνο) θαιείηαη λα παξαζηεί ν θξηλφκελνο κε 

εηδηθή αλαθνίλσζε, ε νπνία, κε ηε κέξηκλα ηεο 

γξακκαηείαο, 48 ψξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε αλαξηάηαη 

ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο, ηεο ζρνιήο ή 

ηνπ Α.Δ.Η.. Απφ ηνλ πξνεδξεχνληα νξίδεηαη σο γξακκαηέαο 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηε 

γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ή ηνπ ΔΓΡΞ. Ν γξακκαηέαο ηεξεί 

ηα ζρεηηθά πξαθηηθά, πνπ επηθπξψλεη ν πξνεδξεχσλ θαη 

πνπ πεξηέρνπλ ην απνηέιεζκα θάζε ςεθνθνξίαο θαη ηα 

θχξηα ζεκεία ηεο δηάζθεςεο πνπ πξνεγήζεθε. 

Ζ θξίζε γίλεηαη κεηά απφ αθξφαζε ηνπ θξηλφκελνπ αλ 

εκθαληζηεί θαη εηζήγεζε κέινπο ηνπ Γ.Δ.Ξ. πνπ νξίζηεθε 

σο εηζεγεηήο απφ ηνλ πξνεδξεχνληα. Ζ εηζήγεζε 

ζηεξίδεηαη ζε έγγξαθα θαη ινηπά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

ζπγθεληξνχκελα απφ ηνλ εηζεγεηή. 

δ) Αλ θαη ηε δεχηεξε θνξά ε θξίζε είλαη αξλεηηθή, ν 

θξηλφκελνο παξακέλεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηδηθνχ 

επηζηήκνλα, δηαηεξψληαο ηηο απνδνρέο ηνπ ιέθηνξα γηα 

δχν ρξφληα, κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ νπνίσλ 

επαλαθξίλεηαη απφ ην εθιεθηνξηθφ ζψκα ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ λ. 1268/1982 ή θαη λσξίηεξα κε αίηεζή ηνπ θαη ε 

εθπξνζψπεζή ηνπ ζηα φξγαλα γίλεηαη κέζσ ηεο νκάδαο 

ησλ ΔΚ. Αλ θαη ε λέα θξίζε απνβεί αξλεηηθή, ηφηε ν 

εηδηθφο επηζηήκνλαο κεηαηάζζεηαη ζε πξνζσξηλή ζέζε ζην 

Γεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ ζηελ 

νπνία κεηαηξέπεηαη ππνρξεσηηθά ε ζέζε πνπ θαηέρεη ζην 

Α.Δ.Η.. 

Αλ φκσο ν θξηλφκελνο σο κε επαλεληαθηένο είρε ήδε 

απνθηήζεη κνληκφηεηα κεηά ηελ εμάληιεζε ηεο δηεηνχο 

ζεηείαο σο εηδηθνχ επηζηήκνλα ή παξακέλεη ζε εηδηθή 

πξνζσπνπαγή ζέζε πνπ θαηαξγείηαη κε ηελ απνρψξεζε 

ηνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ απηή ή κπνξεί αλ ην 

δεηήζεη λα κεηαηαγεί ζε εηδηθή πξνζσπνπαγή ζέζε ζην 

Γεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ ζηελ 

νπνία κεηαηξέπεηαη ε κφληκε ζέζε πνπ θαηέρεη ζην Α.Δ.Η. 

πνπ ππεξεηεί. 

ε) Ζ παξάβαζε νπνηαζδήπνηε πξνζεζκίαο ησλ 

πεξηπηψζεσλ δ', ε ' θαη ζη' ηεο παξαγξάθνπ απηήο, φηαλ 

απηή αθνξά ηηο ελέξγεηεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ νξγάλσλ 

δελ επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

ζ) Ζ επαλέληαμε αλαηξέρεη ζην ρξφλν ηεο αξρηθήο έληαμεο 

θαη ζπλππνινγίδεηαη ν ρξφλνο απφ απηήλ σο ρξφλνο 

απφθηεζεο ηνπ ηππηθνχ πξνζφληνο γηα ηελ εμέιημε ζηελ 

ακέζσο επφκελε βαζκίδα Γ.Δ.Ξ.. 

η) Ζ θξίζε γηα επαλέληαμε δελ αλαζηέιιεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαδηθαζίαο θξίζεο γηα εμέιημε ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ 

θαζεγεηή, εθφζνλ έρεη αξρίζεη ε δηαδηθαζία κε ηελ 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο γηα ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε. 

ηα) Πηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 1268/1982 

πξνζηίζεληαη ηα εμήο: «Πηνπο επηκειεηέο, βνεζνχο θαη 

επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο πνπ απνθηνχλ δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα κπνξεί λα αλαηίζεηαη, κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ 

νξγάλσλ, απηνδχλακν δηδαθηηθφ έξγν θαη πξηλ απφ ηελ 

θξίζε ηνπο γηα έληαμε ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα». 

2. Θαηά ηηο πξψηεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ 

εθινγέο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ νξγάλσλ 

ην Γ.Π. ηνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ θάζε ηκήκαηνο 

ππνδεηθλχεη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ζηα 

εθιεθηνξηθά ζψκαηα θαη ηα ινηπά παλεπηζηεκηαθά φξγαλα 

κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ θνηηεηηθψλ 

εθινγψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ παξφληνο. 

3. Αλ ε ζεηεία ησλ πξπηαληθψλ θαη ινηπψλ 

παλεπηζηεκηαθψλ αξρψλ θαη νξγάλσλ αηνκηθψλ ή 

ζπιινγηθψλ έιεμε ήδε ή ιήγεη έσο 31.12.1985, 

παξαηείλεηαη σο ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη πάλησο 

κέρξη 31.12.1985. Αλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε έγθαηξε 

δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, κέρξη 31.3.1986. 

4. Κε ππνπξγηθή απφθαζε ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη ζρεηηθέο κε ηε 

ζπγθξφηεζε, ηε ζχλζεζε, ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ 

νξγάλσλ, ηε δηαδηθαζία θξίζεο γηα επαλέληαμε ησλ 

ιεθηφξσλ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάδεημεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ αξρψλ θαη νξγάλσλ 

αλάινγα θαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ηερληθέο αλάγθεο θάζε 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, θάζε ηκήκαηνο θαη θάζε Α.Δ.Η.. 

5. Ρν άξζξν 12 παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ λ. 1268/1982, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48 παξ. 5 ηνπ λ. 1404/1983, 

ηζρχεη θαη γηα φια ηα φξγαλα πνπ πξνβιέπεη απηφ ην 

άξζξν. 

6. Κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, 

θάζε Α.Δ.Η. ζηέιλεη ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ 

πνπξγείνπ θαη ζηα άιια Α.Δ.Η. θαηάινγν ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.Δ.Ξ. θαηά ηνκέα κε ζεκείσζε ηεο εηδίθεπζεο πνπ έρεη θαη 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ εμππεξεηεί ην θάζε κέινο 

Γ.Δ.Ξ.. 

7. Πηνπο Θχπξηνπο νκνγελείο πηπρηνχρνπο ηεο Δζληθήο 

Αθαδεκίαο Πσκαηηθήο Αγσγήο (ΔΑΠΑ), νη νπνίνη 

παξαθνινχζεζαλ ην ηαρχξξπζκν πξφγξακκα 

κεηεθπαίδεπζεο πνπ νξγαλψζεθε ζηελ Θχπξν κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ (ΡΔΦΑΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θαη' 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ Β1/634 α' 

π.ε./1985 (ΦΔΘ 279) θαη εμεηάζζεθαλ κε επηηπρία ζηα 

νηθεία καζήκαηα, ρνξεγείηαη απφ ην ΡΔΦΑΑ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην «πηζηνπνηεηηθφ ηζνηηκίαο» ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο απηήο. Πην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ αλαθέξεηαη θαη ε παξνχζα δηάηαμε. 

8. Ινηπέο δηαηάμεηο: α) Πε πεξίπησζε θαηάηκεζεο ηκήκαηνο 

Α.Δ.Η., ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο ππνςήθησλ θνηηεηψλ θαη ηζρχεη απφ 

ηελ έλαξμε ηνπ λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο, νη πξσηνεηείο 

θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ηκήκα απηφ γηα ην λέν 

αθαδεκατθφ έηνο θαηαλέκνληαη ζηα λέα ηκήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηάηκεζε κε απφθαζε ηεο 

Ππγθιήηνπ, ζχκθσλα κε δήισζε πξνηίκεζήο ηνπο θαη κε 

θξηηήξην ην βαζκφ εηζαγσγήο. Ρα πνζνζηά θαηαλνκήο ζε 

θάζε ηκήκα θαζνξίδνληαη απφ ηε Πχγθιεην. Όζνη έρνπλ 

εηζαρζεί κε δηαδηθαζία άιιε εθηφο γεληθψλ εμεηάζεσλ 

θαηαλέκνληαη κε απφθαζε ηεο Ππγθιήηνπ, ρσξίο απηφ λα 

δεζκεχεηαη κε ηνλ νξηζκφ πνζνζηψλ θαηαλνκήο ζηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε. 

β) Θαηαξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ: 

η) ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1268/1982, 

ηη) ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 1404/1983 (ΦΔΘ 173). 

γ) Κπνξεί λα θσδηθνπνηεζνχλ ζε εληαίν θείκελν νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 1268/1982, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ κεηαγελέζηεξα λνκνζεηήκαηα θαη ην 

λφκν απηφλ, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδηδφκελν χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 



ζξεζθεπκάησλ. 
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Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Α.Δ.Η. 

Α. Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: 

1. Πε θάζε ηκήκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα πεξηέρεη 

επηκέξνπο εηδηθεχζεηο. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο θαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

ζπγθιήηνπ θαη ηνπ ΠΑΞ. Θάζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ νδεγεί ζε κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο. 

2. Γηα θάζε εηδίθεπζε πξνζδηνξίδεηαη ν αξκφδηνο ή νη 

ζπλαξκφδηνη ηνκείο. Δίλαη δπλαηφ κεηά απφ εηζήγεζε 

πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ θαη γλψκε ηεο ζπγθιήηνπ θαη ηνπ 

ΠΑΞ ή κεηά απφ εηζήγεζε ζπγθιήησλ θαη γλψκε ηνπ ΠΑΞ 

λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία δηαηκεκαηηθφ κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ή δηαπαλεπηζηεκηαθφ κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ αληίζηνηρα. 

3. Ρα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ - εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, νη 

επηζθέπηεο θαζεγεηέο, εληεηαικέλνη επίθνπξνη θαζεγεηέο 

θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο ηνπ ηκήκαηνο απαζρνινχληαη κε ηε 

δηεμαγσγή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

εθφζνλ ηνπο αλαηίζεηαη παξφκνην έξγν κε απφθαζε ησλ 

αξκφδησλ νξγάλσλ. 

4. Αξκφδηα γηα ηελ εηζήγεζε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ (ΚΞΠ) είλαη ε 

Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζπγθξνηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

εηδηθά απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο, ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ. 

πνπ κεηέρνπλ ζηε Γ.Π. θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Γηα ηελ εηζήγεζε ησλ 

ζπγθιήησλ αξκφδηα είλαη ηα κέιε Γ.Δ.Ξ. πνπ κεηέρνπλ θαη 

δχν εθπξφζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα θάζε 

ζχγθιεην. 

Ζ Γ.Π. ηνπ ηκήκαηνο, κε ηελ παξαπάλσ εηδηθή ζχλζεζε, 

αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηηο ζρεηηθέο κε ηηο ΚΠ θαη 

ζπγθξνηεί γηα ην ζθνπφ απηφλ Δπηηξνπή ΚΠ απφ κέιε ηνπ 

Γ.Δ.Ξ. ηνπ ηκήκαηνο, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

ηκήκαηνο, ζηελ νπνία αλαζέηεη αξκνδηφηεηέο ηεο. 

Θάζε ηνκέαο είλαη αξκφδηνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ζηα πιαίζηα ηεο αληίζηνηρεο 

εηδίθεπζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Κε 

απφθαζε ηνπ Γ.Δ.Ξ. ηνπ ηνκέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή ΚΠ αλαηίζεηαη ε δηδαζθαιία, ε δηεμαγσγή 

ζεκηλαξίσλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ξπζκίδνληαη 

φιεο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ην δηδαθηηθφ θαη 

εξεπλεηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα ηα δηαηκεκαηηθά πξνγξάκκαηα, αξκφδηα είλαη ε 

ζχγθιεηνο. Κε απφθαζε ηνπ πξχηαλε, ησλ αληηπξπηάλεσλ 

θαη ησλ πξνέδξσλ ησλ ζπλαξκφδησλ ηκεκάησλ, 

ζπγθξνηείηαη εηδηθή επηηξνπή απφ κέιε Γ.Δ.Ξ. γηα θάζε 

πξφγξακκα. Ζ επηηξνπή απηή αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ηκήκαηνο ηηο ζρεηηθέο κε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Γηα ηα δηαπαλεπηζηεκηαθά κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζπγθξνηείηαη κε θνηλή απφθαζε 

ησλ παξαπάλσ κειψλ ησλ ζπγθιήησλ ε παξαπάλσ εηδηθή 

επηηξνπή. 

Πε θάζε Α.Δ.Η. ζπγθξνηείηαη επηηξνπή κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ θαη έξεπλαο. Πηελ επηηξνπή πξνεδξεχεη ν 

αληηπξχηαλεο αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ θαη εθπξνζσπείηαη 

κ' έλα ηνπιάρηζην κέινο πνπ εθιέγεηαη απφ ην αληίζηνηρν 

Γ.Δ.Ξ. θάζε ηκήκαηνο. Ζ επηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο 

ηεο αλαζέηεη ζρεηηθά ε ζχγθιεηνο. 

5. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαη ηνπ ηπρφλ ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ θαη 

κεηά απφ γλψκε ηνπ ΠΑΞ θαη ησλ ζπγθιήησλ ησλ Α.Δ.Η., 

θαζνξίδνληαη αλάινγα θαη κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπ: 

α) Ρα ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα ινηπά θξηηήξηα πνπ 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ γηα λα αλαηίζεηαη ζε κέιε ηνπ 

Γ.Δ.Ξ. θαη ηνπο ινηπνχο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξάγξαθν 

3, ε δηδαζθαιία, ε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ή εξεπλεηηθψλ 
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 Σν άξζξν απηφ έρεη θαηαξγεζεί. 

πξνγξακκάησλ θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα ζηα 

πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

β) Νη πξνυπνζέζεηο ζηειέρσζεο θαη πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζ' έλα ηκήκα, ψζηε 

λα είλαη ηθαλή ε ιεηηνπξγία κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. 

γ) Νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα εγγξαθήο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

δ) Νη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο εξεπλεηη- η θήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ησλ γλψζεσλ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

ε) Ζ ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε δηάξθεηα θάζε κεηά- 

|πηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζψο θαη ε ειάρηζηε 

θαη ε κέγηζηε εβδνκαδηαία δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή 

απαζρφιεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

ζη) Ρα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επηινγήο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηα δηθαηψκαηα ησλ εηδηθψλ κεηαπηπρηαθψλ ππνηξφθσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 1268/1982 θαη ηνλ παξφληα. 

δ) Ρν είδνο θαη ν ηχπνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ 

εηδίθεπζεο πνπ απνλέκνληαη θαη ε αληηζηνηρία ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ μέλσλ νκνηαγψλ Α.Δ.Η.. 

ε) Ρα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, δηεχζπλζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ δηαηκεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ. 

ζ) Ρα ζρεηηθά κε ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο, ηε 

ζπγθξφηεζε, ηελ ππφδεημε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ. 

η) Ρα ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία ησλ 

ΚΞΠ κε ηα εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνχηα θαη ηδξχκαηα. 

ηα) Ρα ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ, ηφζν ηνπ 

δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε απηή, ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη έξεπλαο 

θάζε Α.Δ.Η.. 

6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, κεηά απφ γλψκε ηεο ζπγθιήηνπ θάζε 

Α.Δ.Η., ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πα-

ξφληνο αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ηερληθέο θαη ηνπηθέο 

αλάγθεο θάζε Α.Δ.Η., θάζε ηκήκαηνο θαη θάζε επηζηεκν-

ληθνχ θιάδνπ. 

7. Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ φια ηα πξνλφκηα θαη 

ηηο δηεπθνιχλζεηο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

8. Ρα άξζξα 26, 27 θαη 28 ηνπ λ. 1268/1982 

θαηαξγνχληαη. 

Β. Γηδαθηνξηθά δηπιψκαηα. 

1. Θάζε ηκήκα απνλέκεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα. Κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο, κε 

ηελ παξαπάλσ εηδηθή ζχλζεζε θαη γλψκε ηεο ζπγθιήηνπ, 

κπνξεί λα πξνβιέπνληαη επηκέξνπο εηδηθεχζεηο. 

2. Ζ δηαδηθαζία πξνπαξαζθεπήο θαη απφθηεζεο 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο απνηειεί ηε δεχηεξε θάζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

3. Δπηβιέπνληεο εξεπλεηέο ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ 

νξίδνληαη ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ. θάζε ηκήκαηνο. Κέιε ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ νξίδνληαη 

ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ. θάζε ηκήκαηνο, κέιε ηνπ Γ.Δ.Ξ. άιισλ 

ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Α.Δ.Η., επηζθέπηεο θαζεγεηέο, 

εληεηαικέλνη επίθνπξνη θαζεγεηέο ή εηδηθνί επηζηήκνλεο 

ηνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη εμσπαλεπηζηεκηαθνί επηζηήκνλεο 

ηδηαίηεξνπ θχξνπο πνπ δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή 

εκπεηξία ζρεηηθή κε ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

4. Ζ απφθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο πξνυπνζέηεη 

ηελ εθπφλεζε θαη δεκφζηα ππνζηήξημε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο πνπ λα είλαη πξσηφηππε θαη λα πξνάγεη ηελ 

επηζηήκε. 

5. Νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο είλαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

6. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ 

ΠΑΞ θαη ησλ ζπγθιήησλ ησλ Α.Δ.Η., θαζνξίδνληαη αλάινγα 

θαη κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε επηζηεκνληθνχ θιάδνπ: 

α) Νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα εγγξαθήο ησλ 

ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ. 

β) Ρα ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ελφο επηβιέπνληα εξεπλεηή 



θαη κηαο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα θάζε 

ππνςήθην δηδάθηνξα. 

γ) Νη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα. 

δ) Ζ ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. 

ε) Ρα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε θαη ηνλ νξηζκφ 

πεληακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν δεκφζηαο παξνπζίαζεο, εμέηαζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο. 

ζη) Ρν είδνο θαη ν ηχπνο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ 

πνπ απνλέκνληαη, ν ηξφπνο ηεο απνλνκήο θαη ην αξκφδην 

φξγαλν, θαζψο θαη ε αληηζηνηρία ησλ δηδαθηνξηθψλ 

δηπισκάησλ μέλσλ νκνηαγψλ Α.Δ.Η.. 

δ) Ρα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε, ιεηηνπξγία θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη εμεηαζηηθψλ 

επηηξνπψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφλ. 

7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο ζπγθιήηνπ 

ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο, 

αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ηερληθέο θαη ηνπηθέο αλάγθεο 

θάζε Α.Δ.Η., θάζε ηκήκαηνο θαη θάζε επηζηεκνληθνχ 

θιάδνπ. 

8. Κέρξη ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην 

άξζξν 36 ηνπ λ. 1268/1982. πνςήθηνη δηδάθηνξεο γηα 

ηνπο νπνίνπο έρεη νξηζζεί ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή 

επηηξνπή θαηά ην άξζξν 36 ηνπ λ. 1268 /1982 ππάγνληαη 

σο πξνο ηα ινηπά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

9. Πην ζηνηρείν ηλ' ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.1268/1982 κεηά ηε ιέμε «έξεπλαο» πξνζηίζεηαη «θαη 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ». 

  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΕ'  

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

Άξζξν 82.  

Θαηάηαμε εθπαηδεπηηθψλ. 

 

1. Όζνη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ έρνπλ 

νξγαληθέο ζέζεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα δεκφζηα 

λεπηαγσγεία, δεκνηηθά ζρνιεία, γπκλάζηα, ιχθεηα, ηερληθέο 

θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία εηδηθήο 

αγσγήο θαη εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο 

θαη φζνη ππεξεηνχλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο πξντζηακέλσλ ησλ 

δηεπζχλζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλσλ γξαθείσλ 

θπζηθήο αγσγήο θαη ζε ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ κε 

ζεηεία, θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίσο ζε ζέζεηο ησλ θιάδσλ 

πνπ ζπληζηψληαη θαη κε ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ 

θαηέρνπλ σο εμήο:  

α) λεπηαγσγνί κε βαζκφ λεπηαγσγνχ, λεπηαγσγνχ α', 

δηεπζπληή β' θαη δηεπζπληή α΄, ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

λεπηαγσγψλ,  

β) δάζθαινη κε βαζκφ δαζθάινπ, δαζθάινπ α', δηεπζπληή 

β' θαη δηεπζπληή α', ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ,  

γ) εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α8, 

Α9, Α10, Α11, Α12, Α13 θαη Α14 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 

λ.309/1976 κε βαζκφ θαζεγεηή, πξσηνβάζκηνπ θαζεγεηή, 

βνεζνχ γπκλαζηάξρε, γπκλαζηάξρε θαη ιπθεηάξρε, ζε 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ ΑΡ1 , ΑΡ2, ΑΡ3, ΑΡ4, 

ΑΡ5, ΑΡ6, ΑΡ8, ΑΡ11, ΑΡ15, ΑΡ16, ΑΡ5, ΑΡ6 θαη ΑΡ8 

αληίζηνηρα,  

δ) εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.576/1977 κε βαζκφ θαζεγεηή ή δηεπζπληή ιπθείνπ, ζε 

ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ12,  

ε) εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.576/1977 κε βαζκφ θαζεγεηή ή δηεπζπληή ιπθείνπ 

εηδηθφηεηαο νηθνλνκνιφγνπ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ9 θαη 

εηδηθφηεηαο πηπρηνχρσλ λνκηθψλ ή πνιηηηθψλ επηζηεκψλ, 

ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ13,  

ζη) εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.576/1977 κε βαζκφ θαζεγεηή ή δηεπζπληή ιπθείνπ 

εηδηθφηεηαο καζεκαηηθνχ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ3 θαη 

εηδηθνηήησλ θπζηθνχ, ρεκηθνχ, θπζηνγλψζηε, βηνιφγνπ θαη 

γεσιφγνπ, ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ4.  

δ) εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.576/1977 κε βαζκφ θαζεγεηή εηδηθφηεηαο ζενιφγνπ, ζε 

ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ1 , εηδηθφηεηαο θηιφινγνπ ζε ζέζεηο 

ηνπ θιάδνπ ΑΡ2, εηδηθφηεηαο αγγιηθήο θηινινγίαο, ζε 

ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ6, εηδηθφηεηαο γαιιηθήο θηινινγίαο, 

ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ5 θαη εηδηθφηεηαο γεξκαληθήο 

θηινινγίαο, ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ7,  

ε) εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.576/1977 κε βαζκφ θαζεγεηή ή δηεπζπληή ιπθείνπ, ζε 

ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ1458,  

ζ) εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.576/1977 κε βαζκφ θαζεγεηή, ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

ΑΡ11,  

η) εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.576/1977 κε βαζκφ θαζεγεηή ή δηεπζπληή ζρνιήο, ζε 

ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΡ17.  

ηα) εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.576/1977 κε βαζκφ θαζεγεηή, ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

ΑΡ18.  

ηβ) πξντζηάκελνη εξγαζηεξίσλ θαη εθπαηδεπηηθνί 

εξγαζηεξίσλ ησλ θιάδσλ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.576/1977, ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΟ1 θαη  

ηγ) αξρηηερλίηεο θαη ηερλίηεο ηνπ θιάδνπ 11 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ λ. 576/1977, ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΚΔ1.  

2. Θαηεμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ 4 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ λ. 576/1977 εηδηθφηεηαο ζενιφγνπ πνπ έρνπλ θαη 

πηπρίν θηινζνθηθήο ζρνιήο, κπνξεί χζηεξα απφ αίηεζε 

ηνπο, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε έλα κήλα απφ 

ηελ ηζρχ απηνχ ηνπ λφκνπ, λα θαηαηαγνχλ ζε ζέζεηο 

θηινιφγσλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ2, εθφζνλ έρνπλ δηεηή 

ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία θαη έρνπλ δηνξηζηεί ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε νη θηιφινγνη πνπ έιαβαλ καδί κε απηνχο ην 

πηπρίν ηνπο.  

3. Νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

απηνχ ηνπ λφκνπ ζηα δεκφζηα λεπηαγσγεία, δεκνηηθά 

ζρνιεία, γπκλάζηα, ιχθεηα θαη ηηο ηερληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίσο κε ην 

βαζκφ θαη κε ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ θαηέρνπλ ζε 

πξνζσξηλέο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ ζπληζηψληαη κε απηφλ ην λφκν.  

4. Νη εθπαηδεπηηθνί απηνχ ηνπ άξζξνπ, θαζψο θαη φζνη 

θαηέρνπλ πξνζσξηλέο ζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 2 ηνπ 

λ.1304/1982 θαηαηάζζνληαη θαηά βαζκνχο σο εμήο:  

α) Πην βαζκφ Α' ηεο θαηεγνξίαο ηνπο φζνη θαηέρνπλ ην 

κ.θ. 5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ λ. 309/1976 ή ηνπ λ. 576/1977,  

β) ζην βαζκφ Β' ηεο θαηεγνξίαο ηνπο φζνη θαηέρνπλ ην κ.θ. 

4 ηνπ λ. 309/1976 ή ηνπ λ. 576/1977 θαη  

γ) ζην βαζκφ Γ' ηεο θαηεγνξίαο ηνπο φζνη θαηέρνπλ ηα κ.θ. 

3, 2 ή 1 ηνπ λ. 309/1976 ή ηνπ λ. 576/1977.  

Ν ρξφλνο ππεξεζίαο πνπ έρεη δηαλπζεί κέρξη ηελ έλαξμε 

ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ ζηα κ.θ. 5 ή 4, θαζψο θαη ζηα κ.θ. 

3, 2 ή 1, θαηά πεξίπησζε, ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζην 

βαζκφ θαηάηαμεο.  

Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή, κε 

εμνπζηνδφηεζή ηνπ, ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο 

δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν θιάδνο, 

ν βαζκφο θαη ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην θαηάηαμεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1505/1984 (ΦΔΘ 194).  

5. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ:  

α) Όζνη θαηά ηελ ηζρχ απηνχ λφκνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε 

νξγαληθέο ζέζεηο δηεπζπληψλ ηεηξαζέζησλ θαη πάλσ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, γπκλαζίσλ, ιπθείσλ θαη ηερληθψλ 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ εμαθνινπζνχλ, κεηά ηελ 

θαηάηαμή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ 

άξζξνπ, λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κέρξη ηηο 31 

Απγνχζηνπ 1986. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 πεξίπησζε Γ' 

παξάγξαθνο 5 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.  

β) Όζνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε νξγαληθέο ζέζεηο 

πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο ή γξαθείσλ 

θπζηθήο αγσγήο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά 

ηνπο απηά κέρξη ηηο 31 Απγνχζηνπ 1986. Νη δηαηάμεηο ηεο 
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παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1304/1982, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 56 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.  

γ) Όζνη ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαηά 

ηελ ηζρχ απηνχ ηνπ λφκνπ εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληα απηά κέρξη λα ιήμεη ε ζεηεία ηνπο.  

Νη ηνπνζεηεκέλνη ζε νξγαληθέο ζέζεηο πξντζηακέλσλ ησλ 

δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ σο πξντζηάκελνη γξαθείσλ εθπαίδεπζεο ηνπ 

ίδηνπ ή άιινπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ 

ηελ ηζρχ απηνχ ηνπ λφκνπ θαη πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  

6. Θαηεμαίξεζε φζνη ππάγνληαη ζηα εδάθηα α' θαη β' ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξνχλ κέζα ζε δχν κήλεο 

απφ ηελ ηζρχ απηνχ ηνπ λφκνπ λα δεηήζνπλ λα 

απαιιαγνχλ απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Πηελ 

πεξίπησζε απηή εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά 

ηνπο κέρξη λα ηνπνζεηεζνχλ νη αληηθαηαζηάηεο ηνπο θαη 

δηθαηνχληαη:  

α) λα δεηήζνπλ κεηάζεζε ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηεηία 

ζηελ νξγαληθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ θαη  

β) λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 56.  

Όζνη δελ κεηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηελ αίηεζή ηνπο, 

ηνπνζεηνχληαη ζε θελέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ίδηνπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, φπνπ 

ππεξεηνχλ, θαηά ηηο κεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο 

γίλνληαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν ηνπ λνκνχ ή ηνπ 

λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο πνπ ππεξεηνχλ θαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κεηαζέζεηο απηέο.  

7. Δθπαηδεπηηθνί ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

817/1978 (ΦΔΘ 170) κπνξεί λα δηαηεξνχληαη ζηελ 

ππεξεζία θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηξηαθνληαπεληαεηίαο, 

εθφζνλ νη ίδηνη ην επηζπκνχλ θαη θξίλεηαη απηφ απαξαίηεην 

απφ ηηο αξκφδηεο πξνμεληθέο αξρέο.  

Άξζξν 83.  

Θαηάηαμε δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. 

 

1. Νη κφληκνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΑΟ, ΚΔ θαη 

ΠΔ πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ 

λφκνπ ζηηο δηεπζχλζεηο θαη ηα γξαθεία δεκνηηθήο, κέζεο 

γεληθήο θαη κέζεο ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ησλ λνκψλ θαη λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ, θαζψο θαη ζε 

δεκφζηα γπκλάζηα, ιχθεηα θαη ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ζρνιέο θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίσο ζε ζέζεηο ησλ θιάδσλ 

πνπ ζπληζηψληαη θαη κε ην βαζκφ πνπ θαηέρνπλ σο εμήο:  

α) δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΑΡ1 δηνηθεηηθνχ ηνπ 

β.δ. 248/1971 (ΦΔΘ 73), ζε ζέζεηο δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ηνπ θιάδνπ ΑΡ1 δηνηθεηηθνχ,  

β) δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΑΟ1 δηνηθεηηθνχ θαη 

ΑΟ2 ινγηζηηθνχ ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 576/1977, ζε ζέζεηο 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ θιάδνπ ΑΟ1 δηνηθεηηθνχ,  

γ) δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ Β11 δηνηθεηηθνχ ηνπ 

άξζξνπ 69 ηνπ λ. 309/1976, ηνπ θιάδνπ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 817/1978 θαη ηνπ θιάδνπ 

ΚΔ1 δηνηθεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 576/1977, φπσο νη 

ζέζεηο ησλ θιάδσλ απηψλ έρνπλ δηακνξθσζεί 

κεηαγελέζηεξα, ζε ζέζεηο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ 

θιάδνπ ΚΔ1 δηνηθεηηθνχ,  

δ) δαθηπινγξάθνη ηνπ θιάδνπ Β12 δαθηπινγξάθσλ ηνπ 

άξζξνπ 69 ηνπ λ. 309/1976, φπσο νη ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

απηνχ έρνπλ δηακνξθσζεί κεηαγελέζηεξα, ζε ζέζεηο ηνπ 

θιάδνπ ΚΔ2 δαθηπινγξάθσλ θαη  

ε) θιεηήξεο ηνπ θιάδνπ Γ2 ηνπ άξζξνπ 70 παξάγξ. 1 ηνπ 

λ. 309/1976, επηζηάηεο ηνπ θιάδνπ Γ3 ηνπ άξζξνπ 70 παξ. 

3 ηνπ λ. 309/1976, επηζηάηεο θαη απνζεθάξηνη ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 576/1977 θαη θχιαθεο 

λπθηνθχιαθεο ηνπ θιάδνπ ΠΔ5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 

570/1982 θαη λπθηνθχιαθεο ηνπ θιάδνπ ΠΔ2 ηνπ άξζξνπ 

56 ηνπ λ. 576/1977, φπσο νη ζέζεηο ησλ θιάδσλ απηψλ 

έρνπλ δηακνξθσζεί κεηαγελέζηεξα ζε ζέζεηο θιεηήξσλ 

επηζηαηψλ, θπιάθσλ λπθηνθπιάθσλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ1.  

2. Νη ηερλίηεο ζπληήξεζεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 576/1977 

θαηαιακβάλνπλ απηνδηθαίσο ζέζεηο ηερληηψλ ζπληήξεζεο 

ηνπ άξζξνπ 21 απηνχ ηνπ λφκνπ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ.  

3. Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε 

ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη ν θιάδνο θαη ν αξηζκφο θαηάηαμεο.   

Άξζξν 84 

Οχζκηζε ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ηνπ ΘΔΚΔ 

1. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ, φζνη θαηέρνπλ ηηο 

θαηαξγνχκελεο ζέζεηο ζπκβνχισλ α' θαη ζπκβνχισλ β' ηνπ 

Θ.Δ.Κ.Δ. θαηαηάζζνληαη θαηά εηδηθφηεηα ζηηο ζέζεηο 

ζπκβνπιψλ ηνπ Ξ.Η. πνπ ζπληζηψληαη κε απηφλ ην λφκν θαη 

φζνη θαηέρνπλ ζέζεηο εηζεγεηνχ θαηαηάζζνληαη ζε ζέζεηο 

κφληκσλ παξέδξσλ. 

2. Όζνη ζχκβνπινη ή πάξεδξνη ηνπ παηδαγσγηθνχ 

ηλζηηηνχηνπ ηνπ λ. 4379/1964 ππνβηβάζηεθαλ, 

απνιχζεθαλ ή εμαλαγθάζηεθαλ ζε παξαίηεζε κεηά ηελ 

θαηάξγεζή ηνπ, ρσξίο λα εληαρζνχλ ζε ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκβνχισλ ζην αλψηαην εθπαηδεπηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ α. λ. 59/1967 (ΦΔΘ 

110), ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ α.λ. 129/1967 (ΦΔΘ 163) θαη 

ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Λ.Γ. 651/1970 (ΦΔΘ 179) θαη ζηε 

ζπλέρεηα, βάζεη ηνπ λ. 76/1974, απνθαηαζηάζεθαλ ζε 

πξνζσξηλέο ζέζεηο ζπκβνχισλ ηνπ αλψηαηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίσο θαη 

γηα θάζε πεξίπησζε ζε πξνζσξηλέο επίζεο ζέζεηο 

ζπκβνχισλ ηνπ παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ ηνπ 

λ.4379/1964 νη νπνίεο ζπληζηψληαη κε ην λφκν απηφλ. Ζ 

θαηάηαμή ηνπο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ α.λ. 

129/1967. Νη λέεο απηέο ζέζεηο ζεσξνχληαη σο 

θαηαξγεκέλεο ή θαηαξγνχληαη κε ηελ απνρψξεζε απφ ηελ 

ππεξεζία φζσλ θαηαηάζζνληαη.   Όζνη απφ απηνχο 

ππεξεηνχλ σο εηδηθνί ζχκβνπινη ηνπ ΘΔΚΔ ή έρνπλ 

παξαηηεζεί απφ ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ απηνχ, ρσξίο λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη 35εηή 

ππεξεζία, θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο ζπκβνχισλ ηνπ Ξ.Η. ηνπ 

λφκνπ απηνχ, αληίζηνηρεο πξνο ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, 

χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε 

δχν κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. Απφ απηνχο εθείλνη 

πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην αλψηαην φξην ειηθίαο 

παξακέλνπλ δχν κήλεο ζηελ ππεξεζία. 

3. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη θαηά εηδηθφηεηα ζέζεηο 

ζπκβνχισλ θαη κφληκσλ παξέδξσλ ηνπ Ξ.Η. πνπ 

ζπληζηψληαη κε απηφλ ην λφκν δελ επαξθνχλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, εθείλνη πνπ 

πιενλάδνπλ θαηαιακβάλνπλ ηζάξηζκεο πξνζσξηλέο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο, νη νπνίεο ζπληζηψληαη κε απηφλ ην λφκν 

θαη θαηαξγνχληαη κεηά ηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία απηψλ πνπ ηηο θαηέρνπλ. 

4. Νη εηδηθνί ζχκβνπινη ηνπ ΘΔΚΔ πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 θαηαιακβάλνπλ ηζάξηζκεο 

πξνζσξηλέο ζέζεηο εηδηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ Ξ.Η. πνπ 

ζπληζηψληαη κε απηφλ ην λφκν, νη νπνίεο θαηαξγνχληαη 

κεηά ηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνρψξεζε απφ ηελ 

ππεξεζία απηψλ πνπ ηηο θαηέρνπλ. Ρα θαζήθνληα θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ξ.Η.. 

5. Ν ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ ζπκβνχισλ α', ησλ 

ζπκβνχισλ β' θαη ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ ΘΔΚΔ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην ηνπ 

λ.4379/1964, ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο πνπ θαηαξγνχληαη, 

ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζε ζέζεηο ζπκβνχισλ ηνπ Ξ.Η. ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

6. Νη ζχκβνπινη α' θαη β' πνπ ππεξεηνχλ ζην ΘΔΚΔ θαηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ δηαηεξνχλ ηηο 

απνδνρέο ηνπο εθφζνλ απηέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

απνδνρέο ησλ ζέζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ. Δπίζεο νη 

εηδηθνί ζχκβνπινη δηαηεξνχλ ηηο απνδνρέο ηνπο. 

7. Θαηαξγνχληαη νη αξηζκ. 2252/26.9.1979 θαη 1/2.1.1980 

πξνθεξχμεηο γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ ζπκβνχισλ 

α΄ ηνπ ΘΔΚΔ θαη δηαθφπηεηαη θάζε δηαδηθαζία γηα ηελ 



πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ. 

8. Νη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ ππεξεηνχλ ζην ΘΔΚΔ θαηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ σο κφληκνη ζε 

πξνζσξηλέο ζέζεηο ζχκθσλα κε ην λ.1476/1984 ζεσξείηαη 

φηη θαηέρνπλ ηζάξηζκεο ζέζεηο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην 

άξζξν 25 πεξίπησζε Β΄ παξάγξαθνο 1 κε ζηνηρεία α΄ θαη 

β΄ κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

 

Άξζξν 85.  

Κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ζέζεσλ - Γηαηήξεζε 

θιάδσλ. 

 

1. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ γείαο, Ξξφλνηαο θαη 

Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Δζληθήο Ξαηδείαο θα 

Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, νη ζέζεηο ησλ 

κφληκσλ λεπηαγσγψλ ησλ παηδηθψλ θαη 

λεπηνβξεθνθνκηθψλ ζηαζκψλ θαη θέληξσλ ηνπ πνπξγείνπ 

γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πνπ έρνπλ 

ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12, 

κεηαθέξνληαη ζην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη πξνζαπμάλνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

βαζκνχο ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ λεπηαγσγψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12. Όζνη ππεξεηνχλ ζηηο ζέζεηο 

πνπ κεηαθέξνληαη θαηαηάζζνληαη ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ 

λεπηαγσγψλ, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη κε ην βαζκφ πνπ έρνπλ.  

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη:  

α) Όιεο νη νξγαληθέο ζέζεηο λεπηαγσγψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ. 309/1976, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηαγελέζηεξα.  

β) Όιεο νη νξγαληθέο ζέζεηο δαζθάισλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λ. 309/1976, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηαγελέζηεξα.  

γ) Όιεο νη νξγαληθέο ζέζεηο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 

309/1976, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηαγελέζηεξα.  

δ) Όιεο νη νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

κέζεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ. 576/1977, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί 

κεηαγελέζηεξα.  

ε) Όιεο νη νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1143/1981 (ΦΔΘ 80), νη ζέζεηο 

ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ησλ λέσλ θιάδσλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ 

έρνπλ θαηαλεκεζεί ζην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κε ην π.δ. 605/1982 (ΦΔΘ 118) θαη νη 

ζέζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ην π.δ. 137/1983 (ΦΔΘ 60).  

ζη) Όιεο νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΚΔ11 δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 309/1976 θαη ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ. 817/1978 (ΦΔΘ 170), φπσο έρνπλ 

δηακνξθσζεί κεηαγελέζηεξα.  

δ) Όιεο νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΚΔ12 

δαθηπινγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 309/1976, φπσο 

έρνπλ δηακνξθσζεί κεηαγελέζηεξα.  

ε) Κία (1) ζέζε ηνπ θιάδνπ ΑΡ1 δηνηθεηηθνχ ηνπ β.δ. 

248/1971 (ΦΔΘ 73).  

ζ) Όιεο νη Νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ Θιάδνπ ΠΔ2 θιεηήξσλ 

γεληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 309/1976, 

φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηαγελέζηεξα.  

η) Όιεο νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ3 επηζηαηψλ 

γεληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 309/1976, 

φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηαγελέζηεξα.  

ηα) Όιεο νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ5 θπιάθσλ - 

λπθηνθπιάθσλ ηνπ π.δ. 570/1982 (ΦΔΘ 101).  

ηβ) Απφ ηηο ζέζεηο δηνηθεηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 576/1977:  

αα) 110 ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΟ1 δηνηθεηηθνχ, απφ ηηο νπνίεο 

11 ζηνπο βαζκνχο 3ν-2ν, 26 ζηνπο βαζκνχο 5ν - 4ν θαη 73 

ζηνπο βαζκνχο 9ν - 6ν.  

ββ) 96 ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΑΟ2 ινγηζηηθνχ απφ ηηο νπνίεο 9 

ζηνπο βαζκνχο 3ν-2ν, 20 ζηνπο βαζκνχο 5ν - 4ν θαη 67 

ζηνπο βαζκνχο 9ν - 6ν.  

γγ) 249 ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΚΔ δηνηθεηηθνχ, απφ ηηο νπνίεο 

30 ζηνπο βαζκνχο 5ν-4ν θαη δηαθφζηεο δεθαελληά (219) 

ζηνπο βαζκνχο 10ν - 6ν.  

δδ) 222 ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ2 λπθηνθπιάθσλ - 

επηζηαηψλ - απνζεθάξησλ απφ ηηο νπνίεο 32 ζηνλ 7ν βαζκφ 

θαη 190 ζηνπο βαζκνχο 12ν - 8ν.  

ηγ) 85 ζέζεηο ηερληηψλ ζπληήξεζεο κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 576/1977.  

3. Γηαηεξνχληαη πξνζσξηλά νη ζέζεηο ησλ παξαθάησ 

θιάδσλ, πνπ έρνπλ πιεξσζεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λφκνπ απηνχ θαη θαηαξγνχληαη κε ηελ απνρψξεζε γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν φζσλ ππεξεηνχλ ζ απηέο:  

α) Ρνπ θιάδνπ ΑΟ11 δηνηθεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

887/1979 (ΦΔΘ 69).  

β) Ρνπ θιάδνπ ΠΔ4 ππεξεηψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

άξζξνπ 70 παξ. 5 ηνπ λ. 309/1976.  

γ) Ρνπ θιάδνπ ΚΔ13 ζπληεξεηψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

π.δ. 570/1982.  

δ) Θαζαξηζηξηψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 309/1976.  

ε) Θαζαξηζηξηψλ ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 576/1977.  

Όζνη ππεξεηνχλ ζηνπο θιάδνπο απηνχο εμαθνινπζνχλ λα 

θαηέρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο σο ηελ απνρψξεζή ηνπο κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ ππεξεζία.  

4. Γηαηεξνχληαη νη ζέζεηο δαζθάισλ ζξεζθείαο ή δφγκαηνο 

θαη δαζθάισλ ζξεζθείαο, ή δφγκαηνο θαη γιψζζαο πνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ λ. 3379/1955 (ΦΔΘ 260).  

Αθφκα δηαηεξνχληαη δεθαέμη (16) ζέζεηο κε δηεηή ζεηεία 

πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, απφ ηηο νπνίεο δχν (2) 

ηερληθψλ καζεκάησλ, δχν (2) θπζηθήο αγσγήο, δχν (2) 

κνπζηθήο, ηξεηο (3) αγγιηθήο γιψζζαο, ηξεηο (3) 

γεξκαληθήο γιψζζαο, δχν (2) ςπρνιφγσλ θαη δχν (2) 

βηβιηνζεθνλφκσλ, φπσο απηέο έρνπλ ζπζηαζεί κε ηα π.δ. 

435/1984 (ΦΔΘ 154 Α' ) θαη 369/1985 (ΦΔΘ 131 Α' ).  

5. α) Ρν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ ππεξεηεί ζηα λνκαξρηαθά ηακεία γηα 

ην πξφγξακκα ζρνιηθήο ζηέγεο κεηαθέξεηαη ζην πνπξγείν 

πεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκφζησλ Έξγσλ, ζην νπνίν ζπληζηψληαη 

ηζάξηζκεο ζέζεηο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. Ζ κνληκνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ 

πξνζσπηθνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

1476/1984 θαη κε βάζε ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ή ζα ππνβιεζνχλ ζε έλα κήλα απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

β) Νη πηζηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην αλσηέξσ 

πξνζσπηθφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκφζησλ επελδχζεσλ 

ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηνπ 

έηνπο 1985 κεηαθέξνληαη ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Έξγσλ, Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ (ηέσο 

πνπξγείνπ Γεκφζησλ Έξγσλ).  

γ) Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζηηο 

ζπληζηψκελεο ζέζεηο ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, 

Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκφζησλ Έξγσλ, εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ησλ 

πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Έξγσλ θαη Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

Άξζξν 86 

Θαηάξγεζε, κεηαηξνπή ζρνιείσλ - Πρνιηθέο κνλάδεο 

άιισλ ππνπξγείσλ 

 

1. α) Ρα απηνηειή ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ιχθεηα θαη νη 

απηνηειείο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο 

κεηαηξέπνληαη ζε ηερληθά - επαγγεικαηηθά ιχθεηα θαη 

ηερληθέο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο απηνχ ηνπ λφκνπ 

αληίζηνηρα, κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο ηνκείο ή ηκήκαηα 

εηδηθνηήησλ.  

Ρα Θέληξα Δπαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο 

(Θ.Δ.Ρ.Δ.) ηνπ λ. 576/1977 θαηαξγνχληαη. Νη ζρνιηθέο 

κνλάδεο πνπ αλήθαλ ζε θαζέλα απφ ηα θαηαξγνχκελα 

Θ.Δ.Ρ.Δ. κεηαηξέπνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο απηνχ ηνπ 

λφκνπ κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο ηνκείο ή ηκήκαηα 

εηδηθνηήησλ, σο εμήο:  

αα) ηα εκεξήζηα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ιχθεηα ζε έλα 

εκεξήζην ηερληθφ - επαγγεικαηηθφ ιχθεην,  

ββ) ηα εζπεξηλά ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ιχθεηα ζε έλα 

εζπεξηλφ ηερληθφ - επαγγεικαηηθφ ιχθεην,  

γγ) νη εκεξήζηεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ζε 



κηα εκεξήζηα ηερληθή - επαγγεικαηηθή ζρνιή θαη  

δδ) νη εζπεξηλέο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ζε κηα 

εζπεξηλή ηερληθή - επαγγεικαηηθή ζρνιή.  

β) Ρν πξνζσπηθφ πνπ αλήθε ζε θάζε Θ.Δ.Ρ.Δ. θαηαλέκεηαη, 

κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

απηνχ, ζηηο λέεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξαπάλσ κεηαηξνπή, κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε, πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

(Ξ.Π.Ρ.Δ.Δ.), ην νπνίν απνθαζίδεη κε βάζε ηε ρξνλνινγία 

ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Θ.Δ.Ρ.Δ. θαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο δειψζεηο 

πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ.  

γ) Νη ηνκείο, ηα ηκήκαηα ή νη εηδηθφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξαπάλσ 

κεηαηξνπή, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, έσο φηνπ εθδνζνχλ 

ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 9 ηνπ άξζξνπ 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 9. Κε 

φκνηα απφθαζε ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο παξαγξάθνπ.  

δ) Νη ηίηινη ζπνπδψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πνπ κεηαηξέπνληαη είλαη ηζφηηκνη κε ηνπο ηίηινπο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ λφκνπ απηνχ.  

ε) νη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ α΄ θαη γ΄ εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηηο ηδησηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο κέζεο 

ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Νη φξνη 

κεηαηξνπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

2. Όζνη απνθνηηνχλ απφ ηδησηηθέο ηερληθέο - 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζε 

εμεηάζεηο γηα απφθηεζε πηπρίνπ ηζφηηκνπ θαη ηζνδχλακνπ 

πξνο ηα πηπρία ησλ δεκφζησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, εθδηδφκελν χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ απηψλ, ζηε ζχλζεζε θαη 

ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, ζηα 

εμεηαζηέα καζήκαηα, ζηελ θαηαβνιή απφ ηνπο 

εμεηαδφκελνπο καζεηέο εμεηάζηξσλ ζην δεκφζην ηακείν σο 

εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζηνλ ηχπν ηνπ 

πηπρίνπ θαη ζε θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.  

Πηνλ πξφεδξν, ηα κέιε, ηνπο γξακκαηείο ησλ επηηξνπψλ 

θαη ζην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηεμαγσγή ησλ 

εμεηάζεσλ απηψλ παξέρεηαη απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίδεηαη 

κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ.  

3. Πηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηεχζπλζεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ 

επνπηεχνληαη απφ άιια ππνπξγεία ή αλήθνπλ ζε λ.π.δ.δ. ή 

ηδηψηεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ πνπ 

αλαθέξνληαη:  

α) ζηνπο ηχπνπο, ηνπο ηνκείο θαη ηα ηκήκαηα εηδηθνηήησλ 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

β) ζηε γιψζζα,  

γ) ζηελ ίδξπζε, θαηάξγεζε, κεηαηξνπή θαη κεηαθνξά ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ,  

δ) ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ,  

ε) ζηηο πξνυπνζέζεηο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο 

ησλ καζεηψλ, ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο, ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη ηηο θάζε είδνπο εμεηάζεηο,  

ζη) ζηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ θαη  

δ) ζηα πξνζφληα θα ζηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ.  

4. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ 

ππνπξγνχ:  

α) κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη θαη κε παξέθθιηζε απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ επνπηεχνληαη απφ άιια ππνπξγεία ή 

αλήθνπλ ζε λ.π.δ.δ. θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3, θαζψο θαη ζηα πξνζφληα θαη ζηελ εμέιημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ κνλάδσλ απηψλ,  

β) κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη λένη θιάδνη θαη λα 

θαηαηάζζεηαη ζε απηνχο ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο 

ζρνιηθέο απηέο κνλάδεο θαη  

γ) κπνξεί λα επεθηείλεηαη ε δηθαηνδνζία ησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ ζηηο ζρνιηθέο απηέο κνλάδεο.  

5. Γηα ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ επνπηεχνληαη απφ άιια 

ππνπξγεία ή αλήθνπλ ζε λ.π.δ.δ., αλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ απηνχ πξνβιέπεηαη έθδνζε πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ ή θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, ζπκπξάηηεη θαη ν 

ζπλαξκφδηνο θαηά πεξίπησζε ππνπξγφο.  

Άξζξν 87 

Θαηάξγεζε δηδαζθαιείσλ 

 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγείηαη ην 

δηδαζθαιείν κέζεο εθπαίδεπζεο. Αθφηνπ ζπκπιεξσζνχλ 

δχν έηε απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κεηεθπαίδεπζεο 

θαη επηκφξθσζεο ησλ απνθνίησλ παηδαγσγηθψλ 

αθαδεκηψλ θαη ζρνιψλ λεπηαγσγψλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 παξ. 2 ηνπ λ. 1268/1982, 

θαηαξγείηαη ην δηδαζθαιείν δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο59.  

 2. Νη νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

παξαπάλσ δηδαζθαιείσλ κεηαθέξνληαη απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο ησλ 

παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ θαη πξνζαπμάλνπλ ηηο ζέζεηο 

ηνπο θαηά εηδηθφηεηεο θαη κηζζνινγηθά θιηκάθηα. Νη 

νξγαληθέο ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ίδησλ 

δηδαζθαιείσλ κεηαθέξνληαη ζε αληίζηνηρνπο θιάδνπο 

ππαιιήισλ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ πξνζαπμάλνπλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο θαηά βαζκνχο.  

3. Ρηο ζέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2 θαηαιακβάλνπλ απηνδηθαίσο φζνη είλαη 

νξγαληθά ηνπνζεηεκέλνη ζηα δηδαζθαιεία πνπ 

θαηαξγνχληαη. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ δηδαζθαιείσλ πνπ θαηαξγνχληαη 

ηνπνζεηνχληαη νξγαληθά ζηηο Ξαηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο 

Καξάζιεην Αζελψλ θαη Οάιιεην Ξεηξαηά. Όζνη πξνέξρνληαη 

απφ ην Καξάζιεην δηδαζθαιείν δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

δηαηίζεληαη ζ' απηφ γηα ηελ παξνρή δηδαθηηθνχ έξγνπ κέρξη 

λα παχζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. 

4. Ρα δηδαθηήξηα ησλ δηδαζθαιείσλ θαη θάζε αθίλεην ή 

θηλεηφ πεξηνπζηαθφ ηνπο ζηνηρείν πεξηέξρνληαη ζηελ νηθεία 
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 πκπιήξσκα: «Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία 
ηνπ Γηδαζθαιείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο, ηα 
πξνζφληα θαη ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ησλ 
δηδαζθφλησλ, ην πξφγξακκα θαη ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ, ηνλ ηξφπν 
θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο κε δηαγσληζκφ ησλ ππνςεθίσλ, ηελ 
έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ηνπο θαλφλεο θνίηεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ επηκνξθνχκελσλ, θαζψο θαη ηνπο 
ρνξεγνχκελνπο ηίηινπο, εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο, γηα ην 
Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν 
εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαη κεηά ηελ εθπλνή ησλ πξνζεζκηψλ, 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 30 θαη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 1566/1985, δηαηάμεηο.  
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ νξίδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δχν 
"Γηδαζθαιείσλ" κε ηα Π.Δ.Κ., ηα Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. θαη ηνπο άιινπο 
θνξείο επηκφξθσζεο, ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ηηο δηεπζχλζεηο 
εθπαίδεπζεο, ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο, 
ν ηξφπνο ζηήξημεο ηνπ έξγνπ ηνπο, θαη θάζε άιιε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα.  
Γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Θεζζαινλίθεο ηζρχεη, φ,ηη νξίδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν 2 γηα ηε ζηέγαζε ησλ εηδηθψλ ζρνιψλ θαη ησλ Π.Δ.Κ.  
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξνχλ ην "Μαξάζιεην 
Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο" θαη ην "Γηδαζθαιείν 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο" λα κεηαηξέπνληαη ζε 
εηδηθέο ζρνιέο πξναηξεηηθήο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, φπσο 
απηέο νξίδνληαη, απφ ην παξφλ άξζξν, νπφηε θαη δηέπνληαη απφ ηηο 
ζρεηηθέο γηα ηηο εηδηθέο ζρνιέο δηαηάμεηο.» 
 



εθνξεία ζρνιείσλ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα δηαηεζνχλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία Ξ.Δ.Θ. Κε ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη θαη νη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο δηάζεζεο απηήο.  

Άξζξν 88 

Ππγρψλεπζε θαη κεηνλνκαζία ππεξεζηψλ - 

Γηαηήξεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη εμνπζηνδνηηθψλ 

δηαηάμεσλ 

 

1. Κέζα ζε έλα δίκελν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

απηνχ:  

α) νη δηεπζχλζεηο κέζεο γεληθήο θαη κέζεο ηερληθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ λνκαξρηαθψλ 

δηακεξηζκάησλ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαη ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο ζπγρσλεχνληαη ζε δηεπζχλζεηο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε έδξεο ηηο πξσηεχνπζεο 

ησλ παξαπάλσ λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ θαη ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο.  

β) Νη δηεπζχλζεηο κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηα 

γξαθεία κέζεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

ππφινηπσλ λνκψλ ηεο ρψξαο ζπγρσλεχνληαη ζε 

δηεπζχλζεηο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε έδξεο ηηο 

πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ.  

γ) Ρα γξαθεία κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο κεηνλνκάδνληαη 

ζε γξαθεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

δ) Νη δηεπζχλζεηο θαη ηα γξαθεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

κεηνλνκάδνληαη ζε δηεπζχλζεηο θαη γξαθεία πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αληίζηνηρα.  

ε) νη επεηεξίδεο δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ κέζεο γεληθήο 

θαη κέζεο ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ελνπνηνχληαη γηα ηνπο νκνίνπο θιάδνπο ζε επεηεξίδα 

δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ε ζεηξά δηνξηζκνχ ησλ ππνςήθησλ πξνζδηνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο πεξίπησζεο Β' ηνπ άξζξνπ 

15.  

ζη) Νη δηεπζχλζεηο αα) εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ββ) πξνζσπηθνχ δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηνλνκάδνληαη ζε 

δηεπζχλζεηο ζπνπδψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνζσπηθνχ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα.  

δ) Νη δηεπζχλζεηο αα) εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ κέζεο 

εθπαίδεπζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαη κειεηψλ 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ββ) πξνζσπηθνχ κέζεο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνζσπηθνχ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ, γγ) δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο 

θαη δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη δδ) ηδησηηθήο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηδησηηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ζπγρσλεχνληαη αληίζηνηρα ζε δηεπζχλζεηο ζπνπδψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνζσπηθνχ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ εζληθήο παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα ηκήκαηα ησλ δηεπζχλζεσλ 

απηψλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο.  

2. Αλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νξγαληθά άιινη σο πξντζηάκελνη 

ησλ δηεπζχλζεσλ κέζεο γεληθήο θαη άιινη σο πξντζηάκελνη 

ησλ δηεπζχλζεσλ κέζεο ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ Αηηηθήο θαη 

ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, ν έλαο απφ απηνχο κεηαηίζεηαη 

ζε θελή ζέζε πξντζηακέλνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

άιινπ λνκνχ ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο ρψξαο ή 

χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο ζε ζέζε πξντζηακέλνπ γξαθείνπ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ ίδηνπ ή άιινπ λνκνχ 

ή λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη 

κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

απηνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Αλψηαηνπ Θεληξηθνχ 

πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ Κέζεο εθπαίδεπζεο 

(Α.Θ..Π.Κ.Δ.) θαη ηνπ Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Ρερληθήο -

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Θ.Π.Ρ.Δ.Δ.). Ρα ζπκβνχιηα 

απηά ζπλέξρνληαη ζε θνηλή ζπλεδξίαζε θαη πξνεδξεχεη ν 

αξραηφηεξνο απφ ηνπο πξνέδξνπο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεχζπλζεο πνπ ζα κεηαηεζεί, 

εθαξκφδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

θξηηήξηα κεηαζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

3. Νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

4. Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

ππεξεζηψλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη πξνζσπηθνχ θάζε 

είδνπο κέζεο γεληθήο ή κέζεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, λννχληαη ζην εμήο ππεξεζίεο, ζρνιηθέο 

κνλάδεο θαη πξνζσπηθφ θάζε είδνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

5. Έσο φηνπ εθδνζνχλ ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη νη 

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν 

απηφλ, ηα ζέκαηα πνπ ζα ξπζκίδνπλ εμαθνινπζνχλ λα 

δηέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ρα ζπιινγηθά φξγαλα, 

ηα νπνία ππάξρνπλ, παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, φηαλ 

ζπγθξνηεζνχλ ηα αληίζηνηρα φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην λφκν απηφλ.  

Ζ ζεηεία ησλ αηξεηψλ κειψλ ησλ θεληξηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ θαη πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, κέζεο γεληθήο θαη κέζεο ηερληθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο παξαηείλεηαη κέρξη λα 

ζπγθξνηεζνχλ ηα ππεξεζηαθά θαη πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα 

ηνπ άξζξνπ 21 θαη ην αξγφηεξν γηα έλα εμάκελν απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ.  

6. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ απαηηείηαη γλψκε 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ έθδνζε πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ θαη δελ 

πξνβιέπεηαη πξνζεζκία, ε γλψκε απηή πξέπεη λα πεξηέιζεη 

ζην αξκφδην φξγαλν κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο 

κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο. Αλ 

πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή 

πξάμε κπνξεί λα εθδνζεί ρσξίο ηελ παξαπάλσ γλψκε. Αλ 

ην φξγαλν δελ έρεη αθφκε ζπγθξνηεζεί, δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε γλψκεο.  

7. Νη εθθξεκείο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, 

δηαδηθαζίεο πξναγσγψλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαηαξγνχληαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη αλ βξίζθνληαη, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αλαδξνκηθέο πξναγσγέο πνπ 

αλαηξέρνπλ ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ηζρχνο απηνχ ηνπ 

λφκνπ.  

8. Έσο φηνπ εθδνζεί ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 57, ζηα 

ζπκβνχιηα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ην π.δ. 277/1984 (ΦΔΘ 

104), κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ λ. 

1304/1982, κεηέρνπλ θαη ηα αηξεηά κέιε ηνπ Α.Θ..Π.Γ.Δ., 

Α.Θ..Π.Κ.Δ. θαη Θ.Π.Ρ.Δ.Δ. θαηά πεξίπησζε.  

9. Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ νη πίλαθεο 

ππνςήθησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Π.Δ.Θ., 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ππεχζπλσλ ηνκέσλ 

Π.Δ.Θ. θαη πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο θαηαξηίδνληαη ην 

αξγφηεξν έσο 30.6.1986 ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 11. Νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

Άξζξν 89 

Θέκαηα απνιπζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

1. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.δ. 76/1974 (ΦΔΘ 266) 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

απνιχζεθαλ, γηαηί εγθαηέιεηςαλ ηε ζέζε ηνπο θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 21 Απξηιίνπ 1967 έσο 23 Ηνπιίνπ 

1974, εθφζνλ ε εγθαηάιεηςε ηεο ζέζεο νθείιεηαη ζε 

αληίζεζή ηνπο πξνο ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο, εμαηηίαο ηεο 

νπνίαο ππέζηεζαλ ηδίσο ςπρνινγηθή βία ή δπζκελή γεληθά 

θαη κε δηθαηνινγνχκελε απφ ππεξεζηαθνχο ιφγνπο 

κεηαρείξηζε ή επέκβαζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο ρσξίο λα πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. Νη αηηήζεηο γηα επαλαθνξά ζηελ ππεξεζία 

ππνβάιινληαη κέζα ζε δχν κήλεο ην αξγφηεξν απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

2. Δθπαηδεπηηθνί ηεο ηδησηηθήο δεκνηηθήο, κέζεο γεληθήο 

θαη κέζεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

απνιχζεθαλ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, χζηεξα απφ 



γλσκνδφηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ λνκηκνθξνζχλεο ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 21.4.1967 έσο 23.7.1974 θαη δελ 

απνθαηαζηάζεθαλ ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία 

απνιχζεθαλ, αιιά δηνξίζηεθαλ κεηά ηελ 24.7.1974 κε 

εηζαγσγηθφ βαζκφ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, φπνπ 

ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, 

ζεσξνχληαη φηη δελ απνκαθξχλζεθαλ πνηέ απφ ηελ ελεξγφ 

ππεξεζία θαη ν ρξφλνο ηεο παξακνλήο ηνπο εθηφο 

ππεξεζίαο ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε γηα θάζε ζπλέπεηα εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή 

απνδνρψλ.  

 

Άξζξν 90 

Δπηινγή δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ — 

Ξιήξσζε ζέζεσλ Ξ.Η. — Θαηάξγεζε θιάδνπ 

γξακκαηέσλ ΘΔΚΔ 

 

1. Γηα κία πεληαεηία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

απηνχ θαη θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

11 πεξίπησζε Α' παξάγξαθνο 1, κπνξνχλ λα επηιεγνχλ ζε 

ζέζεηο δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ηερληθψλ - 

επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ, 

ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ ΠΔΘ θαη ππεχζπλσλ 

ηνκέσλ ΠΔΘ, φζνη αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο ΑΡ12, ΑΡ13, 

ΑΡ14, ΑΡ17, ΑΡ18 θαη ΑΟ1 θαη έρνπλ βαζκφ Α' ρσξίο λα 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηεηία ζην βαζκφ απηφλ, θαη αλ απηνί 

δελ επαξθνχλ, φζνη αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο απηνχο θαη 

έρνπλ βαζκφ Β'. 

2. Γηα κία ηξηεηία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ 

ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΑΡ7, ΑΡ9, 

ΑΡ1Ν,ΑΡ12,ΑΡ13, ΑΡ14, ΑΡ17 θαη ΑΡ18 κπνξνχλ λα είλαη 

φζνη ππεξεηνχλ σο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ζηνπο 

αληίζηνηρνπο θιάδνπο θαη έρνπλ δεθαεηή ζπλνιηθή 

ππεξεζία, απφ ηελ νπνία επηά (7) έηε ζε ζέζε κφληκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. 

3. Ζ πξψηε πιήξσζε φισλ ησλ θελψλ ζέζεσλ θχξηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ξ.Η. γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ. 

4. Ν θιάδνο γξακκαηέσλ ΘΔΚΔ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

416/1976 (ΦΔΘ 210) θαηαξγείηαη. Όζνη θαηέρνπλ ηηο 

ζέζεηο απηέο θαηαηάζζνληαη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ 

θιάδνπ ΑΡ2 ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ην βαζκφ 

θαη κηζζφ πνπ έρνπλ. Ζ θαηάηαμε θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε 

δεκφζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλεηαη 

κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

απηνχ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ΑΘΠΚΔ. 

 

Άξζξν 91 

Ξξφηππα θαη πεηξακαηηθά ζρνιεία 

 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ηα πξφηππα 

ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ην Εάλλεην Ξεηξακαηηθφ 

ζρνιείν κεηαηξέπνληαη, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, είηε ζε πεηξακαηηθά ζρνιεία 

ηνπ λφκνπ απηνχ, νπφηε θαζνξίδνληαη θαη ηα Ξ.Δ.Θ. ζηα 

νπνία αλήθνπλ, είηε ζε γπκλάζηα θαη ιχθεηα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

2. Ρα πξφηππα ζρνιεία ησλ παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ θαη 

ησλ ζρνιψλ λεπηαγσγψλ κεηνλνκάδνληαη ζε πεηξακαηηθά 

ζρνιεία θαη παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο πεηξακαηηθά κεηά 

ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ 

θαη ησλ ζρνιψλ λεπηαγσγψλ.  

3. α) Ζ πξφηππε ζρνιή ηεο Αλψηαηεο Πρνιήο νηθηαθήο 

Νηθνλνκίαο Σαλίσλ "Αξηάδλε" (Α.Π.Ν.Ν.Σ.Α.) κεηαηξέπεηαη 

απφ 1.9.1985 ζε επαγγεικαηηθή ζρνιή πνπ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Νη καζεηέο ηεο 

ζρνιήο απηήο ζπλερίδνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ 

επαγγεικαηηθή ζρνιή κε βάζε ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

πνπ ηζρχεη, φπσο απηφ ζα πξνζαξκνζηεί κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

β) Όζνη απνθνίηεζαλ ή ζα απνθνηηήζνπλ απφ ηελ πξφηππε 

απηή ζρνιή, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηελ Α' ηάμε 

επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ.  

γ) Όζνη ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηεο Α.Π.Ν.Ν.Σ.Α. θαη ηεο πξφηππεο ζρνιήο ηεο, 

θαηαηάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

Σαξνθνπείνπ Αλσηάηεο Πρνιήο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζε θιάδνπο αληίζηνηρνπο πξνο ηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο θαη κε ην βαζκφ πνπ θαηέρνπλ.  

Άξζξν 92 

Ξιήξσζε λέσλ ζέζεσλ 

 

1. Απφ ηηο 3.148 λέεο ζέζεηο πνπ πξνζηίζεληαη ζηνπο 

θιάδνπο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζα πιεξσζνχλ 1.136 θαηά ην έηνο 1985 θαη 

αλά 1.006 θαηά ηα έηε 1986 θαη 1987.  

Απφ ηηο 3.103 λέεο ζέζεηο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ 

ζπληζηψληαη γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζα πιεξσζνχλ 1.103 θαηά ην έηνο 1985 θαη 

αλά 1.000 θαηά ηα έηε 1986 θαη 1987. Ζ θαηαλνκή θαηά 

θιάδνπο ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ πνπ ζα πιεξσζνχλ γίλεηαη 

κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

2. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ μέλεο 

γιψζζαο, θπζηθήο αγσγήο θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ θαη 

κνπζηθήο ζηα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά 

πξνζφληα ζα γίλεη εληφο ηξηεηίαο κε έλαξμε ηελ 1ε 

Πεπηεκβξίνπ 1985 γηα ηε Γ' ηάμε.  

 

Άξζξν 93 

Θαηάξγεζε ηνπ Θέληξνπ Κεηάθξαζεο θαη 

Γηεξκελείαο (ΘΔ.ΚΔ.ΓΗ.) 

 

1. Ρν Θέληξν Κεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο (ΘΔ.ΚΔ.ΓΗ.) 

πνπ εδξεχεη ζηελ Θέξθπξα θαηαξγείηαη. Θαηαξγνχληαη 

επίζεο θαη νη ζέζεηο ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ πνπ 

ππεξεηεί ζε απηφ. 

2. Ρν Ρακείν ηνπ ΘΔ.ΚΔ.ΓΗ. θαηαξγείηαη. Όιε ε πεξηνπζία 

ηνπ, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ε ρξήζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ πεξηέξρνληαη ρσξίο 

άιιε δηαδηθαζία ζην Ηφλην Ξαλεπηζηήκην. Ρν Ηφλην 

Ξαλεπηζηήκην είλαη ν θαζνιηθφο δηάδνρνο ηνπ Ρακείνπ. Πην 

Ηφλην Ξαλεπηζηήκην πεξηέξρεηαη θαη φιν ην αξρείν ηνπ 

ΘΔ.ΚΔ.ΓΗ.. Κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ ζα 

θαζνξηζηεί ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο απφ 

ην Ηφλην Ξαλεπηζηήκην ηεο κεηαβηβαδφκελεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Ρακείνπ. 

3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Ηφληνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ είλαη δπλαηφ λα νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

θαη ε δηαδηθαζία έληαμεο ζε έηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο 

μέλσλ γισζζψλ, κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ηνπ Ηφληνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ απνθνίησλ ησλ ζρνιψλ κεηάθξαζεο ή 

δηεξκελείαο ηνπ ΘΔ.ΚΔ.ΓΗ.. 

4. Νη πηπρηνχρνη ησλ εηδηθψλ ηκεκάησλ κεηαθξαζηψλ 

εηδηθφηεηαο αγγιηθήο, γαιιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο 

ηνπ ΘΔ.ΚΔ.ΓΗ. θαηαηάζζνληαη ζην ηκήκα μέλσλ γισζζψλ, 

κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ηνπ Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Ν 

ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη φ,ηη γεληθά αθνξά ηελ θαηάηαμε 

πξνζδηνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Νη θαηαηαζζφκελνη εμαζθαιίδνπλ 

καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εμάκελα 

ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο μέλσλ γισζζψλ, κεηάθξαζεο θαη 

δηεξκελείαο ηνπ Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 

Ν ρξφλνο εηζαγσγήο θαη θαηάηαμεο δελ κπνξεί λα είλαη 

πξνγελέζηεξνο ηνπ β' εμάκελνπ 1985-86. 

5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ κεηά γλψκε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηα 

πξνζφληα ππνςεθίσλ θαη ηελ εγγξαθή πξσηνεηψλ 

θνηηεηψλ ζην ηκήκα μέλσλ γισζζψλ, κεηάθξαζεο θαη 

δηεξκελείαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, θαηεμαίξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Απνδεκηψζεηο θαη νπνηεζδήπνηε νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο νξίδνληαη κε 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 



ζξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ. 

6. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ, κεηά γλψκε ηεο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, νξίδνληαη 

ηα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ 

ή δηεμαγσγήο αζθήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο 

μέλσλ γισζζψλ, κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο κε ηε 

ζπλνδεία δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε μέλα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

(Α.Δ.Η.) ή ζε ηδξχκαηα, ηλζηηηνχηα ή ζρνιέο πνπ παξέρνπλ 

νπζηαζηηθά ηζφηηκε παηδεία, θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα 

πνπ έρεη ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο παξαγξάθνπ. 

7. Δίλαη δπλαηφο ν δηνξηζκφο ή ε πξφζιεςε αιινδαπνχ 

δηδαθηηθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ηκήκα μέλσλ 

γισζζψλ, κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ηνπ Ηφληνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ. 

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Ηφληνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ, νξίδεηαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ 

ζέζεσλ απηψλ θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο. 

8. Γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

ηκήκαηνο μέλσλ γισζζψλ, κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο 

ηνπ Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε 

Διιήλσλ ή αιινδαπψλ επηζηεκφλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή αλάζεζεο έξγνπ ή κε σξηαία 

αληηκηζζία. Ζ πξφζιεςε ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Ηφληνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ. 

Ν ρξφλνο απαζρφιεζεο, ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο θαη ηα 

έμνδα κεηαθίλεζεο νξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. 

9. Πε νπνηαδήπνηε θξίζε γηα εθινγή ή εμέιημε ζε ζέζε 

Γ.Δ.Ξ., κεηάθιεζε ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αλάζεζε 

δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ ηκήκαηνο μέλσλ γισζζψλ, 

κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ηνπ Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ε 

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα νξίδεη θαη δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ην νηθείν εθιεθηνξηθφ 

ζψκα ή άιιε εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ ζπληζηά εηδηθά γηα 

ην ζθνπφ απηφλ ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζην νηθείν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. 

10. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ θαη ησλ 

ηπρφλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηχρε 

ηνπ πάζεο θχζεσο θαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε πξνζσπηθνχ 

ηνπ ΘΔ.ΚΔ.ΓΗ., ηελ ελδερφκελε ζχζηαζε αλάινγσλ 

ζέζεσλ φπσο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηελ έληαμε 

θαη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. 

11. Κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ην πάζεο 

θχζεσο δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θαηαξγνχκελνπ θέληξνπ 

αλήθεη ζην Ηφλην Ξαλεπηζηήκην θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Ρν πάζεο θχζεσο 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ. Κε 

απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαη ησλ ηπρφλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ, 

πνπ εθδίδνληαη κεηά γλψκε ηνπ Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, 

φπνπ απηή απαηηείηαη, ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά δηνηθεηηθά 

θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ γηα ην 

κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

12. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Γηνηθνχζαο 

Δπηηξνπήο ηνπ Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, νξίδνληαη ή 

ζπληζηψληαη ηα φξγαλα πνπ είλαη αξκφδηα γηα νπνηνδήπνηε 

ζέκα θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ηνπ Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, 

φηαλ ε αξκνδηφηεηα δελ παξέρεηαη απφ ην λφκν ζε άιιν 

φξγαλν. 

13. Όπνπ ζην παξφλ αλαθέξεηαη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ 

Ηφληνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ελλνείηαη ε Πχγθιεηνο ηνπ 

Ηδξχκαηνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο απηνδχλακεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. 

14. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ ή θαη ησλ ηπρφλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ, 

κεηά γλψκε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ηφληνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ, φπνπ απηή απαηηείηαη, ξπζκίδνληαη θαη νη 

ινηπέο ιεπηνκέξεηεο απηνχ ηνπ άξζξνπ πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν. 
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Οχζκηζε ζεκάησλ Ρερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Πρνιψλ 

Καζεηείαο Ν.Α.Δ.Γ. 

 

1. Ρα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ησλ 

Πρνιψλ Καζεηείαο ηνπ λ. 1346/1983 (ΦΔΘ 46) 

θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ παξφληνο. 

2. Κε απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο, πνπ εθδίδνληαη κε γλψκε ηνπ 

Γ.Π. ηνπ Ν.Α.Δ.Γ., ξπζκίδνληαη ζέκαηα: 

α) ζπγθξφηεζεο, ζπλεδξηάζεσλ, αξκνδηνηήησλ, ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο θαη εηδηθφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπιιφγσλ 

δηδαζθφλησλ ζηηο Πρνιέο Καζεηείαο θαη ζπιιφγσλ γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ, 

β) ζπγθξφηεζεο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, νξγάλσλ, 

δηαδηθαζίαο εθινγήο ηνπο θαη ηξφπνπ ζπκκεηνρήο ζηελ 

νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο. 

3. Νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη 

ζην άξζξν 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982, δχλαληαη λα 

απαζρνινχλ καζεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ 

καζεηείαο ηνπ Ν.Α.Δ.Γ., ησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ θαη ησλ ζρνιψλ ελαιιαζζφκελεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, γηα ηελ 

πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο. Ζ απαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα 

δηαξθεί φζν θαη ν ρξφλνο καζεηείαο ή θνίηεζήο ηνπο. Κε 

απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη ηνπ πνπξγνχ 

Δζληθήο Ξαηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ γηα ηηο ζρνιέο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, πνπ εθδίδνληαη κε γλψκε ησλ Γ.Π. ηνπ 

Ν.Α.Δ.Γ. θαη ηνπ νηθείνπ θνξέα, νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ θαηά ην επφκελν ζρνιηθφ 

έηνο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε θνξέα γηα ηελ 

παξνρή πξαθηηθήο άζθεζεο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο. 

Ζ αλσηέξσ απαζρφιεζε ησλ καζεηψλ δελ ππφθεηηαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ ακνηβή ησλ αλαθεξνκέλσλ σο άλσ 

καζεηψλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Δξγαζίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

4. Πην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ πνπ αθνξνχλ ηνπο θιάδνπο, 

ηα πξνζφληα, ηελ εμέιημε θαζψο θαη νη παξάγξαθνη 8 θαη 9 

ηνπ άξζξνπ 13 θαη νη παξάγξαθνη 13,16 θαη 19 ηνπ 

άξζξνπ 14. Γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 82 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 1 θαη 2 ηεο 29595/1664/ 24.7.78 (ΦΔΘ 640 Β') 

θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

ζξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη ε νηθεία δηαπηζησηηθή 

πξάμε εθδίδεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δξγαζίαο κε γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Όζνη απφ ηνπο ππεξεηνχληεο αλήθνπλ ζε πξνζσξηλνχο 

θιάδνπο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. 

αθνινπζνχλ σο πξνο ηελ εμέιημε θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο 

απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο κφληκνπο 

θιάδνπο. 

5. Ρν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ν.Α.Δ.Γ. πνπ ππεξεηεί 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ αφξηζηνπ ρξφλνπ 

κνληκνπνηείηαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ 

ζηνλ παξαπάλσ νξγαληζκφ, εθφζνλ ην δεηήζεη κέζα ζε έλα 

κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1476/1984 (ΦΔΘ Α' 136), ν νπνίνο 

εθαξκφδεηαη θαηά ηα ινηπά. 
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Θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

 

Δθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνχληαη κε ηα 



πξνεγνχκελα άξζξα, θαηαξγνχληαη αθφκα νη αθφινπζεο 

δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα:  

1. Ν λ. ΓΙΖ/1909.  

2. Ρν β.δ. ηεο 24-6/28.8.1919.  

3. Ρν άξζξν 7 ηνπ λ. 4371/1929.  

4. Ν λ. 5019/1931.  

5. Ρν άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ α.λ. 1359/1949.  

6. Ρν άξζξν 11 ηεο Ξ..Π. 142/1963 πνπ θπξψζεθε κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ λ.δ. 4320/1963 (ΦΔΘ 96).  

7. Ρν λ.δ. 646/1970.  

8. Ρν λ.δ. 749/1970 (ΦΔΘ 277).  

9. Ν λ. 186/1975 (ΦΔΘ 214) άξζξα 1 έσο θαη 13.  

10. Ν λ. 309/1976.  

11. Ν λ. 416/1976 (ΦΔΘ 210).  

12. Ν λ. 576/1977, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ 

λ. 1404/1983.  

13. Νη παξάγξαθνη 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 

682/1977 (ΦΔΘ 244).  

14. Ρν άξζξν 9 ηνπ λ. 817/1978 (ΦΔΘ 170).  

15. Ρα άξζξα 1, 2, 3, 4 θαη 9 ηνπ λ. 967/1979 (ΦΔΘ 213).  

16. Ν λ. 1143/1981 κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, εθηφο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 17, 

20, 22, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43 θαη 48 πνπ 

δηαηεξνχληαη.  

17. Ρα άξζξα 28, 29 30 θαη 31 ηνπ λ. 1304/1982.  

Αθφκε θαηαξγείηαη θάζε δηάηαμε, ε νπνία ξπζκίδεη θαηά 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ.  
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Ηζρχο 

 

Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο.  

Ξαξαγγέιινπκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο 

λφκνπ ηνπ Θξάηνπο. 

 

Αζήλα, 26 Πεπηεκβξίνπ 1985 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 

ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΛΡ. ΠΑΟΡΕΔΡΑΘΖΠ 

 

ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 

ΞΟΝΔΓΟΗΑΠ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

ΑΞ. ΑΘ. ΡΠΝΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ 

ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΡΑΜΖΠ 

ΑΓ. ΘΝΡΠΝΓΗΩΟΓΑΠ 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖΠ ΞΝΟΓΝΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ 

ΘΔΝΓΩΟΝΠ ΞΑΓΘΑΙΝΠ 

ΓΔΗΑΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ 

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΓΔΛΛΖΚΑΡΑΠ 

ΔΘΛ. ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ 

ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΘΑΘΙΑΚΑΛΖΠ 

Ν ΦΞΝΟΓΝΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

ΓΖΚ. ΡΠΝΒΝΙΑΠ 

ΓΔΥΟΓΗΑΠ 

ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΝΡΡΑΘΖΠ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 

ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΘΝΙΝΚΞΖΠ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΔΑΓ. ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ 

 

Θεωρήθηκε και ηέθηκε η Μεγάλη Σθραγίδα ηοσ Κράηοσς. 

Αζήλα 30 Πεπηεκβξίνπ 1985 

Ν ΔΞ.Η. ΡΖΠ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ ΞΝΟΓΝΠ 

ΓΔΩΟΓΗΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΑΓΘΑΘΖΠ 

 

Ξαξαηεξήζεηο: Θαηά ην άξζξν 16 παξ. 17 ηνπ Λ. 

1586/1986 (Α 37): "Νη θαηεγνξίεο ΑΡ, ΑΟ θαη ΚΔ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Λ. 1566/1985, κεηνλνκάδνληαη ζε 

θαηεγνξίεο ΞΔ, ΡΔ θαη ΓΔ αληίζηνηρα. Πηελ έθδνζε ησλ 

απνθάζεσλ θαζνξηζκνχ επηδφκαηνο ζέζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Λ. 

1566/1985, ζπκπξάηηεη θαη ν πνπξγφο Ξξνεδξίαο ηεο 

Θπβέξλεζεο".  

Θαηά ην άξζξν 17 παξ. 14ε' ηνπ Λ. 1586/1986 (Α 37): 

"Δθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Λ. 

1566/1985 είραλ ην Κ. Θ. 4 ηνπ Λ. 309/1976ή ηνπ Λ. 

576/1977 θαη ηξηεηή ππεξεζία απφ ηε ρνξήγεζή ηνπ, 

θαηαηάζζνληαη ζην βαζκφ Α' ηεο θαηεγνξίαο ηνπο θαη φζνη 

έρνπλ ην Κ. Θ. 3 θαηαηάζζνληαη ζην βαζκφ Β'. Γηα ηνπο 

θαηαηαζζφκελνπο ζηνλ Α' βαζκφ ν πέξαλ ηεο ηξηεηίαο 

ρξφλνο ππεξεζίαο ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζην βαζκφ Α' κε 

επηθχιαμε ηεο δηαηάμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 

πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Όζνη δελ έρνπλ ζπκπιεξσκέλε ηξηεηή ππεξεζία 

θαηαηάζζνληαη ζην βαζκφ Β' θαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπο 

ζην βαζκφ Α' ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο ππεξεζίαο ζηνλ ίδην 

βαζκφ κεηψλεηαη ζην κηζφ".  

Θαηά ην άξζξν 1, παξ. 5 ηεο Α Γ4/162 (Δζσηεξηθψλ, 

Νηθνλνκηθψλ Δζλ. Ξαηδείαο θαη Σσξνηαμίαο) 28. 3. 1989 

(ΦΔΘ 238): "Πρνιηθέο πεξηνπζίεο πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφθαζεο απηήο ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο άιισλ Ν.Ρ.Α. κεηαβηβάδνληαη ζηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α. . 

Ξεξηνπζίεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί πξηλ 

απφ ηελ ηζρχ ηνπ Λ. 1566/1985, θαζψο θαη πεξηνπζίεο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί κεηά ηελ ηζρχ 

ηνπ λφκνπ απηνχ θαη έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ Νξγαληζκφ 

Πρνιηθψλ Θηηξίσλ, κεηαβηβάδνληαη ζηνπο νηθείνπο Ν.Ρ.Α. "  

Θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Λ. 1884/1990 (Α 81): "Πηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο ΞΔ15, ΞΔ16, ΞΔ17 θαη ΞΔ18 ηνπ 

λ. 1566/1985 "Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θ.ιπ. " (ΦΔΘ 167 

Α')θαηαβάιιεηαη απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ λ. 

1810/1988 "Ππκπιήξσζε θαη βειηίσζε ηνπ λ. 1505/1984 

θ.ιπ. "(ΦΔΘ 223/Α') σο επίδνκα εμνκάιπλζεο, ην επίδνκα 

πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεηξαεηνχο 

θνηηήζεσο ηεο θαηεγνξίαο ΞΔ.  

Θαηαβνιέο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο ζεσξνχληαη λφκηκεο. "  

Θαηά ην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ Ξ. Γ. 31/1990, πεξί 

επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο 

κεραλεκάησλ εθηέιεζεο Ρερληθψλ έξγσλ(Α' 11), νξίδεηαη 

φηη: "Γηα ηνπο πηπρηνχρνο ηερληθψλ ιπθείσλ ηνπ Λ. 

1566/1985, ηνκέα κεραλνινγηθνχ, ηνπο πηπρηνχρνπο 

ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ ηνπ Λ. 1566/1985, 

εηδηθφηεηαο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηζνηίκσλ, 

ε ζηηο παξαγξάθνπο α', β', γ' θαη δ' ζπλνιηθή απαηηνπκέλε 

πξνυπεξεζία κεηψλεηαη ζην έλα ηξίην (1/3)".  

Θαηά ην άξζξν 5 παξ. 10 ηνπ Λ. 1894/1990 (Α' 110): 

"Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, ην έξγν ηνπο αζθείηαη απεπζείαο 

απφ ηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη, 

εθφζνλ απηνί δελ έρνπλ αλαιάβεη ην έξγν απηφ, απφ ηηο 

ζρνιηθέο επηηξνπέο ηνπ Λ. 1566/1985, πνπ ζπλερίδνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε ζχζηαζε ησλ λέσλ επηηξνπψλ ηεο 

παξ. 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δηεπφκελεο απφ ηηο κέρξη 

ηψξα θείκελεο δηαηάμεηο".  

Θαηά ην άξζξν 47 παξ. 4 ηνπ Λ. 1946/1991 (Α 69): "Νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 1566/1985, κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ".  

 


