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

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1566/1985

ντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου

Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.
δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τε-

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

χνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσ-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

σουν και προάγουν τον πολιτισμό.

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο
και ειρηνικό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών εί-

Άρθρο 1

ναι: α) η προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού όλων

Σκοπός – Γλώσσα

των κλάδων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης, β) τα αναλυτικά

1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι
να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη
των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών,
ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

προγράμματα, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή χρήση τους, γ) η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των
σχολείων και δ) η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο
σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα

Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές:

του κάθε μαθητή.

α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς
τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη.

2. α) Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του
εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν κυρίως:
(αα) σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς μέσα στα
πλαίσια των γενικών και ειδικών, κατά βαθμίδα, σκοπών της
εκπαίδευσης,
(ββ) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, σε κάθε επίπεδο, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρο-

β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το
σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.
Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της
χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται
πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και
αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και
των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης.

λόγιο πρόγραμμα και προς τις αφομοιωτικές δυνατότητες
των μαθητών, διαρθρωμένη άρτια σε επιμέρους ενότητες και
θέματα,
(γγ) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας κάθε ενότητας ή θέματος.
β) Τα αναλυτικά προγράμματα καταρτίζονται, δοκιμάζονται πειραματικά, αξιολογούνται και αναθεωρούνται συνεχώς σύμφωνα
με τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων, τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστημών της αγωγής.

γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη
συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συ-

γ) Τα αναλυτικά προγράμματα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότερα έχουν εσωτερική συνοχή και ενιαία ανάπτυξη των περιεχομένων τους.
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δ) Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα.

ευθύνη της διάθεσης και διαχείρισης των σχετικών πιστώσεων. Τα
τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από τις επιχορηγήσεις αυτές επιστρέφο-

3. Γλώσσα διδασκαλίας, που αποτελεί και αντικείμενο συστηματικής
διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών βιβλίων των μαθητών και

νται στον κρατικό προϋπολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

των βιβλίων των εκπαιδευτικών είναι η δημοτική, όπως διαμορ-

9. α) Μαθητές, που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου,

φώνεται από το λαό και τη δόκιμη λογοτεχνία, χωρίς την αυτούσια

μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν ή να διαμένουν και να σιτίζο-

μεταφορά ξένων λέξεων.

νται δωρεάν στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταΆρθρο 2

φορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέ-

Διάρθρωση και βαθμίδες της εκπαίδευσης - Παροχές

σεις δωρεάν διαμονής και σίτισης, μπορεί να καταβάλλεται μη-

1. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα

νιαίο επίδομα.(4)

δημοτικά σχολεία. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να εντάσσονται και σε

β) Μαθητές, που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκει-

κέντρα, στα οποία λειτουργούν μαζί με κρατικούς παιδικούς σταθ-

ο, μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα

μούς (παιδικά κέντρα).

του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να διαμένουν

2. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος

δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά

κύκλος καλύπτεται από τα γυμνάσια και ο δεύτερος από τα γενικά,

είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δω-

κλασικά, εκκλησιαστικά, τεχνικά-επαγγελματικά, ενιαία πολυκλα-

ρεάν σίτισης και διαμονής, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επί-

δικά λύκεια και από τις τεχνικές- επαγγελματικές σχολές. Ειδικός

δομα.(5)

νόμος ρυθμίζει τη λειτουργία των εκκλησιαστικών λυκείων.

(1)

3. «Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό

10.Στους μαθητές των λυκείων και των τεχνικών επαγγελματικών
σχολών μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.

σχολείο και στο γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το

11. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νο-

16ο έτος της ηλικίας του.» (2) Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώ-

σοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά

που του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του

την άσκηση στα εργαστήρια των τεχνικών - επαγγελματικών λυ-

ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του

κείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών επαγ-

Ποινικού Κώδικα.(3)

γελματικών σχολών, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν κα-

4. Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που

λύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση (6).

έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

σε ειδικές τάξεις ή εντάσσονται σε κανονικές τάξεις, για να πάρουν

μάτων και Οικονομικών, καθώς και του Υπουργού Εσωτερικών και

την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση.

Δημόσιας Τάξης στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 ή του Υπουργού

5. Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
φοιτούν μαζί αγόρια και κορίτσια (μικτά σχολεία).

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις περιπτώσεις
της παρ. 11, ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, οι προϋ-

6. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από
το κράτος δωρεάν.

ποθέσεις και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του άρθρου. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στους προ-

7. Τα διδακτικά βιβλία και τα βιβλία των εκπαιδευτικών χορηγούνται
δωρεάν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Με

ϋπολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών.

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθιερωθεί η υποχρέωση των μαθητών να διατηρούν τα βιβλία σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφουν στο σχολείο στο
τέλος του διδακτικού έτους, καθώς επίσης και οι κυρώσεις για τους
μαθητές που παραβιάζουν αυτή την υποχρέωση και για όσους ασκούν την επιμέλεια του προσώπου τους.
8. Οι δαπάνες λειτουργίας των σχολείων αντιμετωπίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει την
(1) ΝΟΜΟΣ 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/3-2-2006) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
(2) Το εντός «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3α του
άρθ. 33 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) με ισχύ από 2-3-2018
(3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Με το ΠΔ 161/2000, ΦΕΚ 145/Α/23-6-2003, ορίζεται ότι: «Μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι ακόλουθες αρμοδιότητες,
τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 13. Κυρώσεις στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους
(άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 1566/85 ΦΕΚ 167/ Α)».

(4) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :Η παρ. 25 του άρθρου 6 του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α) ορίζει
ότι: «Η κατά το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) μεταφορά των
μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο πραγματοποιείται από τους
οικείους ΟΤΑ είτε με τη χρησιμοποίηση ιδιόκτητων μέσων είτε με τη χρήση
των συνήθων αστικών και υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση ιδιωτικών
μέσων μεταφοράς είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο. Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές διαφορετικών ΟΤΑ αποφασίζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το ΠΔ 161/2000, ΦΕΚ 145/Α/23-6-2003, ορίζεται ότι: «Μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι ακόλουθες αρμοδιότητες,
τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: «11. Μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης (άρθρο 2. παρ. 24 Ν. 2621/1998, ΦΕΚ 136/Α και άρθρο 2 παρ. 9
του Ν. 1566/1985)».
(5) Το εδάφιο β προστέθηκε με την παρ.1 του άρθ. 14 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71/Α)
(6) Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του Ν.
1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) εφαρμόζονται και για το σχολείο της παρ. 2 της ΥΑ Φ
152.25/Β3/25-11-89 (ΦΕΚ 409/Β) η οποία κυρώθηκε με το άρθρου 1 περ. δ’ του
Ν. 1865/1989, ΦΕΚ 210/Α)
Με την παρ. 10 άρθρ. 2 Ν. 2640/1998 ορίζεται ότι: «10. Η διάταξη της παρ. 11
του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) εφαρμόζεται και στα ΤΕΕ».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

άρθρου 2 του ν. 1566/1985. Η κοινή υπουργική απόφαση του προη-

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

γούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων

Άρθρο 3

Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Προσχολική αγωγή

(7)

Εκπαίδευσης, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη τριμερούς Ε-

1. Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυ-

πιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση των ιδίων. Η εν λόγω

χθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα

Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμι-

στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και

ας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Ειδικότερα το νηπιαγωγείο βοηθεί τα νήπια:

Εκπαίδευσης ως μέλη.» (9)

α) να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές.

5. «Στους μαθητές που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο χορηγείται
τίτλος που χρησιμεύει για την εγγραφή στο Δημοτικό, ο τύπος του

β) να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό.

οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων.» (10)
6. Η ίδρυση και η προαγωγή νηπιαγωγείων και η ανάλογη αύξηση των
οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με προεδρικό διάταγμα,

γ) να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με

που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και

σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των

Θρησκευμάτων και Οικονομικών. «Σε περιοχές που δεν πληρούνται

μαθηματικών και της αισθητικής,

οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί, με απόφαση του

δ) να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση

θα τα βοηθούν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην

του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουρ-

κοινωνική ζωή και

γήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό νηπιαγωγείου.» (11)

ε) να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα

7. Η ίδρυση νηπιαγωγείων σε παιδικά κέντρα και η προσθήκη νέων

στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος, να εθίζονται

τμημάτων σε αυτά, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων, καθώς και

στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας.

η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με

2. Η προσχολική αγωγή παρέχεται σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

είτε ως ανεξάρτητα είτε μέσα σε παιδικά κέντρα. Η διεύθυνση των

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-

παιδικών κέντρων, η στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπι-

νικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

κό και κάθε σχετικό θέμα με τη λειτουργία τους ανήκει στην αρμο-

8. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός και η συγχώνευση νηπιαγωγείων και

διότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-

η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με

σεων. Η τοποθέτηση νηπιαγωγών στα νηπιαγωγεία που λειτουρ-

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ε-

γούν μέσα στα παιδικά κέντρα, η υπηρεσιακή κατάσταση, η εξέλιξη

θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αντίστοιχη κατάργηση, μεί-

των νηπιαγωγών και η εκπαιδευτική λειτουργία των νηπιαγωγείων

ωση τμημάτων ή συγχώνευση νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε

αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

παιδικά κέντρα και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων νη-

και Θρησκευμάτων.

πιαγωγών γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό-

3. «Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά
νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών»

(8)

ταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
9. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ-

4. «Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής

γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα

συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη

σχετικά με: (12)

χώρα. Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών,

(αα) την οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων,

σύμφωνα με την παράγραφο 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από

(ββ) την εισαγωγή νηπίων,

το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας,

(γγ) την έναρξη, τη λήξη και τη διακοπή των μαθημάτων κατά

κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών

τους χειμερινούς ή τη συνέχισή τους κατά τους θερινούς

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, εφαρμο-

μήνες σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

ζομένου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του
(7) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 49 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) :
«Όπου στις διατάξεις του ν. 1566/1985 και στις λοιπές διατάξεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται ο όρος «προσχολική αγωγή», αντικαθίσταται από τον όρο «προσχολική εκπαίδευση».
(8) Η παρ. 3 του άρθ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3β του
άρθ. 33 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) με ισχύ από 2-3-2018

(9) Η παρ. 4 του άρθ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3γ του
άρθ. 33 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) με ισχύ από 2-3-2018
(10) Η παρ. 5 του άρθ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3δ του
άρθ. 33 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) με ισχύ από 2-3-2018
(11)Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρ.73 Ν. 3518/2006, ΦΕΚ
272/Α/21-12-2006
(12) ΠΔ 200/98 (ΦΕΚ 161/Α/13-7-1998)
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(δδ) την παρεχόμενη στα νήπια προσχολική αγωγή και τα διδα-

που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία
«έξι ετών»(15). Η ηλικία αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη γέννη-

σκόμενα μαθήματα,
(εε) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και αγωγής των νηπίων,

σης.
3. Στους μαθητές που αποφοιτούν από το δημοτικό σχολείο χορηγεί-

(στστ) την οργάνωση της ζωής των νηπίων και κάθε είδους εκδηλώσεις και

ται τίτλος που χρησιμεύει για την εγγραφή στο γυμνάσιο, ο τύπος
του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι-

(ζζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των νηπιαγωγείων.

δείας και Θρησκευμάτων.
4. Τα δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέ-

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

σεων των δασκάλων, είναι μονοθέσια έως εξαθέσια ή δωδεκαθέσια.

ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, ορ-

5. «Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέσιων έως και εν-

γάνωση, στελέχωση, διεύθυνση και λειτουργία των παιδικών

δεκαθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και δημοτικών σχολείων

κέντρων.

άνω των δωδεκαθέσιων, όταν το επιβάλλουν λειτουργικοί και παι-

Για τα θέματα των παραγράφων 6, 7 και 8 γνωμοδοτεί το νο-

δαγωγικοί λόγοι όπως είναι ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμε-

μαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επι-

νοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.» (16)

10.

τροπής παιδείας. (13)(14)

6. Η οργανικότητα των δημοτικών σχολείων προσδιορίζεται από την
Άρθρο 4

αναλογία είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα

Δημοτική εκπαίδευση

μονοθέσια και διθέσια και για τα λοιπά τριάντα (30) μαθητών προς

1. Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική
και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει

ένα ( 1 ) δάσκαλο, ως εξής:(17)
Μαθητές

Δάσκαλοι

Οργανικότητα

ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

10

έως

25

1

Μονοθέσιο

δευσης.

26

έως

50

2

Διθέσιο

Ειδικότερα, το δημοτικό σχολείο βοηθεί τους μαθητές:

51

έως

90

3

Τριθέσιο

α) να διευρύνουν και αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργικής

91

έως

120

4

Τετραθέσιο

τους δραστηριότητας με τα πράγματα, τις καταστάσεις και τα

121

έως

150

5

Πενταθέσιο

151

έως

180

6

Εξαθέσιο

181

έως

210

7

Επταθέσιο

έως

240

8

Οκταθέσιο

φαινόμενα που μελετούν,
β) να οικοδομούν τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αφομοίωση της γνώσης, να αναπτύσσονται σωματικά, να βελτιώ-

211

νουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία και να καλλιεργούν τις

241

έως

270

9

Εννεαθέσιο

κινητικές τους ικανότητες.

271

έως

300

10

Δεκαθέσιο

301

έως

330

11

Ενδεκαθέσιο

331

έως

360

12

Δωδεκαθέσιο

γ) να κατακτούν το περιεχόμενο των βασικότερων εννοιών και να
αποκτούν, βαθμιαία, την ικανότητα να ανάγονται από τα δεδομένα των αισθήσεων στην περιοχή της αφηρημένης σκέψης.
δ) να αποκτούν την ικανότητα ορθής χρήσης του προφορικού και
γραπτού λόγου,

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών που αναλογεί σε κάθε οργανική θέση δασκάλου.

ε) να εξοικειώνονται βαθμιαία με τις ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές,

8. Η ίδρυση και προαγωγή των δημοτικών σχολείων και η ανάλογη

ανθρωπιστικές και άλλες αξίες και να τις οργανώνουν σε σύστη-

αύξηση των οργανικών θέσεων των δασκάλων γίνονται με προε-

μα αξιών και

δρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής

στ) να καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, ώστε να μπορούν

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών(18).

να εκτιμούν τα έργα της τέχνης και να εκφράζονται ανάλογα,
μέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά δημιουργήματα.
2. Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι εξαετής και περιλαμβάνει τις
τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’. Στην Α’ τάξη εγγράφονται μαθητές
(13) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1, παρ.8 της ΥΑ Δ4/28-3-1989 (ΦΕΚ 238/Β):
«Σχολικές μονάδες είναι τα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, ειδικά σχολεία και ειδικές σχολές επαγγελματικής
κατάρτισης, οι τεχνικές - επαγγελματικές σχολές και τα σχολικά εργαστηριακά κέντρα των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 1Ο του Ν. 1566/1985.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Βλ. άρθρ. 35 και επ. Ν. 2413/1996 σχετ. με σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
(14) Η παρούσα παράγραφος καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 άρθ. 60 του
Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011)

(15) Η εντός «» φράση αντικατέστησε προγενέστερη σύμφωνα με το άρθ. 10
παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995)
(16) Η παρούσα παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Θ.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ παρ. 1 του Ν. 4153/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013)
(17) Σύμφωνα με την Φ3/897/97652/Γ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1507/Β/13-10-2006) «Η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε
(15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια
και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής:
…»
(18) Με το άρθρο 47 παρ. 2 Ν. 2413/1996 ορίζεται ότι: «2. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να
συνιστώνται οργανικές θέσεις των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών για
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9. Στις περιπτώσεις που ειδικές τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν είναι

τα μαθήματα αυτά σε δημόσιους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας

δυνατή η ίδρυση μονοθέσιων δημοτικών σχολείων, ανεξαρτήτως

και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η πρόσληψη με ωριαία

του αριθμού μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν.

αντιμισθία ιδιωτών που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Η αποζη-

10. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός και, με την επιφύλαξη της παρ. 13, η

μίωση για την υπερωριακή διδασκαλία και η ωριαία αντιμισθία κα-

συγχώνευση δημοτικών σχολείων και η ανάλογη μείωση των ορ-

θορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και

γανικών θέσεων δασκάλων, καθώς και η διαίρεση δημοτικών σχο-

Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

λείων και η μεταφορά της έδρας τους, γίνονται με προεδρικό διά-

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη-

ταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας

σκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συγχωνεύονται μονοθέσια,

και Θρησκευμάτων.

διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία σε τετραθέσια και πάνω. Οι

11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

τάξεις των πολυθέσιων αυτών σχολείων μπορεί να λειτουργούν

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά

στις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων, όπως θα ορίζεται ειδι-

με (19):

κότερα με την παραπάνω απόφαση. Με όμοια απόφαση μπορεί να

α) την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών σχολείων,

συγχωνεύονται, κατά περιοχή, μονοθέσια δημοτικά σχολεία, στα

β) την εγγραφή, μετεγγραφή και κατάταξη των μαθητών,

οποία o αριθμός των μαθητών που φοιτούν είναι κάτω από δεκα-

γ) την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους,

πέντε (15), σε ένα κεντρικό δημοτικό σχολείο(21).

δ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη

14. Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν από τις έδρες των συγχωνευό-

διακοπή των μαθημάτων, τη συμπλήρωσή τους και με παράτα-

μενων σχολείων στις οριζόμενες έδρες λειτουργίας των τάξεων ή

ση του διδακτικού έτους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια,

στις έδρες των κεντρικών δημοτικών σχολείων. Η μεταφορά των

ε) τα διδασκόμενα μαθήματα και τα εβδομαδιαία ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,

μαθητών γίνεται, ύστερα από απόφαση του νομάρχη, με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα ή και με μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών

στ) την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση της μαθητικής
ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και
ζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των δημοτικών
σχολείων.

μέσων. Επίσης μπορεί να γίνεται με ιδιωτικά λεωφορεία με τη
φροντίδα και ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). (22)
15. Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών εγγράφονται στους προϋ-

12.Η διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία μαθημάτων φυσικής αγωγής,

πολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

μουσικής ξένων γλωσσών και καλλιτεχνικών μαθημάτων μπορεί

σκευμάτων και των νομαρχιών και μπορούν να μεταφέρονται

να ανατίθεται, εκτός από τους δασκάλους, και σε εκπαιδευτικούς

στους ΟΤΑ ή στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας κατά περίπτωση. Για τα

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του νομάρχη είτε με

θέματα των παραγράφων 8, 9, 10 και 13 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό

ολική απόσπαση είτε με υπερωριακή απασχόληση είτε για συ-

συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παι-

μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και σε άλλους ειδι-

δείας. (23)

κούς εκπαιδευτικούς που έχουν τα αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα.

(20)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυ-

Άρθρο 5

βέρνησης και Οικονομικών, καθορίζονται τα προσόντα των ειδι-

Γυμνάσια

κών εκπαιδευτικών, η σύσταση των αναγκαίων οργανικών θέσεων

1. Σκοπός του γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του

που κατανέμονται σε νέους κλάδους ή προσαυξάνουν τις θέσεις

ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των

των αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διά-

μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή

θεση των εκπαιδευτικών αυτών στα δημοτικά σχολεία για ανάλη-

και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής.

ψη πλήρους προγράμματος διδασκαλίας ή και για συμπλήρωση του

Ειδικότερα το γυμνάσιο βοηθεί τους μαθητές:

υποχρεωτικού ωραρίου, η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας για
την πληρέστερη λειτουργία των σχολείων, πέρα από τις προβλεπόμενες στο
άρθρο 4 παράγραφος 8 του Ν. 1566/1985».
(19) ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-98) «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων»
(20) Κατά το άρθρο 111 παρ. 11 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ101/Α): «Οι πληρωμές αποζημιώσεων σε εκπαιδευτικούς που ασκούν τα καθήκοντα, τα οποία προβλέπονται από τη πρώτη περίοδο της παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985, νομίμως έγιναν και γίνονται και πριν από την έκδοση του ΠΔ της δεύτερης περιόδου της ίδιας παραγράφου"
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 άρθρ. 22 Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ124/Α) ορίζεται ότι:
«Για την εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές μονάδες της παραγράφου 1 του άρθρου 8 (δηλ. του εξωτερικού) εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του
άρθρου 4 παράγραφος 12 του Ν. 1566/1985».

(21) Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/Α/1991) ορίζει ότι: «Η κατάργηση και συγχώνευση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασμός νηπιαγωγείων και δημοτικών
σχολείων, με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985, η
συγχώνευση τομέων ή τμημάτων σε τεχνικά επαγγελματικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, καθώς επίσης η διαίρεση και η
μεταφορά της έδρας των δημοτικών σχολείων γίνονται με αποφάσεις του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
(22) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (ΚΥΑ
24001/2013, ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013)
(23) Η παρούσα παράγραφος καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 άρθ 60 του
Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011)
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α) Να διευρύνουν, το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρησκευτικές,

και Θρησκευμάτων. Οι απόφοιτοι των γυμνασίων αυτών εγγράφο-

εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη

νται εφόσον επιθυμούν σε αντίστοιχα λύκεια, αν λειτουργούν». (24)

συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιταγές του. Να ελέγχουν

6. Η μετατροπή ημερήσιου γυμνασίου σε εσπερινό και αντίστροφα,

και να κατευθύνουν το συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους

καθώς και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας, γίνονται με από-

δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές.

φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώ-

7. Για τα θέματα των παραγράφων 4, 5, 6 και 9 γνωμοδοτεί το νο-

σης με τους ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να

μαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επι-

αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες καταστάσεις και να ανα-

τροπής παιδείας. (25)

ζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα,

8. Τα γυμνάσια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά

μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπά-

γυμνάσια γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές, εφόσον έχουν συ-

θειας.

μπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώ-

9. Τα γυμνάσια είναι γενικής κατεύθυνσης για όλες τις τάξεις τους. Με

νουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με σα-

το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 4 μπορεί να ιδρύονται

φήνεια και ορθότητα.

αθλητικά(26) και μουσικά(27) γυμνάσια σε ορισμένες πόλεις της χώ-

δ) Να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βελτί-

ρας. «Η εγγραφή μαθητών στα αθλητικά και μουσικά γυμνάσια

ωση του οργανισμού και να καλλιεργούν τις κινητικές τους κλί-

μπορεί να γίνεται με επιλογή. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται

σεις και ικανότητες.

με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ε) Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο, χρήσιμο και για τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση.

Οι απόφοιτοι των γυμνασίων αυτών εγγράφονται εφόσον επιθυμούν σε αντίστοιχα λύκεια, αν λειτουργούν.»
10. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης δεν μπορεί να υπερβαί-

στ) Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες

νουν τους τριάντα πέντε (35). Τάξεις με μαθητές περισσότερους

και τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτούν γνώση για τα διάφορα

από τριάντα πέντε (35) διαιρούνται σε τμήματα. Με κοινή από-

επαγγέλματα και να επιδιώκουν την παραπέρα βελτίωσή τους

φαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οι-

μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής

κονομικών μπορεί να μειώνεται ο ανώτερος αριθμός μαθητών

ζωής, ώστε να αναπτύσσονται σύμμετρα ως άνθρωποι και ως

κατά τάξη.(28)

μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή
της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική
πρόοδο και την ανάπτυξη.
2. Η φοίτηση στα γυμνάσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις
Α’, Β’ και Γ’. Στην Α’ τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού
σχολείου χωρίς εξετάσεις.

(24)Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 1771/1988

3. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριο, ο τύπος
του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(ΦΕΚ 71/Α)
(25) Η παρούσα παράγραφος καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 άρθ 60 του
Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011)
(26) Ίδρυση Ειδικών Αθλητικών Τάξεων Παρ. 6 της αριθ. Γ4/902/29-9-1988 ΥΑ του

4. Η ίδρυση γυμνασίων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων
του προσωπικού γίνεται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Ίδρυση
γυμνασίων γίνεται όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργι-

ΥπΕΠΘ (ΦΕΚ 21/Β/17-1-1990) που κυρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7
του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 51 του
άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
Λειτουργία ΤΑΔ : ΥΑ 83583/Γ4/26-6-2008 (ΦΕΚ 1188/Β/26-6-2008)
(27) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.
1771/1988 (ΦΕΚ 71/Α/19-4-1988)

κούς, ώστε σε κάθε γυμνάσιο να μην υπάρχουν πάνω από εννέα

Τα Μουσικά Σχολεία ιδρύθηκαν με την ΥΑ 3345/2-9-1988 (ΦΕΚ 649/Β), όπως

τμήματα ή για την εξυπηρέτηση αναγκών ορισμένης περιοχής.

κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α) και τροποποιήθηκε

5. Η κατάργηση και η συγχώνευση γυμνασίων και η ανάλογη μείωση
των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνεται με προεδρικό διά-

με την ΥΑ Γ2/2513/13-6-1989 (ΦΕΚ 477/Β) ΥΑ
Η λειτουργία των μουσικών σχολείων διέπεται από την ΥΑ 58167/Δ2/13-42018, ΦΕΚ 1371/Β/24-4-2018, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1574/Β/8-5-2018

ταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής

Για τα Μουσικά Σχολεία επίσης ισχύει η ΥΑ Γ2/3731/20-9-98 (767/Β/21-10-88

Παιδείας και Θρησκευμάτων. «Η εγγραφή μαθητών στα αθλητικά

«Δωρεάν μεταφορά μαθητών μουσικών Γυμνασίων» και η Γ2/3732/20-9-88

και μουσικά γυμνάσια μπορεί να γίνεται με επιλογή. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας

(767/Β/1988 «Δωρεάν σίτιση μαθητών μουσικών γυμνασίων» σε συνδυασμό
με το άρθ. 1 παρ. 10 ΠΔ 161/2000 ΦΕΚ 145/Α/23-6-2000 περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
(28) «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια» (ΚΥΑ
129818/Γ2/16-9-2013, ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΟ9-Η6Ζ) και «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια» (ΚΥΑ 42712/Γ2/20-3-2014, ΑΔΑ:
ΒΙΗΤ9-ΠΞ0, ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014)
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11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

β) Να συνειδητοποιούν τη βαθύτερη σημασία του ορθόδοξου χρι-

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά

στιανικού ήθους και της σταθερής προσήλωσης στις πανανθρώ-

με:(29)

πινες αξίες και να κατανοούν τη σπουδαιότητα του δημοκρατι-

α) την οργάνωση και λειτουργία των γυμνασίων κάθε κατεύθυν-

κού διαλόγου και της συμμετοχής σε συλλογικές δραστηριότη-

σης,

τες.

β) τα διδασκόμενα μαθήματα.

γ) Να αποκτούν βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνώση και αυτο-

γ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα. (30)

γνωσία, ώστε να αντιμετωπίζουν με κριτικό και δημιουργικό

δ) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις αρ-

πνεύμα τη ζωή, την επιστήμη, την τέχνη και τον ελληνικό και

γίες και τις διακοπές, (31)

παγκόσμιο πολιτισμό.

«ε) τις κάθε είδους εξετάσεις και την αξιολόγηση των μαθητών,»

(32)

στ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν
για τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους και με
παράταση του διδακτικού έτους.

δ) Να αναπτύσσουν τον προβληματισμό τους με τη μελέτη και τη
βαθύτερη γνώση των ιστορικών γεγονότων (ελληνικών και παγκοσμίων) και της ιστορίας της τέχνης και της επιστήμης.
ε) Να εμπλουτίζουν το γνωστικό και γλωσσικό τους εξοπλισμό και

ζ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των
σχολικών εκδηλώσεων και

να αναπτύσσουν το αισθητικό τους κριτήριο και την ποιότητα
της καλλιτεχνικής τους έκφρασης.

η) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των γυμνασίων.

στ) Να εμπεδώνουν τις κινητικές ικανότητες και κλίσεις μέσα από
συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες και να αποκτούν α-

Άρθρο 6

θλητικές συνήθειες που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής

Λύκεια

τους.

1. Τα λύκεια λειτουργούν ως γενικά, κλασικά, τεχνικά - επαγγελματι-

3. α) Το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο(33) επιδιώκει επιπλέον να με-

κά και ενιαία πολυκλαδικά. Με τη διαδικασία της παρ.1 του άρθρου

ταδώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες επαγ-

8 μπορεί να ιδρύονται αθλητικά και μουσικά λύκεια σε ορισμένες

γελματικές γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους, ώστε

πόλεις της χώρας.

μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να απασχοληθούν με ε-

2. Το λύκειο επιδιώκει την ολοκλήρωση των σκοπών της εκπαίδευσης.

πιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο.
β) Οι μαθητές των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων ασκούνται

Ιδιαίτερα βοηθεί τους μαθητές:

στο επάγγελμα. Η διάρκεια της άσκησης, ο τρόπος και ο χρόνος

α) Να κατανοούν βαθύτερα την κοινωνική πραγματικότητα, να κά-

πραγματοποίησής της και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζο-

νουν σωστές επιλογές για τις παραπέρα σπουδές και την επαγ-

νται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υ-

γελματική τους αποκατάσταση και να διαμορφώνουν το χαρα-

πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά πε-

κτήρα και την προσωπικότητά τους έτσι, ώστε να εντάσσονται

ρίπτωση συναρμόδιου υπουργού.

αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο και να συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πατρίδας.

4. Τα λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. «Στα εσπερινά
λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα να φοιτούν: α) ενήλικοι μαθητές, β) ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές». (34)
5. «Η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) εί-

(29) ΠΔ 104/79 (ΦΕΚ 23/Α), ΠΔ 188/85 (ΦΕΚ 81/Α), ΠΔ 294/80 (ΦΕΚ 81/Α), ΠΔ 83/83
(ΦΕΚ 36/Α), ΠΔ 485/83 (ΦΕΚ 184/Α), ΠΔ 54/84 (ΦΕΚ15/Α), ΠΔ 185/90, ΥΑ
Γ2/2209/18-3-98 (ΦΕΚ 314/Β)
(30) Με την ΥΑ 105954/Γ2/3-9-09 (ΦΕΚ 1890/Β/4-9-2009) έγινε εισαγωγή της Ισπανικής Γλώσσας, με την ΥΑ 130535/Γ2/10-8-08 (ΦΕΚ 2129/Β/14-10-2008) έγινε εισαγωγή της Ιταλικής Γλώσσας Τροποποιήσεις στη ΥΑ 54530/Γ2/2-6-2005 βασικής ΥΑ για το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα στα Γυμνάσια
(31) Σύμφωνα με την παρ. παρ. 2β του άρθ. 89 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-82017): «β) Τα θέματα της περίπτωσης δ’ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν.
1566/1985 (Α΄ 167) ρυθμίζονται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται στα γυμνάσια
τα θέματα που αφορούν: α) τις διδακτικές περιόδους, β) τις εγγραφές, τις
μετεγγραφές, τη φοίτηση, τις απουσίες των μαθητών, γ) τις ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που αποφασίζονται, τα παιδαγωγικά μέτρα που επιβάλλονται στους μαθητές, τα αρμόδια όργανα και τη διαδικασία για την επιβολή των μέτρων, καθώς και τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δ) τα
τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, καθώς και τον τύπο και τη φύλαξή τους και ε) τον τύπο και το περιεχόμενο των απολυτήριων και των λοιπών τίτλων σπουδών.»
(32) Η περίπτωση ε’ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθ. 89 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/Α/4-8-2017)

ναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.
Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)
και τα πρώτα πτυχία του τριετούς εσπερινού ΕΠΑΛ θα δοθούν στη
λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.
Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν όσοι φοίτησαν επί τρία (3) πλήρη σχολικά
έτη στο τριετές εσπερινό λύκειο, με εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυκείου που εγγράφονται σε εσπερινό ΕΠΑΛ για την από-

(33) Το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ) καταργήθηκε με το Ν. 2640/1998, ο
οποίος ίδρυσε τα ΤΕΕ (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια), τα οποία με
τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) καταργήθηκαν (μετονομάστηκαν με
την ΥΑ 81646/Δ4, ΦΕΚ 1379/Β/14-9-2006, ΦΕΚ 1469/Β/4-10-06, ΦΕΚ 1555/Β/24-102006) και στη θέση τους ιδρύθηκαν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
(34) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 105 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ
102/Α/12-6-2018)
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κτηση πτυχίου.

3. Η μετατροπή ημερήσιου λυκείου σε εσπερινό και αντίστροφα, κα-

Ως προς την τελευταία κατηγορία μαθητών, δικαίωμα πρόσβασης

θώς και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας γίνονται με απόφαση

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα ε-

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

σπερινά λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν επί δύο (2) πλήρη σχολικά έτη
σε εσπερινό ΕΠΑΛ.».

4. Το τεχνικό-επαγγελματικό λύκειο χωρίζεται σε τομείς. Κάθε τομέας

(35)

μπορεί να αποτελείται από περισσότερα τμήματα. Σε κάθε τεχνικό-

Στην Α’ τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του γυμνασίου χωρίς εξετά-

επαγγελματικό λύκειο μπορεί να λειτουργούν και τμήματα ειδί-

σεις.

κευσης.

6. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ο

5. Η

προσθήκη

νέων

τομέων

και

τμημάτων

στα

τεχνικά-

τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής

επαγγελματικά λύκεια ή νέων κύκλων και κλάδων στα ενιαία πο-

Παιδείας και Θρησκευμάτων.

λυκλαδικά λύκεια, πέρα από αυτούς που προβλέπονται κατά την

Άρθρο 7

ίδρυσή τους, η κατάργηση και η συγχώνευσή τους και η αυξομείω-

Ενιαία πολυκλαδικά λύκεια (36)

ση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνονται μία φορά το

Άρθρο 8

χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδε-

Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, κατάργηση λυκείων

ται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

1. Η ίδρυση λυκείων κάθε τύπου, τομέων, κύκλων, κλάδων και τμη-

των και Οικονομικών.
(37)

μάτων ειδίκευσης και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων

6.

προσωπικού γίνονται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο

7. Στην τελευταία τάξη του λυκείου και πέρα από το ενιαίο πρόγραμ-

με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

μα μαθημάτων λειτουργούν δέσμες προπαρασκευαστικών μαθη-

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

μάτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και μαθημάτων γε-

2. Η κατάργηση και η συγχώνευση λυκείων κάθε τύπου και η ανάλογη

νικής ωφελιμότητας.

μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται με προεδρικό

8. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης δε μπορεί να υπερβαίνουν

διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παι-

τους τριάντα πέντε (35), ενώ στις δέσμες των προπαρασκευαστι-

δείας και Θρησκευμάτων.

κών μαθημάτων δε μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Τά-

(35 ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 105 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ
102/Α/12-6-2018). Το ίδιο άρθρο του Ν. 4547/2018 αναφέρει επίσης τα εξής:
Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ)
εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Μεταβατικές διατάξεις:
α) Μαθητές που έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕΛ σε οποιοδήποτε σχολικό έτος και μαθητές της Α΄ τάξης τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ
που θα προαχθούν το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα εγγραφής
στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το
σχολικό έτος 2018-2019.
Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε
αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.
β) Μαθητές που έχουν προαχθεί καθ’ οποιονδήποτε σχολικό έτος από την Α’
τάξη ημερησίου ΕΠΑΛ ή από την Α’ τάξη τετραετούς εσπερινού ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΕΠΑΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.
Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού τετραετούς ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε
αυτές και έχουν προαχθεί κατά τα προηγούμενα έτη συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ’ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-20.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή και μετεγγραφή νυν και πρώην
μαθητών του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ) στις τάξεις του
τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ), σύμφωνα με την αντιστοίχηση
των τάξεων του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ) και του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ), όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις και τα προγράμματα σπουδών.
(36) Τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια καταργήθηκαν με το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ
188/Α/23-9-1997) και στη θέση τους δημιουργήθηκαν τα Ενιαία Λύκεια, τα οποία με τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) μετονομάστηκαν σε Γενικά
Λύκεια.

ξεις με μαθητές περισσότερους από 35 ή 30 αντίστοιχα διαιρούνται
σε τμήματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο ανώτερος αριθμός μαθητών κατά τάξη ή τμήμα τάξης. (38)
9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά
με:
α) την οργάνωση και τη λειτουργία των λυκείων κάθε τύπου και
τους τομείς και τα τμήματα των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων.
β) τον τρόπο εισαγωγής, τη διάρκεια φοίτησης, την αξιολόγηση(39).
(37) Η παράγραφος 6 καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 άρθ. 60 του Ν.
3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011)
(38) Με την ΚΥΑ 129818/Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013) καθορίζεται ότι : «Οι
μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.
Στα Ιδιωτικά Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται
από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.»
Με την ΚΥΑ 42712/Γ2/20-3-2014 (ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014) καθορίζεται ότι : «Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί
να γίνει προσαύξηση κατά 10%.
Στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται
από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.»
(39) Για τα ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ισχύει το ΠΔ 46/2016 (ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016), για τα ΕΠΑΛ
το ΠΔ 56/2016 (ΦΕΚ 91/Α/19-5-2016) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 42/2017
(ΦΕΚ 68/Α/15-5-2017)
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την πρακτική άσκηση και τις εξετάσεις κάθε είδους στα τμήματα

6. Η μετατροπή τεχνικής-επαγγελματικής σχολής από ημερήσια σε

ειδίκευσης των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων,

εσπερινή και αντίστροφα και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας

γ) τα διδασκόμενα μαθήματα και τις δέσμες των προπαρασκευα-

γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

στικών μαθημάτων και των μαθημάτων γενικής ωφελιμότητας.

σκευμάτων.
(41)

δ) τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα.

7.

ε) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις δι-

8. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης των τεχνικών-

δακτικές περιόδους, τις αργίες και τις διακοπές.

επαγγελματικών σχολών δε μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα

στ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της
διαγωγής, την αξιολόγηση των μαθητών, τις εξετάσεις κάθε είδους και τους τίτλους σπουδών.

πέντε (35). Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 εφαρμόζεται ανάλογα.
9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται θέματα σχετι-

ζ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη
διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παρά-

κά με:
α) την οργάνωση και λειτουργία των τεχνικών-επαγγελματικών

ταση του διδακτικού έτους.

σχολών,

η) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των
σχολικών εκδηλώσεων και

β) τις ειδικότητες και τη διάρκεια φοίτησης
γ) τα διδασκόμενα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις και τη δυνα-

θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των λυκείων.
Άρθρο 9

τότητα συνδιδασκαλίας τους,
δ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων και πρα-

Τεχνικές - επαγγελματικές σχολές (40)

κτικών ασκήσεων,

1. Εκτός από τους γενικούς σκοπούς της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

ε) την έναρξη και λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις

βάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερος σκοπός της τεχνικής – επαγγελ-

αργίες και διακοπές,

ματικής σχολής είναι η μετάδοση τεχνικών και επαγγελματικών

στ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, τις εξετάσεις κάθε

γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε ο απόφοιτος να

είδους, τη βαθμολογία και αξιολόγηση των μαθητών, τους τίτ-

μπορεί να ασκήσει με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα και να συμ-

λους και τα πιστοποιητικά σπουδών.

βάλλει στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής. Πα-

ζ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για

ράλληλα επιδιώκεται η εμπέδωση και ο εμπλουτισμός των γενικών

τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με πα-

γνώσεων των μαθητών.

ράταση του διδακτικού έτους.

2. Οι σχολές διακρίνονται σε ημερήσιες και εσπερινές. Η φοίτηση στις

η) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των

ημερήσιες διαρκεί έως δύο χρόνια και στις εσπερινές επιμηκύνεται
έως ένα έτος. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγ-

σχολικών εκδηλώσεων και
θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των σχολών

γελμα, η φοίτηση επιμηκύνεται έως ένα έτος ακόμη, ανεξάρτητα
από τη λειτουργία της σχολής ως ημερήσιας ή εσπερινής.
3. Στο πρώτο έτος εγγράφονται χωρίς εξετάσεις όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου.

αυτών.
10.

Οι απόφοιτοι των τεχνικών-επαγγελματικών σχολών εξειδικεύ-

ονται σε επιχειρήσεις με τη φροντίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι διατάξεις του στοιχ. β’ της

4. Η ίδρυση τεχνικών-επαγγελματικών σχολών, η προσθήκη νέων
ειδικοτήτων σε σχολές που λειτουργούν και η ανάλογη αύξηση των

παραγράφου 3 του άρθρου 6 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους
μαθητές των τεχνικών-επαγγελματικών σχολών.

οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται μια φορά κάθε χρόνο κα-

11. Οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α) ανή-

τά το πρώτο τρίμηνο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με

κουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα πτυχία των σχολών μα-

πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

θητείας του ΟΑΕΔ είναι ισότιμα με τα πτυχία των τεχνικών-

Οικονομικών.

επαγγελματικών σχολών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνι-

5. Η κατάργηση και η συγχώνευση τεχνικών - επαγγελματικών σχο-

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, ύστερα από γνώμη

λών, η κατάργηση ειδικοτήτων και η ανάλογη μείωση των οργανι-

του συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρυθμίζονται τα θέ-

κών θέσεων προσωπικού γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκ-

ματα τον παραγράφων 4, 5, 6 και 9 που αναφέρονται στις σχολές

δίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

αυτές.(42)

μάτων.
(40) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθ. 9 του Ν.2640/1998 μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: « 1.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ΤΕΣ του
άρθρου 9 του Ν. 1566/1985 μετατρέπονται σε ΤΕΕ Α’ Κύκλου, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. ...7. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας των
τάξεων ΤΕΣ οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1566/1985 καταργούνται, εκτός
της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, η οποία παραμένει σε ισχύ ως προς
την ισοτιμία των πτυχίων των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ προς τα πτυχία
των ΤΕΣ».

(41) Η παράγραφος 7 καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 άρθ 60 του Ν.
3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011)
(42) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.14 άρθρ.6 Ν. 2740/1999 ΦΕΚ 186/Α/16-9-1999 ορίζεται ότι: «Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.
2525/1997 εφαρμόζεται και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν
συμπληρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων και στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985».
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Άρθρο 10

λειτουργία κα συντήρηση του εξοπλισμού, την οργάνωση του

Σχολικά εργαστηριακά κέντρα και σχολικά εργαστήρια

(43)

εργαστηρίου και την υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση η

1. Για την πρακτική άσκηση των μαθητών των τεχνικών -

αντικατάσταση του εξοπλισμού. Είναι επίσης υπεύθυνος για την

επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και

τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας που απαιτούνται για τη

των τεχνικών-επαγγελματικών σχολών συγκροτούνται και λει-

λειτουργία του εργαστηρίου.

τουργούν ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες σχολικά εργαστηρι-

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ακά κέντρα (ΣΕΚ), στα οποία οι ασκούμενοι μαθητές προέρχονται

καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των ΣΕΚ και των σχολι-

από τρεις τουλάχιστο σχολικές μονάδες. Όταν μαθητές που α-

κών εργαστηρίων και τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών

σκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές μο-

ΣΕΚ, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των υπευθύ-

νάδες η πρακτική τους άσκηση γίνεται σε σχολικό εργαστήριο που

νων των τομέων εργαστηρίων και των εργαστηρίων κατεύθυνσης.

υπάγεται διοικητικά στο τεχνικό-επαγγελματικό ή ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο.

6. Τα ΣΕΚ και ο τόπος λειτουργίας τους ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας

7. Στα ΣΕΚ ή στα σχολικά εργαστήρια μπορούν να ασκούνται και οι

εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού

μαθητές των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ. Τα εργαστήρια που λει-

συμβουλίου, ορίζονται οι σχολικές μονάδες της ίδιας πόλης ή περι-

τουργούν στις σχολές μαθητείας μπορεί να εντάσσονται στα ΣΕΚ.

οχής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι μαθητές των

Οι λεπτομέρειες για την άσκηση των μαθητών και την ένταξη και

οποίων ασκούνται στο ΣΕΚ Με όμοια απόφαση ορίζονται οι εκπαι-

λειτουργία των εργαστηρίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των

δευτικοί των παραπάνω σχολικών μονάδων που διατίθενται στα

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.

ΣΕΚ και οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.

8. Αν στην έδρα τεχνικής-επαγγελματικής σχολής δε λειτουργεί τεχνι-

3. Διευθυντής του ΣΕΚ ορίζεται εκπαιδευτικός κατά τις διατάξεις του

κό-επαγγελματικό ή ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο, οι μαθητές ασκού-

άρθρου 11. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι ο διευθυ-

νται σε εργαστήρια της σχολής. Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων ο-

ντής του λυκείου, στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο. Ο δι-

ρίζονται με απόφαση του διευθυντή της σχολής.

ευθυντής του ΣΕΚ ή ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

αρμόδιοι για την οργάνωση και λειτουργία τω εργαστηρίων, τη συ-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (44)

ντήρηση μηχανημάτων, οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, την προ-

Άρθρο 11

μήθεια του απαραίτητου υλικού, την υποβολή προτάσεων σχετικά

Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα.

με την ανανέωση και συμπλήρωση του εξοπλισμού των εργαστη-

Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

ρίων, την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επι-

εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των

σκευή τους, την τήρηση βιβλίων υλικού και μητρώων μηχανημά-

διδασκόντων. (45)

των για τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τη λήψη όλων των απα-

Δ’ Καθήκοντα.

ραίτητων μέτρων ασφάλειας για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

1. Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή

4. α) Κάθε ΣΕΚ διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων. Κάθε τομέας ερ-

λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την

γαστηρίων περιλαμβάνει τρία (3) μέχρι πέντε (5) εργαστήρια της

τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών

ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τομέα ορίζεται ένας

και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκό-

υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.

ντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις

β) Κάθε σχολικό εργαστήριο έχει την ίδια συγκρότηση με τα ΣΕΚ.

αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης

Υπεύθυνος τομέα του σχολικού εργαστηρίου ορίζεται, με από-

στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του

φαση του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας

και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους.

εκπαιδευτικός από εκείνους που υπηρετούν στις σχολικές μονά-

2. Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή του σχολείου, όταν

δες που εξυπηρετούνται από το σχολικό εργαστήριο και προέρ-

δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Εάν υπηρετούν υποδιευθυ-

χεται από τους κλάδους ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 ή ΤΕ01, ειδικότη-

ντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής ορίζεται από το διευ-

τας αντίστοιχης προς τον τομέα του εργαστηρίου.

θυντή. Αν δεν υπάρχει διευθυντής, ο αναπληρωτής ορίζεται με α-

γ) Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης ορίζεται υπεύθυνος, με τη δια-

πόφαση του νομάρχη. Βοηθεί το διευθυντή στην άσκηση των κα-

δικασία του στοιχείου β’, ένας εκπαιδευτικός από εκείνους που

θηκόντων του και είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της διοικητι-

υπηρετούν στις σχολικές μονάδες, οι οποίες εξυπηρετούνται

κής υπηρεσίας του σχολείου.

από το ΣΕΚ ή το σχολικό εργαστήριο, κατά περίπτωση, πτυχιούχος ΑΕΙ ή μέσης σχολής ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου είναι αρμόδιος για τη σωστή
(43) Τα ΣΕΚ μετονομάστηκαν σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)

(44) Τα Κεφάλαια Α’ έως και Γ’ του άρθρου 11, οι παράγραφοι 2 έως και 5, 7, 8 και
9 του άρθρου 29, η παράγραφος 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 57 του ν.
1566/1985 καταργήθηκαν με την περ β) της παρ. 1 του άρθ. 110 του Ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
(45) Τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ
102/Α/12-6-2018)
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3. Τα ειδικότερα καθήκοντα

(46)

των διευθυντών, υποδιευθυντών και

κέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτι-

προϊσταμένων των σχολείων καθορίζονται με απόφαση του Υ-

κούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και

πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους

Ε’. Αναπλήρωση.

και τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα κα-

1. Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ ή απουσιάζει ή

θήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το επίδομα της

κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρ-

υποπερίπτωσης ιι΄ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του

χη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρε-

ν. 4354/2015 (Α΄176).» (48)

σιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων

ΣΤ’ Σύλλογοι διδασκόντων.

σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχια-

1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους

κού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρι-

τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και

νή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του

έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριά-

διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκο-

σεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών μετέχουν

ντά του ο προσωρινός διευθυντής, παίρνει το επίδομα που προ-

και δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συμ-

βλέπεται για την αντίστοιχη θέση

(47)

.

βούλιο των μαθητικών κοινοτήτων.

2. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος το-

2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση

μέα ΣΕΚ ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε

του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έ-

βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα

ναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και

ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το ΣΕΚ κατά περίπτωση. Αν

έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγρά-

υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου

φως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των με-

τομέα ΣΕΚ ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμέ-

λών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και

νου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από

σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάρα-

Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό-

ξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής

ζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων

πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευ-

τομέων ΣΕΚ.

θύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμ-

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανά-

ματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα

λογα και για την ανάθεση καθηκόντων υπευθύνων εργαστηρίων

των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρ-

κατεύθυνσης στα Τεχνικά - Επαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πο-

χεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους.

λυκλαδικά λύκεια και στις τεχνικές - επαγγελματικές σχολές σε εκ-

Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό

παιδευτικούς εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01.

προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να

4. «Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού

αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με

σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθ-

στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμο-

μιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφε-

γής των εκπαιδευτικών μεθόδων.

ρειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκη-

4. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες

ση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό

αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων

που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υ-

παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση

πάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπη-

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (49)

ρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον ανα-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

πληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνι-

Άρθρο 12 (50)

μοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο
χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρ(46) ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-02 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-02)
(47) Κατά το άρθρο μόνο παρ. 17 της ΥΑ Δ/5716 (ΠΑΙΔ) της 15/21-4-88 (ΦΕΚ 217/Β):
«Από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δεν εφαρμόζονται από τον Ν. 1566/1985 οι διατάξεις:
α) του κεφαλαίου Β' του άρθρου 11, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2
και 4 αυτής της απόφασης,
β) των παραγράφων 1 και 3 του κεφαλαίου Γ' του άρθρου 11 και
γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Ε’».

(48) Στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 ως άνω σύμφωνα με
την παρ. 1α του άρθ. 49 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
(49) ΥΑ Φ353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-02), 6492/11-1-83 ΥΑ,
Δ2/4534/14-3-1990 ΥΑ, Γ2/4052/29-8-94 Έγγραφο ΥΠΕΠΘ, Ε1/573/20-3-1984 ΥΠΕΠΘ, ΠΔ 409/94 Αρ.5 (ισχύει στα Γυμνάσια)
(50) Σύμφωνα με το άρθ. 19 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008): «Σύσταση
νέων κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ΕΕΠ
1. Στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της προσχολικής, πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στα
άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 προστίθενται οι εξής νέοι κλάδοι:
α) Κλάδος ΠΕ61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ)
β) Κλάδος ΠΕ71 (Δασκάλων ΕΑΕ)
γ) Κλάδος ΠΕ11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ),
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Εκπαιδευτικό προσωπικό νηπιαγωγείων
1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων ανήκει στον κλάδο

ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

των νηπιαγωγών ΠΕ κατηγορίας. Οι βαθμοί των νηπιαγωγών δια-

6. Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικη-

κρίνονται σε Α’, Β’ και Γ’. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανι-

τικά καθήκοντα. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊστα-

κά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του νηπιαγωγού με βαθμό

μένων των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών καθορίζονται με

Γ’ και μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) 16 (51).

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για την προαγωγή στο βαθμό Β΄ απαιτείται διετής υπηρεσία στο

7. «Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευ-

βαθμό Γ’ και για την προαγωγή στο βαθμό Α’ εξαετής υπηρεσία στο

τικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του

βαθμό Β’.

άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παι-

2. Για το διορισμό σε θέση νηπιαγωγού με τον εισαγωγικό βαθμό α-

δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται

παιτείται α) πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης νη-

το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με

πιαγωγών ή β) πτυχίο σχολής νηπιαγωγών ή γ) πτυχίο των τμημά-

των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του».(52)

των εκπαίδευσης νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις παιδαγωγι-

Άρθρο 13

κές ακαδημίες ή δ) αναγνωρισμένο ειδικό δίπλωμα ή πτυχίο ή πι-

Εκπαιδευτικό προσωπικό δημοτικών σχολείων

στοποιητικό περάτωσης σπουδών νηπιαγωγού ξένου πανεπιστη-

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων ανήκει στον

μίου ή ειδικού ινστιτούτου και απολυτήριο ελληνικού λυκείου η ε-

κλάδο δασκάλων ΠΕ κατηγορίας. Οι βαθμοί του κλάδου δασκάλων

ξατάξιου γυμνασίου.

διακρίνονται σε Α’, Β’ και Γ’. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι ορ-

3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουρ-

γανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του δασκάλου με

γίας των σχολών νηπιαγωγών, για την υποβολή αίτησης διορισμού

βαθμό Γ’ και ΜΚ 16 (53). Για την προαγωγή στο βαθμό Β’ απαιτείται

σε θέση νηπιαγωγών απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγι-

διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και για την προαγωγή στο βαθμό Α’

κού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότι-

εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β’

μο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία

2. Για το διορισμό σε θέση δασκάλου με τον εισαγωγικό βαθμό απαι-

περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνα-

τείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων

σίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της

ή παιδαγωγικής ακαδημίας ή του ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννί-

ελληνικής γλώσσας και ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα

νων ή της ανώτερης εκκλησιαστικής σχολής Θεσσαλονίκης ή ισότι-

από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες

μο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου γυ-

της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής

μνασίου ή λυκείου. Εκτός από τα πτυχία ΑΕΙ, η αναγνώριση πτυχί-

Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ων σχολών της αλλοδαπής ως ισότιμων γίνεται με απόφαση του

4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των νηπιαγω-

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη

γείων ορίζονται συνολικά σε 7.123. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνο-

της επιτροπής της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της ΣΤ5/5/26-4-1982

νται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, προ-

(ΦΕΚ 213/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ-

ϊσταμένων διευθύνσεων ή γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

νησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύνθεση της επι-

και προϊσταμένων των νηπιαγωγείων.

τροπής αυτής μπορεί να μεταβάλλεται με κοινή απόφαση των ί-

5. Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός

διων υπουργών.

που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και πάνω νηπιαγωγεία καθήκο-

3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουρ-

ντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ο-

γίας των παιδαγωγικών ακαδημιών, για την υποβολή αίτησης διο-

μοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμέ-

ρισμού σε θέση δασκάλου απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδα-

νου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

γωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευ-

δ) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων,
με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50».
2. Στους κλάδους που προβλέπονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2
του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 προστίθενται οι εξής κλάδοι:
α) Κλάδος ΠΕ35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή
Νευρολόγων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία).
β) Κλάδος ΠΕ36 ( Μουσικοθεραπευτών).
3. Συνιστάται κλάδος ΠΕ72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων) που βρίσκονται εντός
ή εκτός του πλαισίου των ΣΜΕΑΕ, ο οποίος προστίθεται στους κλάδους
των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τις ΣΜΕΑΕ
που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 1566/1985.
4. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια όλων των κλάδων
των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται κατά κλάδο
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α).»
(51) Με νεότερη διάταξη άλλαξε σε 18.

ταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου
γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση
της ελληνικής γλώσσας και γνώση της ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές
λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοτικών σχολείων ορίζονται συνολικά σε 36.159. Στο σύνολο αυτό πε(52)Η παρ.7 προστέθηκε ως άνω με την παρ.5β άρθρ. 39 Ν. 4115/2013,ΦΕΚ
24/Α/30-1-2013
(53) Επίσης έχει αλλάξει σε 18.
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ριλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων δημοτικής εκ-

γ) Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε

παίδευσης και ειδικής αγωγής, προϊσταμένων των διευθύνσεων και

δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωρά-

γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών των τετραθέ-

ριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία

σιων και πάνω δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών των δεκαθέ-

στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη δι-

σιων και πάνω δημοτικών σχολείων, προϊσταμένων των μονοθέ-

αδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής δι-

σιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και προϊσταμέ-

δασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται

νων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων της

ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

14 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς

5. Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση
δημοτικών σχολείων, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεότεροι στο
βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν.(54)

και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν.
2470/1997.» (56)
«δ) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαι-

6. Προϊστάμενος του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου είναι ο δάσκα-

δευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχο-

λος που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχο-

λείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητεί-

λεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υ-

ας τους.». (57)

πάρχουν ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του

8. «Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκ-

βάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους

παίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρε-

στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως

σιακού συμβουλίου. Οι διευθυντές των τετραθέσιων και πάνω δη-

πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα

μοτικών σχολείων τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του

και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του

άρθρου 11.

άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθε-

7. «α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαι-

νται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το

δευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως

γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτι-

εξής:

κού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η

I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες

διόρθωση

18.

εργασιών

και

διαγωνισμάτων,

η

καταχώρηση-

ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προ-

II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων,
ώρες 10.

ετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση

ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.

του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του
εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδά-

IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.

σκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμε-

V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια

να, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή ε-

δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο

ξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μα-

υπηρεσίας τους, ώρες 25.

θητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η

VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων: αν

ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του

έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι

σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη

15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπη-

της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄

ρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώ-

112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας

ρες 21.».

(55)

παιδιού μέχρι δύο ετών.». (58)

β) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην

9. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από δασκάλους απαγορεύεται.

προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου :α) επισύρει

ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμ-

φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη, β) συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, για το

βρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρί-

οποίο μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης.
Άρθρο 14
Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (59)

ου του επόμενου διδακτικού έτους.

(54) Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 και η
υπεραριθμία δασκάλων, που προκύπτει από την κατάργηση ή συγχώνευση
δημοτικών σχολείων, ρυθμίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 8 παρ. 8 Ν. 2986/2002,ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002).
(55) Η παρ. 7α αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με περ. αα της παρ. 1β του
άρθ. 49 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) με ισχύ από το 2018-2019.

(56) Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.9 Ν.2517/1997 (ΦΕΚ
160/Α)
(57) Η περ. δ προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με περ. ββ της παρ. 1β του άρθ. 49
του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
(58) Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαταστάθηκε ως άνω
σύμφωνα με το άρθ. 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018).
(59) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Κατά το άρθρο 16 παρ. 17 του Ν. 1586/1986 (Α 37): «Οι κατηγορίες ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ που προβλέπονται στο Ν. 1566/1985, μετονομάζονται σε
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(Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού επανακαθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018
(ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018, όπως διορθώθηκαν με το ΦΕΚ 45/Α/2018)
1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης α-

Κλάδος ΠΕ2

Φιλολόγων

Κλάδος ΠΕ3

Μαθηματικών

Κλάδος ΠΕ4

Φυσικών

Κλάδος ΠΕ5

Γαλλικής γλώσσας

Κλάδος ΠΕ6

Αγγλικής γλώσσας

Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΤΕ1 στο βαθμό
Β’ απαιτείται τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και για την προαγωγή στο βαθμό Α’ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β’.
Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΔΕ1 στο βαθμό
Β’ απαιτείται εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και για την προαγωγή στο βαθμό Α’ οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β’.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

Κλάδος ΠΕ7

Γερμανικής γλώσσας

Κλάδος ΠΕ8

Καλλιτεχνικών μαθημάτων

Κλάδος ΠΕ9

Οικονομολόγων

Κλάδος ΠΕ10

Κοινωνιολόγων

Κλάδος ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

Κλάδος ΠΕ12

Μηχανικών

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης
και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται νέοι ή να χωρίζονται οι παραπάνω κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις και να καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό.

Κλάδος ΠΕ13

Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

Κλάδος ΠΕ14

Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Γεωπονίας

Κλάδος ΠΕ15

Οικιακής Οικονομίας

Κλάδος ΠΕ16

Μουσικής(60)

Κλάδος ΠΕ17

Τεχνολόγων

Κλάδος ΠΕ18

Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΑΕΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος ΤΕ1

Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ (τμήματος τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Κλάδος ΔΕ1

Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ κατηγορίας

προαγωγή στο βαθμό Α’ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β’.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Θεολόγων

και καταληκτικό το ΜΚ 9.

στο βαθμό Β’ απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και για την

νήκει στους εξής κλάδους κατά κατηγορίες:

Κλάδος ΠΕ1

καταληκτικό το ΜΚ 7. ε) Για τον κλάδο ΔΕ1 εισαγωγικό το ΜΚ 24

Πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών ή τεχνικών και επαγγελματικών σχολών.

2. Οι βαθμοί του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου διακρίνονται σε Α’, Β’ και Γ’. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι σε κάθε
κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του καθηγητή ή εκπαιδευτικού εργαστηρίων με βαθμό Γ’. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά ΜΚ για κάθε κλάδο ορίζονται ως εξής:
α) Για τους κλάδους ΠΕ1 έως ΠΕ14 και ΠΕ16, με πτυχίο τμήματος
μουσικών σπουδών ΑΕΙ, εισαγωγικό το ΜΚ 16(61) και καταληκτικό
το ΜΚ 1. Για τους πτυχιούχους ή διπλωματούχους τμημάτων ΑΕΙ
πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης εισαγωγικά ορίζονται τα ΜΚ 15 ή
14 αντίστοιχα. β) Για τους κλάδους ΠΕ15, ΠΕ16, χωρίς πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ΑΕΙ και ΠΕ18, εισαγωγικό το ΜΚ 18 και καταληκτικό το ΜΚ 3. γ) Για τον κλάδο ΠΕ17 εισαγωγικό το ΜΚ 17 και
καταληκτικό το ΜΚ 2. δ) Για τον κλάδο ΤΕ1 εισαγωγικό το ΜΚ 22 και

4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής:
α) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ01,

θέσεις

2.810

β) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ02,

θέσεις

16.637

γ) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ03,

θέσεις

6.714

δ) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ04,

θέσεις

6.532

ε) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ05,

θέσεις

1.376

στ) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ06,

θέσεις

4.270

ζ) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ07,

θέσεις

14

η) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ08,

θέσεις

764

θ) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ09,

θέσεις

677

ι) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ10,

θέσεις

130

ια) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ11,

θέσεις

3.858

ιβ) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ12,

θέσεις

524

ιγ) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ13,

θέσεις

129

ιδ) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ14,

θέσεις

368

ιε) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ15,

θέσεις

843

ιστ) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ16,

θέσεις

1.074

ιζ) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ17,

θέσεις

1.286

ιη) Καθηγητών του κλάδου ΠΕ18,

θέσεις 280

ιθ) Υπεύθυνων εργαστηρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων
του κλάδου

ΤΕ1, θέσεις 1.790

κ) Αρχιτεχνιτών και τεχνιτών του κλάδου

ΔΕ1, θέσεις 300.

Σύνολο οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 50.376.
5. Στο σύνολο των οργανικών θέσεων περιλαμβάνονται και οι θέσεις
σχολικών συμβούλων μέσης γενικής και μέσης τεχνικής – επαγγελ-

κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα. Στην έκδοση των αποφάσεων καθορισμού επιδόματος θέσης των εκπαιδευτικών λειτουργών της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από το Ν. 1566/1985,
συμπράττει και ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης».
(60) Ο κλάδος ΠΕ16 μουσικής του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) διασπάται σε δύο κλάδους: ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02 μουσικής (άρθρο 20 παρ. 1α Ν.
3475/2006, ΦΕΚ 146/Α/13-7-06.)
(61) Επίσης το εισαγωγικό κλιμάκιο έχει αλλάξει σε 18. (Ν. 2470/97)

ματικής εκπαίδευσης, προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές γυμνασίων,
λυκείων, τεχνικών-επαγγελματικών σχολών και ΣΕΚ, υποδιευθυντών των γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών – επαγγελματικών
σχολών που έχουν εννέα και πάνω τμήματα, υπευθύνων τομέων
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ΣΕΚ και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων
των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

η) Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων: πτυχίο ζωγραφικής ή
γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής καλών τεχνών της

6. Αν τροποποιηθούν τα ωρολόγια προγράμματα ή αυξηθούν τα τμήματα τάξεων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι

ημεδαπής με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια
σχολή θεωρητικών και ιστορικών σπουδών.

οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυξάνονται με προε-

θ) Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων: πτυχίο οικονομικού τμήματος ΑΕΙ

δρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής

ή οποιουδήποτε τμήματος ΑΣΟΕΕ ή Ανώτατης Βιομηχανικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με ίδιο προεδρικό

Σχολής της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

διάταγμα μπορεί να μεταφέρονται οργανικές θέσεις εκπαιδευτι-

ΣΕΛΕΤΕ «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγω-

κών από κλάδο σε κλάδο.

γών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής».

7. Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση

(65)

«β. Στον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων της περ. θ’ της παρα-

σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παραμένουν

γράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), εντάσσο-

ως υπεράριθμοι οι νεότεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις

νται και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογι-

πρώτες θέσεις που θα κενωθούν.

στικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου

8. Τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται κατά κλάδους ως εξής:

Αιγαίου.» (66)
ι) Κλάδος ΠΕ10 Κοινωνιολόγων: πτυχίο τμήματος κοινωνικών επι-

α) Κλάδος ΠΕ01 Θεολόγων: πτυχίο θεολογικού ή ποιμαντικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της θεολογικής σχολής Χάλκης.

στημών ή κοινωνικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ. Αν δεν υπάρχουν υποψή-

β) Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων: πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος, εκτός

φιοι με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ γίνονται δι-

των ξενόγλωσσων, φιλοσοφικής σχολής ή τμήματος ιστορίας

ορισμοί και χωρίς το πτυχίο αυτό. «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Α-

ΑΕΙ της ημεδαπής.

καδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της

γ) Κλάδος ΠΕ03 Μαθηματικών: πτυχίο μαθηματικού τμήματος ΑΕΙ

ημεδαπής ή και αλλοδαπής» (67). «Στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολό-

της ημεδαπής «ή πτυχίο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματι-

γων της περ. ι’ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν.

κών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-

1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), εντάσσονται και οι πτυχιούχοι του Τμή-

χνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος

ματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστη-

Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή πτυχίο

μίου Μακεδονίας και του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και

του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημί-

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρω-

ου Κρήτης.» (62)

πολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.» (68)

δ) Κλάδος ΠΕ04 Φυσικών: πτυχίο φυσικού ή χημικού ή φυσιογνω-

ια) Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: πτυχίο εθνικής ακαδημίας σωμα-

στικού ή βιολογικού ή γεωλογικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής

τικής αγωγής ή τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλη-

«ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επι-

τισμού ΑΕΙ της ημεδαπής.

στημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητι-

ιβ) Κλάδος ΠΕ12 Μηχανικών: δίπλωμα τμήματος πολιτικών μηχανι-

κό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύ-

κών ή αρχιτεκτόνων ή αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών ή

θυνσης Φυσικού Εφαρμογών ή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρ-

μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρονικών ή ναυπηγών ή

μογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του

χημικών μηχανικών ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ραδιοηλε-

Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του Τμήμα-

κτρολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπου-

τος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.»

(63)

«ή του

δών της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο φυσικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής

Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου

με ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδι-

Πανεπιστημίου Θράκης».

(64)

οηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ισότιμου με-

ε) Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας: πτυχίο τμήματος γαλλικής φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής.

ταπτυχιακού διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικά.
ιγ) Κλάδος ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών:

στ) Κλάδος ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας: πτυχίο τμήματος αγγλικής φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής.

πτυχίο νομικού ή πολιτικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής και
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ.

ζ) Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής γλώσσας: πτυχίο τμήματος γερμανικής
φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής.

(62) Το εντός «» εδάφιο ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με το άρθ. 1 παρ 1 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ
159/Α/1-8-08)
(63) Το εντός «» εδάφιο ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με το άρθ. 1 παρ 2 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ
159/Α/1-8-08)
(64) Το εντός «» εδάφιο ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με το άρθ. 39 παρ 2α του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/Α/4-9-09)

(65)Το εντός «» δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης θ' προστέθηκε με το άρθρο 2,
παρ. 5 εδ. α’ του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α).
(66) Το εντός «» εδάφιο ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με το αρθ 39 παρ 2β του 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α/4-9-09)
(67) Το εντός «» εδάφιο της περίπτωσης ι' προστέθηκε με το άρθρο 2, παρ. 5 εδ.
α' του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α) και ισχύει και για τις περιπτώσεις ιβ, ιγ, ιζ, και
ιη,
(68) Το εντός «» εδάφιο ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με το άρθ. 39 παρ 2γ του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/Α/4-9-09)
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ιδ) Κλάδος ΠΕ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτι-

9. Για το διορισμό στις θέσεις των κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02 αντί για

κής και Γεωπονίας: πτυχίο τμήματος ιατρικής ή οδοντιατρικής ή

πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο πτυ-

φαρμακευτικής ή γεωπονίας ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παι-

χίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχο-

δαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ.

λής ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο

«ιε’. Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας: πτυχίο οικιακής οικονομίας

υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή

ή οικιακής οικονομίας και οικολογίας, Πανεπιστημίου της ημε-

λυκείου. Για το διορισμό στις θέσεις των άλλων κλάδων ΠΕ κατη-

δαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.»

(69)

γορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο πτυχίο

«ιστ) Κλάδος ΠΕ16.01 μουσικής: πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημε-

ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει
και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου.(75)

δαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της

10. Αν οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν απο-

αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάτα-

λυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου, απαιτείται βε-

ξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985. Κλάδος ΠΕ16.02

βαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής

μουσικής: πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μου-

γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση

σικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ι-

αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση, της οποίας η διαδι-

σότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλο-

κασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του

δαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(70) (71)

της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985».

11. «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ιζ) Κλάδος ΠΕ17 Τεχνολόγων: πτυχίο της ανώτερης σχολής εκπαι-

μπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διοριστέων

δευτικών τεχνολόγων μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ ή αντί-

για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με τις

στοιχο πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) ή

υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων,

ΚΑΤΕΕ και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ.

του κλάδου ΠΕ04.» (76)

ιη) Κλάδος ΠΕ18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΑΕΙ: πτυχίο ΑΕΙ ή
ΚΑΤΕΕ και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ.
ιθ) Κλάδος ΤΕ1 πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ (τμήματος τεχνικών

12.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων για κάθε ειδικότητα των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΤΕ01 και ΔΕ01.

και επαγγελματικών λυκείων) πτυχίο τεχνικού ή επαγγελματι-

13. «Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών

κού λυκείου ή μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής και πτυ-

ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας

χίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ.(72)

εκπαίδευσης ορίζονται από 1-9-2013 ως εξής:

«κ) Κλάδος ΔΕ01 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελμα-

α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών

τικών σχολών: πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής ή

ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων,

κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και τριετής επαγ-

ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώ-

γελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, καθώς και βεβαίω-

ρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων

ση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ.».

(73) (74)

και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολο-

(69) Η περ. ιε’ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ. 21 παρ.1 Ν. 3475/2006, ΦΕΚ
146/Α/13-7-2006.
(70) Η εντός «» περίπτωση ιστ αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθ. 20
παρ. 1β Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006)
(71) Σύμφωνα με άρθ. 20 παρ 3 του Ν3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) που αντικαταστάθηκε με το άρθ. 5 παρ 4γ του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/1-8-2008), ισχύει : «3) Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 Μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του
άρθρου 8 παράγραφος 5 του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α) ή πτυχίο ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο
ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985.»
(72) Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4α του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/1-8-2008)
ισχύει : «4.α. Στην περίπτωση ιθ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν.
1566/1985, όπου αναφέρεται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ,
εφεξής νοείται βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ.»
(73) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθ. 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/1-8-2008)
«γ. Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι προσελήφθησαν ως
αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον κλάδο ΔΕ, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 παράγραφος 8 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) τριετή επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, αναγνωρίζεται ως προϋπη-

γίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο
από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ
ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι

ρεσία για την αναγραφή τους στους πίνακες αναπληρωτών – ωρομισθίων
μόνον αυτή η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαίου χρόνου για
τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς επαγγελματικής πείρας.»
(74)Η περίπτωση κ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθ. 5 παρ. 4α του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ
159/Α/1-8-2008)
(75) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α) ορίζεται ότι
όπου στις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 9 του Ν. 1566/1985 υπάρχει η
λέξη “ισότιμο” προστίθεται ακολούθως “και αντίστοιχο”.
(76)Η παρ. 11 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 3475/2006, ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006.
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μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από
δώδεκα έτη υπηρεσίας.

πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι
λειτουργούν στην ίδια πόλη.

στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν

16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε

έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία

μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκό-

έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη

ντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού η αν

υπηρεσίας.

δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και

ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.

εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδα-

η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.

σκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό των εβδομαδιαί-

ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. «Αν ο σύλλο-

ων διδακτικών ωρών δεν δημιουργούν επιπλέον δημοσιονομική

γος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών

δαπάνη ή άλλο είδος οικονομικής αξίωσης.»

(77)

αυτών, η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης,

14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συ-

ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού
(78)

μπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες

συμβουλίου.»

δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχο-

μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέ-

λείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία

ντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδα-

με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτι-

κτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαί-

κούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσια-

δευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην

κού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου

παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γει-

των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση

τονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από

του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλ-

πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που

λο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προ-

εκπαιδευτικός πλεονάζει εξ ολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε

σφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία. Η διδασκαλία του

άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με

μαθήματος της κοινωνιολογίας, αν δεν υπάρχουν καθηγητές του

απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού

κλάδου κοινωνιολόγων, μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς που

υπηρεσιακού συμβουλίου ή σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχια-

έχουν διαπιστωμένες ειδικές σπουδές στην κοινωνιολογία και, αν

κού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας

δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί, σε φιλόλογους ή πτυχιούχους

και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσι-

νομικών και πολιτικών επιστημών ή οικονομολόγους. Άδεια άσκη-

ακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν

σης ιδιωτικού έργου χορηγείται εάν προηγουμένως καλυφθούν με

σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδα-

υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων. Οι

σκαλίας ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν

δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά

μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα.

σχολεία ή φροντιστήρια. Για τις παραβάσεις του προηγούμενου ε-

15. Όσοι διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε
σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης παίρνουν οδοιπορικά έξοδα,

Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος

δαφίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 9 του
άρθρου 13.(79)

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποζημίωση για κάθε ώρα

17.Αν στο ίδιο σχολείο ή στα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή

διδασκαλίας εκτός έδρας που ορίζεται στο μισό από την προβλε-

κωμόπολης οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλί-

πόμενη στην παράγραφο 19. Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπο-

ας και ασκήσεων δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτι-

ρικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό

κού ή αν οι ώρες αυτές δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτι-

ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν. Τα

κούς, μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων ή η διεξαγωγή

σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της

πρακτικών ασκήσεων με ωριαία αντιμισθία σε εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλους υπαλλήλους του δημόσιου
τομέα ή σε ιδιώτες που έχουν τα προσόντα των κλάδων αυτών, ε-

(77) Η παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 αντικαταστάθηκε ως άνω με την
παρ. 2α της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Ν. 4152/2013, ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σύμφωνα με την παρ. 2β της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Ν. 4152/2013,
ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013 «β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.
2413/1996 (Α΄ 124) διατηρείται σε ισχύ.» (Η διάταξη αυτή αναφέρει ότι: «Οι
προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παράγραφος 13 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167/Α), ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνονται για όσους έχουν ή συμπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία κατά μία εβδομαδιαίως από 1-9-1996 και κατά μία ακόμα από 20-1-1997" (Ν. 2413/1996
άρθρ. 48 παρ. 3).

κτός από τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές φροντιστηρίων και
(78) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε σύμφωνα με την παρ 17 του άρθρου 6 του
Νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/28-6-2002).
(79) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 3 της ΥΑ 2036064/4519/0022 (ΟΙΚ-ΠΑΙΔ) της 56-1989, η οποία κυρώθηκε διά του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ
210/Α): «Οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 19 του Ν. 1566/1985 και της
παρ. 1 της αριθ. 62712/74/2479/5-7-1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ
504/Β/19-7-1988) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223/Α)
εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους που διδάσκουν υπερωριακά
στα δημοτικά σχολεία».
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όσους διδάσκουν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραί-

Άρθρο 15

τητο το πτυχίο των παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ, αν δεν

Διορισμοί εκπαιδευτικού προσωπικού

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με το πτυχίο αυτό.

Α’. Δασκάλων - Νηπιαγωγών.

Με την παραπάνω διαδικασία μπορεί να ανατίθεται η διδασκαλία

1. Οι διορισμοί των δασκάλων και νηπιαγωγών στα σχολεία της πρω-

του μαθήματος των Θρησκευτικών σε αξιόλογο αριθμό αλλόδοξων

τοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνι-

μαθητών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ιδιώ-

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από ετήσιους πίνακες διοριστέων

τες που έχουν πτυχίο Θεολογικής σχολής αντίστοιχου δόγματος

που συντάσσονται στο τέλος κάθε έτους. Στους πίνακες αυτούς

ΑΕΙ της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου

περιλαμβάνονται όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισμού μέσα στο

γυμνασίου.

ίδιο έτος και με σειρά που καθορίζεται από το βαθμό του πτυχίου

18. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτι-

τους. Αν υπάρχουν πτυχία με τον ίδιο βαθμό, η σειρά καθορίζεται

κής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέ-

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση ως

πεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το

η ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία κα-

υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Τα όργανα, ο τρόπος επι-

ταχώρισης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.

λογής και η διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας στις περιπτώ-

2. Οι αιτήσεις για διορισμό υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα

σεις της προηγούμενης παραγράφου, ρυθμίζονται με απόφαση του

δικαιολογητικά, στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις ή γραφεία

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφα-

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι των οποίων ελέγ-

ση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού

χουν τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι αιτή-

υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα

σεις μαζί με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια διεύ-

(10) οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύ-

θυνση προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνι-

πτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

19. Η ωριαία αντιμισθία ορίζεται στο ένα ενενηκοστό (1/90) των κάθε

3. Κατά τη σύνταξη του ετήσιου πίνακα διοριστέων προτάσσονται

είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του αντίστοι-

υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από το βαθμό του πτυχίου τους κατά

χου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών.

σειρά όσοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τα θύματα πολέ-

20. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 13 που αφορούν την υ-

μου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι πολέ-

ποχρέωση παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς και

μου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους

την απαγόρευση παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων και τις κυρώσεις για την παράβασή της αντίστοιχα, εφαρμόζονται και για τους
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

και ακολουθούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων.
4. Η κατάταξη όσων ανήκουν σε καθεμία από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου

21.Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20

τους.

αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρι-

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, δεν έχουν δικαίωμα να υπο-

νούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη

βάλουν αιτήσεις δάσκαλοι που δε συμπλήρωσαν το 20ό έτος της

δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση

ηλικίας τους και νηπιαγωγοί που δε συμπλήρωσαν το 18ο έτος της

εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

ηλικίας τους, καθώς και δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί που συμπλήρωσαν
το 40ό έτος της ηλικίας τους. Ο διορισμός τους δεν επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους. Κατ’ εξαίρεση
έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διορισμού υποψήφιοι που
συμπλήρωσαν το 40ό, όχι όμως το 45ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ. ή
στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή ο διορισμός δεν
επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας τους.
6. Οι διοριζόμενοι, που δεν αποδέχονται το διορισμό τους ή παραιτούνται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού τους, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέα αίτηση διορισμού πριν να περάσουν δύο χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού ή αποδοχής της παραίτησης. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά παράβαση της διάταξης αυτής δε λαμβάνονται υπόψη.
7. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, που έχουν προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής ή υπηρέτησαν σε ξένα
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ορίζονται και μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας

τήσιους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται κατά κλάδους στο

τους, εφόσον, κατά το χρόνο διορισμού, σε κάθε έτος μετά τη συ-

τέλος κάθε έτους. Για τον κλάδο ΠΕ04 οι ετήσιοι πίνακες συντάσ-

μπλήρωση του 40ού αντιστοιχεί ένα έτος προϋπηρεσίας στα σχο-

σονται κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 14. Για

λεία αυτά.

τους κλάδους ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΤΕ1 και ΔΕ1 οι πίνακες αυτοί

Ο διορισμός τους γίνεται με τον εισαγωγικό ή και με ανώτερο βαθ-

συντάσσονται και κατά ειδικότητες, όπως αυτές ορίζονται στην

μό ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους. Ο βαθμός καθορίζε-

παράγραφο 12 του άρθρου 14. Στους παραπάνω πίνακες περιλαμ-

ται με πράξη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο

βάνονται όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισμού μέσα στο ίδιο έ-

τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας και οι λεπτομέρειες για την

τος και με σειρά που καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής

εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του

της αίτησης.

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «Επίσης, έχουν δι-

2. Οι αιτήσεις για διορισμό υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα

καίωμα να υποβάλουν αίτηση διορισμού ομογενείς από την πρώην

δικαιολογητικά, στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις ή γραφεία

ΕΣΣΔ οι οποίοι παλιννόστησαν από 1-1-1981 και των οποίων τα πτυ-

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι των οποίων ελέγ-

χία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα προς τα αντίστοιχα των ελληνι-

χουν τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι αιτή-

κών ΑΕΙ».

(80)

σεις μαζί με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια διεύ-

8. Βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε

θυνση προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

θέση εκπαιδευτικού, που γίνεται στη διάρκεια της θητείας τους,

3. Κατά τη σύνταξη του πίνακα διοριστέων προτάσσονται υποχρεω-

χωρίς να διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων. Μετά τη λή-

τικά και ανεξάρτητα από το βαθμό του πτυχίου τους κατά σειρά

ξη της θητείας τους διορίζονται, εάν το επιθυμούν, στις πρώτες κε-

όσοι έχουν διδακτορικό δίπλωμα, τα θύματα πολέμου ή εθνικής

νές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου τους, εφόσον δεν

αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι πολέμου ή εθνικής

συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού.

αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου, και τα τέκνα τους και ακολου-

9. Η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώ-

θούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων.

ρας αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπι-

4. Η κατάταξη όσων ανήκουν σε καθεμία από τις κατηγορίες της προ-

κού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. «Ειδικά για τη στελέχωση των

ηγούμενης παραγράφου γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής

Μουσικών Σχολείων καθορίζονται με την ίδια απόφαση οι ειδικό-

των αιτήσεων στις διευθύνσεις και τα γραφεία της δευτεροβάθμιας

τητες των υποψηφίων, τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα, καθώς
και η πρόβλεψη του ελάχιστου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής
των νεοδιοριζομένων στην οργανική θέση στα Σχολεία αυτά.» (81)
10.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ-

εκπαίδευσης.
5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής, η σειρά διορισμού καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της κεντρικής υπηρεσίας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ειδικότε-

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ρα θέματα που αναφέρονται στο διορισμό του εκπαιδευτικού προ-

καταρτίζεται πίνακας διοριστέων και πριν από το τέλος του έτους,

σωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

στις περιπτώσεις που έχουν εξαντληθεί οι πίνακες διοριστέων του

11. Από την ημερομηνία που υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για διορι-

προηγούμενου έτους.

σμό πτυχιούχου παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κλείνουν οι πίνακες

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 της περίπτωσης Α’

διοριστέων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του έτους αυτού και

εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διορισμούς σε θέσεις προσω-

συντάσσονται πλέον νέοι πίνακες με σειρά που καθορίζεται από

πικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

την ημερομηνία αυτή είτε πρόκειται για πτυχιούχους παιδαγωγι-

8. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1985, σε θέσεις του κλάδου ΠΕ17 Τεχνολό-

κών τμημάτων ΑΕΙ είτε για πτυχιούχους παιδαγωγικών ακαδημιών

γων διορίζονται πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΚΑΤΕΕ με πτυχίο παιδαγωγικών

και σχολών νηπιαγωγών και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν

σπουδών ΣΕΛΕΤΕ, μόνο αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό

για τους διορισμούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι οποίες ε-

από πτυχιούχους της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ. από 1η Ιανουαρίου 1986

φαρμόζονται ανάλογα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι-

οι διορισμοί σε θέσεις του κλάδου αυτού γίνονται σε ποσοστό 70 %

δείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα και λεπτομέρειες

από πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΚΑΤΕΕ με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών.

που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Β’ Εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

9. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (82)
10.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ-

1. Οι διορισμοί σε θέσεις των κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού

γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ειδικότε-

των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται με από-

ρα θέματα που αναφέρονται στο διορισμό του εκπαιδευτικού προ-

φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από ε-

σωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

(80) Το εντός «» τέταρτο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.
2233/1994 (ΦΕΚ141/Α)
(81) Το άνω εντός «» εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 67 Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ
124/Α).

(82) Η παρ. 9 της περ. Β’ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 20 παρ. 5γ Ν. 3475/2006,
ΦΕΚ 146/Α3-7-2006.
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Γ’ Υποψηφίων με αυξημένα προσόντα.

ρεση είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση κατά το διορισμό σε σχολεία

1. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η πλήρωση περιορισμένου αριθμού θέ-

των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον οι κενές θέσεις των

σεων εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευ-

σχολείων αυτών δεν μπορούν να καλυφθούν με μεταθέσεις εκπαι-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που έχουν αυξημέ-

δευτικών εξαιτίας της έλλειψης αιτήσεων ενδιαφερομένων για με-

να επιστημονικά προσόντα με επιλογή ύστερα από προκήρυξη

(83)

.

2. «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

τάθεση.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

καθορίζονται:

ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου,

α) ο αριθμός των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν για κάθε

μπορούν να οριστούν και άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες

κλάδο,

δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατά το διορισμό

β) τα προσόντα, τα οποία δεν μπορούν να είναι κατώτερα από τα

τους.

οριζόμενα για κάθε κλάδο από αυτόν το νόμο, με επιπλέον πτυ-

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

χίο διετών τουλάχιστον μεταπτυχιακών σπουδών στο εσωτερι-

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα κριτήρια για

κό ή εξωτερικό ή διδακτορικό δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας

την τοποθέτηση των διοριζόμενων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ-

ή των επιστημών της αγωγής και

(84)

μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) η διαδικασία επιλογής.» (85)

Άρθρο 16

3. Οι διοριστέοι επιλέγονται από το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

και ο διορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδεί-

Α’ Προαγωγές.

ας και Θρησκευμάτων.

1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσεται από την οικεία διεύθυνση

Δ’. Τοποθέτηση διοριζομένων.

εκπαίδευσης, κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος αλφαβη-

1. «Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

τική κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι εκπαιδευτι-

δευσης που διορίζονται τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύν-

κοί κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό

σεων εκπαίδευσης και με απόφαση των προϊσταμένων των διευ-

κλιμάκιο, μαζί με στοιχεία δηλωτικά της συνολικής υπηρεσίας, της

θύνσεων αυτών, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού

υπηρεσίας κατά βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο και των τίτλων

υπηρεσιακού συμβουλίου, τοποθετούνται οριστικά σε κενές οργα-

σπουδών. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται στους εκπαιδευτι-

νικές θέσεις των σχολείων των περιοχών μετάθεσης του νομού με

κούς μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έ-

βάση τις δηλώσεις προτίμησής τους και τα ισχύοντα κριτήρια για

τους. Ένσταση επιτρέπεται προς το υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα

τις τοποθετήσεις των διοριζομένων». (86)

σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση. Το υπηρεσιακό συμβούλιο

2. Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με

αποφασίζει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της ένστασης.

ειδικότητες, που προβλέπονται από το πρόγραμμα για διδασκαλία

2. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου, όταν οριστικο-

και σε γυμνάσια και σε λύκεια, τοποθετούνται κατά τη διαδικασία

ποιηθούν, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-

της παραγράφου 1 μόνο σε γυμνάσια, στα οποία διδάσκουν για μία

σκευμάτων, το οποίο συντάσσει συνολικές για όλη τη χώρα αλφα-

πενταετία τουλάχιστον. Εξαίρεση επιτρέπεται ύστερα από ειδικά
αιτιολογημένη πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει ανυπέρβλητη υπηρεσιακή ανάγκη.

βητικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών.
3. α) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται με απόφαση του νομάρ-

3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατά το διορισμό

χη. Οι προαγωγές αυτές γίνονται με βάση πίνακα προακτέων

τους σε σχολεία των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Κατ’ εξαί-

που καταρτίζει το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο
μέσα στο μήνα Απρίλιο κάθε έτους. Ο πίνακας αυτός συντάσσε-

(83) Με τον Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α άρθρ. 22 παρ. 5 ορίζεται ότι: «5. Οι διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του Κεφαλαίου Γ του άρθρου 15 του Ν. 1566/1985
μπορεί να εφαρμόζονται και για το διορισμό εκπαιδευτικών με αυξημένα
προσόντα, προκειμένου να αποσπαστούν για μία πενταετία σε σχολεία του
εξωτερικού. Η επιλογή αυτών γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 16 του παρόντος νόμου. Οι διοριζόμενοι, εφόσον αποχωρήσουν, για
οποιονδήποτε λόγο, πριν από τη συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε
σχολεία του εξωτερικού, θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί αυτοδικαίως από
την οργανική θέση τους». Βλ. και παρ. 6 του αυτού άρθρ. και νόμου για την
διακοπή της απόσπασης πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας.»
(84) Η διατύπωση στο β' έχει αλλάξει ως εξής: «…τα προσόντα, τα οποία δεν
μπορούν να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα για κάθε κλάδο από αυτόν το
νόμο, με επιπλέον προσόν τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής και…»
(85) Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 άρθρ. 5 Ν. 2517/ 1997 (ΦΕΚ
160/Α)
(86) Η παρ. 1 του κεφαλαίου Δ του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).

ται κατά κλάδους με αλφαβητική σειρά και περιλαμβάνει όσους
συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο προαγωγής ως τις 30
Απριλίου του επόμενου έτους και κρίνονται προακτέοι από τα
υπηρεσιακά τους στοιχεία. Προακτέοι κρίνονται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται σε όλα τα στοιχεία της έκθεσης υπηρεσιακής ευδοκιμότητας τουλάχιστον “επαρκείς” για προαγωγή
στο βαθμό Β’ και τουλάχιστον “καλοί” για προαγωγή στο βαθμό
Α’.
β) Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται :
αα) στην κατηγορία ΠΕ, για προαγωγή στο Β’ βαθμό διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και για προαγωγή στον Α’ βαθμό εξαετής
υπηρεσία στο βαθμό Β’,
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ββ) στην κατηγορία ΤΕ, για προαγωγή στο Β’ βαθμό τετραετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και για προαγωγή στο βαθμό Α’ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β’,

σόμενος. Η θέση αυτή καταργείται με την αποχώρησή του από την
υπηρεσία.
7. Για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

γγ) στην κατηγορία ΔΕ, για προαγωγή στο Β’ βαθμό εννεαετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ’ και για προαγωγή στον Α’ βαθμό οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β’.

εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις που ισχύουν για την εξέλιξη των άλλων δημόσιων υπαλλήλων.
Β’ Μεταθέσεις

γ) Προκειμένου για εκπαιδευτικούς ΠΕ κατηγορίας, κατόχους με-

1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

ταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστο φοίτησης ή διδα-

δευσης μετατίθενται :

κτορικού διπλώματος ΑΕΙ, συναφούς με τα αντικείμενα στα ο-

«(α) Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του

ποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν, μειώνε-

εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από

ται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στο

Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από σχολείο σε σχολείο

βαθμό Β’ και στις δύο περιπτώσεις και για την προαγωγή στο

σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και

βαθμό Α’ κατά ένα έτος για τους κατόχους μεταπτυχιακού δι-

οργανικής θέσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-

πλώματος και κατά δύο έτη για τους κατόχους διδακτορικού δι-

σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις υπερα-

πλώματος. Αν οι παραπάνω τίτλοι σπουδών συντρέχουν αθροι-

ριθμίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρό-

στικά, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους

ταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού

βαθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία.

και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, μεταξύ

δ) Ως μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα νοείται εκείνο που χο-

των οποίων περιλαμβάνονται τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογε-

ρηγείται με ξεχωριστό τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώ-

νειακή κατάσταση και άλλα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-

ματος ΑΕΙ για τα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα ΑΕΙ

πτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων.» (89)

του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.

β) για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου,

4. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συ-

όταν η μετάθεση επιβάλλεται από υπαιτιότητα του εκπαιδευτι-

μπληρώνει ο εκπαιδευτικός το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για
να προαχθεί στον επόμενο βαθμό.

κού,
γ) εξαιτίας υπεραριθμίας στο σχολείο ή στα σχολεία του νομού, ή

5. «Εκπαιδευτικοί που κρίνονται, κατά τις αξιολογικές κρίσεις, ακα-

νομαρχιακού διαμερίσματος και με δαπάνη του Δημοσίου,
(90)

τάλληλοι για την προσφορά διδακτικού έργου, μπορεί όμως να

δ)

κριθούν ως επαρκείς για την άσκηση διοικητικού έργου, παραπέ-

ε) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον εξυπη-

μπονται με απόφαση του νομάρχη στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.» (87).

,

ρετείται και το συμφέρον της υπηρεσίας.
στ) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου για πλήρωση
κενών θέσεων στα πειραματικά σχολεία,

6. Το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει όλα τα στοιχεία του

ζ) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου για αμοιβαία με-

φακέλου, καλεί σε ακρόαση τον κρινόμενο και μπορεί να εξετάζει

τάθεση που επιτρέπεται αν κανένας από τους αιτούντες δεν έχει

κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Αν ο εκπαιδευτικός κριθεί απολυτέος

συμπληρώσει υπηρεσία τριάντα (30) ετών.

με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

2. Κατά την ενέργεια των μεταθέσεων επιδιώκεται η σύμμετρη κατα-

απολύεται για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αν

νομή του προσωπικού μεταξύ των σχολείων του ίδιου νομού ή νο-

το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο διαπιστώσει ότι ο κρινόμενος

μαρχιακού διαμερίσματος, καθώς και μεταξύ των νομών και νο-

δεν είναι κατάλληλος για το έργο του εκπαιδευτικού «ή έχει σοβα-

μαρχιακών διαμερισμάτων.

ρούς λόγους υγείας»

(88)

, κρίνεται όμως επαρκής για την προσφορά

3. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (91).

διοικητικής υπηρεσίας, μπορεί να αποφασίσει τη μετάταξή του σε

4. «Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή μετάθεσης σε άλ-

προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων ή

λη περιοχή μετάθεσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής

γραφείων της εκπαίδευσης, εφόσον έχει υπερεπταετή και δεν συ-

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κε-

μπλήρωσε εικοσιπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Στην

ντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μέσα στον μήνα Απρίλιο. Περιο-

περίπτωση αυτή συνιστάται προσωρινή θέση διοικητικού προσω-

χή μετάθεσης νοείται είτε ο νομός είτε περιφέρεια μικρότερη του

πικού με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη-

νομού. Ο καθορισμός των περιοχών μετάθεσης γίνεται με απόφα-

σκευμάτων και Οικονομικών, την οποία καταλαμβάνει ο μετατασ-

ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου οι τοποθετήσεις, όσων μετα-

(87) Η εντός «» παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 5,
παρ. 9 του Ν. 1824/1988, ΦΕΚ 296/Α
(88) Η άνω εντός «» προσθήκη στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του κεφαλαίου Α
του άρθρου 16 προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 10 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ
296/Α).

(89) Η εντός «» παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθρο
μόνο, ενότητα Θ2 παρ. 2 του Ν. 4093/2012, ΦΕΚ 222/Α
(90) Η περ. δ της παρ. 1 του κεφαλαίου Β καταργήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.
1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α).
(91) Η παρ. 3 καταργήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α).
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τίθενται, στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα σε κενές θέσεις

Γ’ Αποσπάσεις

σχολείων, καθώς και οι μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδι-

1. Αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να γίνει α-

ου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, γίνονται με απόφαση του

πόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμ-

εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχια-

βουλίου, μέσα στο μήνα Μάιο. Όσοι μετατίθενται οφείλουν να πα-

κού διαμερίσματος για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες με από-

ρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία που μετατέ-

φαση του νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της

θηκαν το αργότερο ως τις 20 Ιουνίου για την πρωτοβάθμια και ως

διεύθυνσης.

τις 30 Ιουνίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

(92)

.

2. Παράταση της απόσπασης αυτής ή απόσπαση για χρονικό διάστη-

5. Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις σε σχολεία του ίδιου νομού ή

μα μεγαλύτερο του διμήνου και έως τη λήξη του διδακτικού έτους

νομαρχιακού διαμερίσματος μετατίθενται ή τοποθετούνται κατ’

γίνεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση τον οικεί-

απόλυτη προτεραιότητα σε κενές θέσεις των λυκείων όσοι έχουν

ου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

συμπληρώσει πενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Με το προεδρικό

3. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να αποσπαστούν και προσωρινοί

διάταγμα της παραγράφου 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η δια-

αναπληρωτές από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχια-

δικασία των μεταθέσεων και τοποθετήσεων αυτών.

κού διαμερίσματος, εφόσον δεν υπάρχουν κατά το χρόνο της από-

6. Κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που μετατίθενται στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα και κατά τις μεταθέσεις τους από σχολείο σε σχολείο του ίδιου
νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, μετατίθενται για το συμφέ-

σπασης οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψή τους στο σχολείο
που υπηρετούν.
4. Αποσπάσεις διευθυντών σχολείων και ΣΕΚ δεν επιτρέπονται, εκτός
από περιπτώσεις αμοιβαίας απόσπασης.

ρον της υπηρεσίας, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση σοβαρότατων

συμβουλίου, σε κενές θέσεις λυκείων της ίδιας πόλης ή κωμόπολης

αναγκών, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συ-

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γυμνάσια περισσότερο από πέντε

ζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, είναι δυνατή η

(5) έτη.

απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας «και της δευτερο-

7. Μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπονται

βάθμιας»(94) εκπαίδευσης σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα

μόνο :

με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

α) για τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μο-

ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου κεντρικού υπηρε-

νάδων, διευθυντών ΣΕΚ και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ και
β) για άμεση απομάκρυνση εκπαιδευτικού από υπαιτιότητά του.

σιακού συμβουλίου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

8. «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

ύστερα από γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλί-

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται η διαδικασία, οι

ου, επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας

σχετικές προθεσμίες, τα όργανα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια (στα

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα όχι μεγα-

οποία περιλαμβάνονται ιδίως η υπηρεσία σε σχολεία με δυσμενείς

λύτερο της τριετίας:

όρους διαβίωσης και λειτουργίας, η συνυπηρέτηση, η ανάγκη συ-

α) στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

νοίκησης συζύγων, η εντοπιότητα, η προστασία τέκνων, η ανάγκη

Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού του,

για θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή

β) σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, που εποπτεύονται από

των μελών της οικογένειάς του και γενικότερα οικογενειακοί λό-

το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από

γοι), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια

πρόταση των αρμόδιων οργάνων τους.

των μεταθέσεων.»

(93)

.

7. Αν διενεργείται ένορκη ανάκριση για τη διαπίστωση πειθαρχικού

9. Στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-

αδικήματος και εγείρονται σοβαρές υπόνοιες εναντίον εκπαιδευτι-

παίδευσης, που μετατίθενται ύστερα από πέντε συνεχή διδακτικά

κού, επιτρέπεται η απόσπασή του σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού

έτη, σε σχολεία της ίδιας πόλης ή κωμόπολης, καταβάλλονται ο-

ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη ύστερα

δοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύ-

από εισήγηση του ανακριτή και γνώμη του οικείου περιφερειακού

ουσες διατάξεις.

υπηρεσιακού συμβουλίου για τη διευκόλυνση του ανακριτικού έρ-

10.

Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78) δεν εφαρμό-

γου. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από ακρόαση του εκπαιδευτικού

ζονται για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και

και δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τρεις μήνες. Κατά την ίδια

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι δυνατή απόσπαση του εκπαιδευτικού σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

(92) Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.
1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α).
(93) Η παράγραφος 8 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3
του Ν. 1824/ 1988, ΦΕΚ 296Α).

σκευμάτων.
(94) Οι εντός «» λέξεις προστέθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ
203/Α).
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8. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 αποσπώνται τα μέλη των δι-

10.

Δασκάλες που είναι μητέρες παιδιών μέχρι τριάμισι ετών μπορεί

οικητικών συμβουλίων των ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευ-

να αποσπώνται από ολιγοθέσια σε πολυθέσια δημοτικά σχολεία με

σης και των συλλόγων των δασκάλων σε σχολεία της έδρας τους. Ο

απόφαση του νομάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου

χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέ-

περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
Δ’. Μετατάξεις.(97)

ση τους.
9. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκ-

1. Μετάταξη εκπαιδευτικών κατά τις κείμενες διατάξεις από κλάδο σε

παίδευσης, που αποσπώνται στα αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία

κλάδο επιτρέπεται εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό

της αλλοδαπής, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευ-

στον ίδιο κλάδο με χρονολογία λήψης του πτυχίου προγενέστερη

σης, από τις οποίες αποσπάστηκαν και οι οργανικές θέσεις τους

από τη χρονολογία λήψης του πτυχίου του μετατασσομένου «μετά

(95)

Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης εί-

διετία από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου δεν επιτρέπεται με-

ναι αρμόδιες για τη ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστα-

τάταξη εκπαιδευτικού που έχει μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο από

σης και την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας για το χρονικό

το 5ο.» 98). Απαγορεύεται η μετάταξη εκπαιδευτικού που έχει μι-

διάστημα της απόσπασης των εκπαιδευτικών αυτών στα σχολεία

σθολογικό κλιμάκιο ανώτερο από το 10ο.(99)

στα σχολεία θεωρούνται κενές.

της αλλοδαπής. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μετά τη λήξη της από-

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

σπασής τους τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του νομάρχη,

ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλί-

ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλί-

ου, επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικού σε κενή θέση άλλης ειδι-

ου, σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Η
οριστική τους τοποθέτηση γίνεται κατά τις επόμενες μεταθέσεις
εκπαιδευτικών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις με-

κότητας του ίδιου κλάδου, με τους περιορισμούς της παραγρ. 1.
3. Για την τοποθέτηση όσων μετατάσσονται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 της περίπτωσης Δ’ του άρθρου 15.

ταθέσεις αυτές, εντός του ίδιου νομοί ή νομαρχιακού διαμερίσμα-

Ε’ Άδειες χωρίς αποδοχές

τος. Αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν καταλάβουν θέσεις μέσα στον

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ίδιο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα, τοποθετούνται με απόφαση

ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμ-

τον Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από

βουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθ-

πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε σχολεία άλ-

μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι

λου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Οι παράγραφοι 1 και 2

τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως

(96)

του άρθρου 17 του Ν. 1232/ 1982 (ΦΕΚ 22) καταργούνται

.

θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των
μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων

(95) Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018:
1. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, κατά το διάστημα της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο
στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής
τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε (5) ετών, τότε, με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η
οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167)
και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις
οποίες αποσπάστηκαν.
β) Κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον είχαν υπηρετήσει ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 αποσπάστηκαν και
έχασαν την οργανική τους θέση μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση
τοποθέτησής τους στο σχολείο όπου είχαν την οργανική τους θέση, μέχρι
τις 31-8-2018.
Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί με μετάθεση άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός παραμένει στην οικεία διεύθυνση ως υπεράριθμος.».
2. Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α) Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (Α’ 78).
β) Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
(96) Κατά την παρ. 12 άρθρ. 16 Ν. 2413/1996: «Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη
διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Για
τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.

του εξωτερικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ' παράγραφος 9 του Ν. 1566/1985»
Με τον Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α) άρθρ. 22 (αποσπάσεις στο εξωτερικό) παρ. 3
ορίζεται ότι: «3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία για την απόσπαση, οι όροι, τα κριτήρια και
τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ παράγραφος 9 του Ν. 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και τα όργανα
επιλογής ομογενών εκπαιδευτικών»
(97) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Κατά το άρθρο 17 παρ. 14α του Ν. 1586/1986 (Α 37): «Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΔΕ1, ΠΕ1, ΠΕ17 και ΠΕ18 του άρθ. 14 του Ν. 1566/1985 της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα άλλου
κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, μετατάσσονται σε θέσεις του κλάδου αυτού. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από
τους ενδιαφερόμενους μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση αυτού του
νόμου με σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και ισχύει
από 1-1-1987».
(98) Η εντός «» φράση προστέθηκε σύμφωνα με το άρθ. 17 παρ. 14στ' του Ν.
1586/1986, ΦΕΚ 37Α).
(99) Η πρόταση αυτή καταργήθηκε.
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2. «Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύμφωνα με την προηγού-

3. Η πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με πράξη των

μενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί

αρμόδιων προϊσταμένων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας ή δευ-

πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη.» (100)

τεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των οικείων πε-

ΣΤ’ Πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία

ριφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Αν υποβληθούν περισσό-

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

τερες αιτήσεις για τις ίδιες θέσεις, τηρείται η σειρά υποβολής των

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνη-

αιτήσεων για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Σε πε-

σης, ορίζονται τα μονομελή και συλλογικά όργανα που ασκούν την

ρίπτωση πρόσληψης αρένων προηγούνται όσοι έχουν εκπληρώσει

πειθαρχική δικαιοδοσία για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρω-

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η αρμοδιό-

αυτές. Η απόλυση των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται αυτοδι-

τητά τους για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και την επιβολή πει-

καίως με τη λήξη του διδακτικού έτους και χωρίς καμία αποζημίω-

θαρχικών ποινών.

ση. Αν δεν υπάρχουν ή δεν προσφέρονται για πρόσληψη σε θέσεις

2. Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65)

προσωρινών αναπληρωτών υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτι-

διοικητική εξέταση, καθώς και η ένορκη ανάκριση για διαπίστωση

κοί, μπορούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ιδιώ-

πειθαρχικού αδικήματος όταν αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς, ε-

τες που έχουν τα προσόντα διορισμού, εκτός από το παιδαγωγικό

νεργείται:

πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ. Στην περίπτωση αυτή το όριο ηλικίας δεν απο-

α) για τους σχολικούς συμβούλους από σύμβουλο ή μόνιμο πάρε-

τελεί κώλυμα για την πρόσληψη. «Κάθε έτος μπορούν να καταρτί-

δρο του ΠΙ ή άλλο σχολικό σύμβουλο,

ζονται χωριστές, κατά δυσπρόσιτες ή νησιωτικές περιοχές, κατα-

β) για τους προϊσταμένους των διευθύνσεων εκπαίδευσης από άλλο προϊστάμενο διεύθυνσης της εκπαίδευσης,

στάσεις υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόσληψη

γ) για τους προϊσταμένους γραφείων της εκπαίδευσης από προϊ-

για τους εκπαιδευτικούς κάθε καταστάσεως θα γίνεται σύμφωνα

στάμενο διεύθυνσης της εκπαίδευσης ή άλλο προϊστάμενο γρα-

με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ειδικότερες αυτές περιοχές κάθε νό-

φείου της εκπαίδευσης,

μου, που θα καλύπτονται από τις παραπάνω καταστάσεις υποψη-

δ) για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και ΣΕΚ από προϊστάμε-

φίων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας

νο διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή άλλο διευθυντή σχολι-

και Θρησκευμάτων»(101). «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι-

κής μονάδας ή ΣΕΚ και

δείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

ε) για τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και υπεύθυνους το-

Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία

μέων ΣΕΚ από προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης

πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευ-

ή διευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ ή άλλον υποδιευθυντή

τικών». (102)

σχολικής μονάδας ή υπεύθυνο τομέα ΣΕΚ.

4. Στους προσωρινούς αναπληρωτές καταβάλλονται οι αποδοχές που

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο
των υπαλλήλων του Δημοσίου.

αντιστοιχούν στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου τους, καθώς και επιδόματα εορτών, σύμ-

Άρθρο 17

φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σχετικές πιστώσεις για την

Προσωρινοί αναπληρωτές

πληρωμή των δαπανών αυτών εγγράφονται στον προϋπολογισμό

1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευ-

εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι

τικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς

αποδοχές που καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές,

και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολεί-

οι οποίοι προσλαμβάνονται με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, κα-

ων, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έ-

θώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους υπολογίζονται με κλάσμα που

τους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές

έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών, για τις οποίες

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από αυτούς που υπέβαλαν αί-

έχουν προσληφθεί και παρονομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του

τηση διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού.

2. Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαμβάνονται επίσης με μειωμένο

5. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από την πα-

ωράριο διδασκαλίας, που αντιστοιχεί στο μισό τουλάχιστον του

ράγραφο 12 του άρθρου 4, εφόσον οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν

υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαι-

επαρκούν, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές, σύμφωνα

δευτικού, όταν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδα-

με τις διατάξεις αυτού του άρθρου με απόφαση του προϊσταμένου

σκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο ή και σε άλλο σχολείο της ίδιας ή

της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση

γειτονικής πόλης ή κωμόπολης δε δικαιολογούν το διορισμό μόνι-

του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

μου εκπαιδευτικού.
(100) Η παρ. 2 της περίπτωσης Ε’ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως
ισχύει, αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 37 του Ν.
4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015).

(101) Τα εντός «» εδάφια προστέθηκαν με την παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.
2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α)
(102) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν.
2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α).
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Άρθρο 18

Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος καθορίζονται με απόφαση του

Αποζημιώσεις

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1. Για την καταβολή ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και οδοιπο-

2. Προϊστάμενοι των τμημάτων διοικητικών θεμάτων είναι διοικητι-

ρικών εξόδων στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτε-

κοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με βαθμό 6ο και πάνω. Προ-

ροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετακινούνται για την εκτέλεση υπη-

ϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων είναι δάσκαλοι ή

ρεσίας, εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό

νηπιαγωγοί και προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01 έως ΠΕ11 για τα τμήματα γενικής

2. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, τους προσωρινούς αναπληρωτές

κατεύθυνσης και των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 ή ΤΕ01

και τους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που

για τα τμήματα τεχνικής - επαγγελματικής κατεύθυνσης. Για την

μετακινούνται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου δι-

επιλογή των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά-

δασκαλίας σε σχολείο ή μεταλυκειακό προπαρασκευαστικό κέντρο

των καταρτίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πί-

άλλης πόλης ή κωμόπολης, καταβάλλονται:

νακας υποψηφίων. Για την επιλογή, τα προσόντα, την τοποθέτηση,

α) οδοιπορικά έξοδα κατά τις κείμενες διατάξεις και

την υπηρεσιακή κατάσταση και για κάθε άλλο θέμα εφαρμόζονται

β) για κάθε ώρα διδασκαλίας το ένα δεύτερο της προβλεπόμενης

ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 11 που αναφέρονται στους υποδι-

ωριαίας αμοιβής για διδασκαλία πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο.

ευθυντές των σχολικών μονάδων.
3. Η υπηρεσία κάθε γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκ-

Οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται και στους δασκάλους των σχο-

παίδευσης λειτουργεί με την άμεση ευθύνη του προϊσταμένου του.

λείων που η έδρα τους μετακινείται εποχιακά.

Σε κάθε γραφείο λειτουργεί τμήμα γραμματείας με προϊστάμενο

3. Στους σχολικούς συμβούλους και στους προϊσταμένους των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης, που μετακινούνται εκτός

διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με βαθμό 6ο και πάνω.

γραφείου και εντός έδρας, επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μετα-

4. Σε κάθε διεύθυνση και σε κάθε γραφείο της πρωτοβάθμιας και

φορικού μέσου με καταβολή της χιλιομετρικής αποζημίωσης, σύμ-

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται ένας κλητήρας - επι-

φωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται
η διαδικασία για τη βεβαίωση των χιλιομετρικών αποστάσεων και
κάθε σχετική λεπτομέρεια.

στάτης - φύλακας νυκτοφύλακας.
5. Σε κάθε διεύθυνση ή γραφείο εκπαίδευσης, τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΣΕ.
6. Σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές

4. Οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν μαθητές σε σχολικές εκδηλώ-

πάνω από διακόσιους (200) λειτουργεί γραμματεία, στην οποία το-

σεις, που συνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο (όπως εκδρομές, πε-

ποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. Στη

ρίπατοι, αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις), θεωρείται ότι εκτελούν

γραμματεία των λυκείων που έχουν περισσότερους από πεντακό-

διατεταγμένη υπηρεσία. Για την κάλυψη των δαπανών κίνησης ε-

σιους (500) μαθητές τοποθετείται και δεύτερος γραμματέας, κα-

κτός έδρας, όπου προβλέπονται, εγγράφονται σχετικές πιστώσεις

θώς και τρίτος, αν έχουν περισσότερους από οκτακόσιους (800)

στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

μαθητές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων και των νομαρχιών.

Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών μπο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ρεί να οριστεί ότι σε κάθε 12θέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο το-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ποθετείται διοικητικός υπάλληλος ως γραμματέας αυτού.

Άρθρο 19

7. Σε κάθε λύκειο ή γυμνάσιο ή τεχνική - επαγγελματική σχολή, με

Προσωπικό υπηρεσιών και σχολείων

μαθητές πάνω από διακόσιους (200), καθώς και σε κάθε δεκαθέσιο

1. Η υπηρεσία κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκ-

και πάνω δημοτικό σχολείο, τοποθετείται ένας κλητήρας - επιστά-

παίδευσης λειτουργεί με την άμεση ευθύνη του προϊσταμένου της.
Η υπηρεσία αυτή αποτελείται :

της - φύλακας νυκτοφύλακας.
8. Σε συγκροτήματα διδακτηρίων της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

α) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από δύο τμήματα :

βάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, καθώς

(αα) διοικητικών θεμάτων και

και των ΣΕΚ τοποθετούνται ανά δύο κλητήρες - επιστάτες - φύλα-

(ββ) εκπαιδευτικών θεμάτων και

κες - νυκτοφύλακες.

β) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τρία τμήματα :

9. α) Για τη συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού των τεχνικών

(αα) διοικητικών θεμάτων,

- επαγγελματικών και ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, των ΣΕΚ

(ββ) εκπαιδευτικών θεμάτων γενικής κατεύθυνσης και

και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών συνιστώνται δια-

(γγ) εκπαιδευτικών θεμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης. (103)
(103) Τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της
υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.

1566/1985 (Α’ 167), όπως μετονομάστηκαν με την περίπτωση β’ της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), καταργήθηκαν σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθ. 33 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).
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κόσιες πενήντα (250) θέσεις τεχνιτών συντήρησης με σχέση ερ-

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - επιστατών - φυλάκων - νυκτοφυ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου.

λάκων

β) Προσόντα για την πρόσληψη των τεχνιτών συντήρησης ορίζο-

Με βαθμούς 12ο - 7ο θέσεις

3. 052.

νται το πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας μέσης τεχνικής σχολής ή

Αν αυξηθούν τα γραφεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

τεχνικού επαγγελματικού ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τε-

εκπαίδευσης ή τα σχολεία, στα οποία προβλέπεται από τις διατά-

χνικής - επαγγελματικής σχολής και τετραετής τουλάχιστον ε-

ξεις αυτού του νόμου τοποθέτηση υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ1,

παγγελματική εμπειρία.

ΤΕ1, ΔΕ1, ΔΕ2 και ΣΕ1, αυξάνονται ανάλογα οι θέσεις των υπαλλήλων

γ) Οι τεχνίτες συντήρησης κατανέμονται και τοποθετούνται σε μία

των κλάδων αυτών κατά κατηγορίες με προεδρικό διάταγμα, που

ή περισσότερες σχολικές μονάδες ή συγκροτήματα σχολικών

εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη-

μονάδων του εδαφίου α’ που χρησιμοποιούν τον ίδιο εργαστη-

σκευμάτων και Οικονομικών.

ριακό εξοπλισμό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.

2. Προϊστάμενοι των τμημάτων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμά-

δ) Αν αυξηθούν τα σχολεία όπου τοποθετείται προσωπικό αυτής

των Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και των

της παραγράφου, αυξάνονται ανάλογα και οι θέσεις τεχνιτών

νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Έβρου, Ηλείας, Ηρα-

συντήρησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας

κλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κοζάνης, Λάρισας,

και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Σερρών, Φθιώτιδας και Χανίων τοποθε-

ε) Το ύψος αμοιβής, οι όροι, η διαδικασία, η αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών συμβάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια

τούνται διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ1 Διοικητικού ή ΤΕ1
Διοικητικού με βαθμό 4ο, 3ο ή 2ο.

καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδεί-

3. Προϊστάμενοι των τμημάτων διοικητικών θεμάτων των διευθύν-

ας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομι-

σεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των λοιπών νομών και των

κών.

τμημάτων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας
Άρθρο 20

εκπαίδευσης όλων των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων

Οργανικές θέσεις, προσόντα, διορισμός

καθώς και των γραμματειών των γραφείων εκπαίδευσης, τοποθε-

1. Οι οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων

τούνται διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού, ΤΕ1

και γραφείων της εκπαίδευσης και των γραμματειών των σχολείων, καθώς και των κλητήρων - επιστατών - φυλάκων - νυκτοφυλάκων, ορίζονται κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς ως εξής :
Κατηγορία ΠΕ

Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό 6ο, 5ο ή 4ο.
4. Οι λοιποί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1, ΤΕ1, ΔΕ1 και ΔΕ2 τοποθετούνται στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης, στα γραφεία
φυσικής αγωγής και στις γραμματείες των σχολείων.

Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικός

5. Η κατανομή και ανακατανομή των θέσεων υπαλλήλων των προη-

Με βαθμούς 3ο - 2ο

θέσεις

10

γούμενων παραγράφων γίνεται, κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμε-

Με βαθμούς 5ο – 4ο

θέσεις

35

ρίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

Με βαθμούς 8ο - 6ο

θέσεις

83

σκευμάτων. « Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσε-

128

ων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και

Σύνολο θέσεων
Κατηγορία ΤΕ

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες και

Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικός

διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης του νομού, με απόφαση του

Με βαθμούς 3ο – 2ο

θέσεις

13

οικείου νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού

Με βαθμούς 5ο – 4ο

θέσεις

117

υπηρεσιακού συμβουλίου διοικητικού προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ).»(104).

Με βαθμούς 9ο – 6ο

θέσεις

501

«Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού

631

και βοηθητικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Σύνολο θέσεων
Κατηγορία ΔΕ

Εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες και σχολικές μονάδες

Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικός

του νομού γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυ-

Με βαθμούς 5ο - 4ο

θέσεις

513

Με βαθμούς 10ο - 60

θέσεις

2058

Σύνολο θέσεων

2571

χιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδεί-

Με βαθμούς 5ο – 4ο

θέσεις

Με βαθμούς 10ο – 6ο

θέσεις

Κατηγορία ΣΕ

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ).»(105)
6. α. Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων γίνονται κατά νομούς ή νομαρ-

Κλάδος ΔΕ2 Δακτυλογράφων

Σύνολο θέσεων

ντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού

89

ας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υ-

356
445

(104) Το άνω εντός «» εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 5 του άρθρου 20 με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α).
(105) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 3467/2006,
ΦΕΚ 128/Α/21-6-2006.
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πηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ), και
η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες θέσεις του νο-

πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα ή περισσότερα
υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια.

μού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του οικείου Πε-

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από

ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του

την ισχύ αυτού του νόμου με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παι-

οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού

δείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορί-

(ΠΥΣΔΙΠ). Για τις ως άνω τοποθετήσεις λαμβάνεται μέριμνα για

ζονται o αριθμός, η έδρα και η συγκρότηση των συμβουλίων των

σύμμετρη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών και σχολικών μονά-

προηγούμενων παραγράφων, η θητεία των μελών τους, οι αρμο-

δων.

διότητες, η οργάνωση και λειτουργία τους και κάθε άλλο συναφές

β. Οι τοποθετήσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης

θέμα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα:

των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Τμημάτων

α) Μπορεί να συσταθούν και περιφερειακά υπηρεσιακά και πει-

Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευ-

θαρχικά συμβούλια για το διοικητικό προσωπικό ή να ανατεθεί

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των γραμματειών των Γραφείων

η κρίση θεμάτων της υπηρεσιακής του κατάστασης στα περιφε-

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών ή

ρειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του εκπαιδευτι-

νομαρχιακών διαμερισμάτων γίνονται με απόφαση του οικείου

κού προσωπικού. Στη δεύτερη περίπτωση μετέχουν στα περι-

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση

φερειακά συμβούλια αιρετοί εκπρόσωποι των διοικητικών υ-

του οικεί ου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητι-

παλλήλων αντί των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.

κού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ), το οποίο είναι αρμόδιο για την επι-

β) Μπορεί να ανατεθούν στα κεντρικά και περιφερειακά συμβού-

λογή των ως Προϊσταμένων.(106).

λια αρμοδιότητες για θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης, φροντι-

7. Τα προσόντα του προσωπικού που διορίζεται σύμφωνα με το άρ-

στηρίων και εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών και του προσω-

θρο αυτό ορίζονται ως εξής :

πικού τους. Στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν τις αρ-

α) για τον κλάδο ΠΕ1, πτυχίο νομικού ή πολιτικού ή οικονομικού ή

μοδιότητες του εδαφίου αυτού μετέχουν εκπρόσωποι των ιδιω-

εμπορικού τμήματος ή τμήματος δημόσιας διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

τικών εκπαιδευτικών ή των ιδιοκτητών κατά περίπτωση.
4. Σε όλα τα συμβούλια που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο

β) για τον κλάδο ΤΕ1, πτυχίο διοίκησης και οικονομίας ΤΕΙ ή αντίστοιχο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

αυτό μετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσεων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων

γ) για τους κλάδους ΔΕ1 και ΔΕ2, απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου

κατά περίπτωση. Η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων και των

γυμνασίου ή μέσης επαγγελματικής σχολής λογιστών ή γραμμα-

αναπληρωτών τους ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 3.

τέων.

Στους εκλεγόμενους αιρετούς εκπροσώπους και τους αναπληρωτές

δ) για τον κλάδο ΣΕ1, απολυτήριο δημοτικού σχολείου.

τους απονέμεται, με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

Όσοι διορίζονται στον κλάδο ΔΕ2 είναι υποχρεωμένοι να ασκηθούν

Θρησκευμάτων, για το χρόνο της θητείας τους, ο βαθμός που κα-

στη χρήση γραφομηχανής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9

τέχει το πρώτο μετά τον πρόεδρο τακτικό μέλος του συμβουλίου

παρ. 2 του Ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6).

χωρίς τις αντίστοιχες αποδοχές του μέλους αυτού. Κατ’ εξαίρεση

8. Η πλήρωση των κενών θέσεων προσωπικού γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1320/1983.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

στους αιρετούς εκπροσώπους των κεντρικών συμβουλίων καταβάλλονται οι αποδοχές αυτές.
5. Έως την εκλογή, καθώς και σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέ-

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ρησης εκλογής αιρετών εκπροσώπων, τα συμβούλια συγκροτού-

Άρθρο 21

νται με τη συμμετοχή εκπροσώπων που ορίζονται από τις οικείες

Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

συνδικαλιστικές ενώσεις. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, τα

1. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προ-

συμβούλια συγκροτούνται και λειτουργούν και χωρίς τη συμμετο-

σωπικού συνιστώνται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα

χή τους.

και χωριστά για κάθε βαθμίδα περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα ή περισσότερα κεντρικά
υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης.
2. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης συνιστώνται στην κεντρική υπηρεσία του Υ(106) Η παρ. 6,όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 1824/1988
(ΦΕΚ 296/Α) αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 Ν. 3467/2006, ΦΕΚ
128/Α/21-6-2006.
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Άρθρο 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Γνωμοδοτικά συμβούλια

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

Άρθρο 28

σκευμάτων συνιστώνται μικτά όργανα συμμετοχής εκπροσώπων
άλλων υπουργείων, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και ειδικών επιστημόνων. Τα
όργανα αυτά είναι:

Σκοποί και μορφές της επιμόρφωσης
1. Σκοπός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι:
α) η ενημέρωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με
το αναλυτικό πρόγραμμα, τα διδακτικά βιβλία και τη διδακτική

α) το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΕ),

των μαθημάτων και γενικότερα την εκπαιδευτική πολιτική και η

β) το Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Δ.Ε.),

προσαρμογή τους στην πραγματικότητα του σχολείου και τις

γ) το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (ΣΕΑ).

γενικότερες συνθήκες προσφοράς του διδακτικού τους έργου,

Τα συμβούλια αυτά υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και

β) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν σχετικά με

Θρησκευμάτων και γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν τη δο-

τις εξελίξεις της επιστήμης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις

μή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτε-

νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης και την ανάπτυξη

ροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Στα συμβούλια αυ-

της ικανότητάς τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλ-

τά προεδρεύει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή

λόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης και να ασκούν αποτελεσμα-

εκπρόσωπος του.

τικότερα το έργο τους και

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

γ) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σημαντικά εκπαιδευτικά

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που

θέματα με νέα αντικείμενα, σε μαθήματα, μέτρα και θεσμούς,

αναφέρονται στη συγκρότηση και σύνθεση των συμβουλίων, τη

καθώς και η προετοιμασία τους για άσκηση νέων καθηκό-

διάρκεια της θητείας των μελών τους, τις ειδικότερες αρμοδιότητές

ντων(108).

τους, τη λειτουργία τους σε ολομέλεια ή τμήματα ανάλογα με τα

2. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται σε:

εξεταζόμενα αντικείμενα, την οργάνωση της γραμματείας τους, τη

α) Εισαγωγική επιμόρφωση των υποψήφιων για διορισμό ή νεο-

διαδικασία εξέτασης των θεμάτων τους, τη σύνταξη και την υπο-

διόριστων εκπαιδευτικών πριν από την ανάληψη των διδακτι-

βολή των προτάσεων και γνωμοδοτήσεών τους και κάθε άλλη λε-

κών τους καθηκόντων, που έχει ως στόχο την ανανέωση και συ-

πτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους.

μπλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισής τους, την

3. Για την υποβοήθηση του έργου του ΣΕΑ συνιστώνται τρεις (3) θέ-

εναρμόνιση των γνώσεων και των μεθόδων διδασκαλίας με την

σεις επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι προσλαμβάνονται για

εκπαιδευτική πραγματικότητα και την ενημέρωσή τους σε υπη-

αόριστο χρόνο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι προσ-

ρεσιακά, επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα. Η εισαγωγική

λαμβανόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδική

επιμόρφωση είναι υποχρεωτική. Με προεδρικό διάταγμα, που

εμπειρία σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης.

εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

σκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διάρκεια της επιμόρφω-

μάτων και Οικονομικών ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, το ύ-

σης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Στη διάρκεια της επιμόρφω-

ψος της αμοιβής, η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι των συμβάσεων

σης οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν διδασκαλίες σε σχολεία

και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά τους επιστημονικούς

και διδάσκουν οι ίδιοι σε αυτά παράλληλα με τη θεωρητική τους

συνεργάτες της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση

επιμόρφωση. Σε όσους καλούνται στην εισαγωγική επιμόρφωση

μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων των επιστημονικών

πριν από το διορισμό τους καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος

συνεργατών της προηγούμενης παραγράφου και να συνιστώνται

της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνι-

και στα λοιπά συμβούλια της παραγράφου 1 όμοιες θέσεις επιστημονικών συνεργατών για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του άρθρου.

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
β) Ετήσια επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη υπηρεσίας για την ενημέρωσή τους σχετι-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

κά με τις εξελίξεις της επιστήμης τους, την εκπαιδευτική πολιτι-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (107)

κή, την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης
και γενικότερα την πληρέστερη κατάρτισή τους για αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους. Οι λεπτομέρειες εφαρμο-

(107) Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. α του άρθ.
21 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011. Στη θέση του δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

(108) Το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210/Α) αναφέρει σχετικά: “Με
προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διάρκεια
και κάθε λεπτομέρεια που αφορούν τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 28 παρ. 1 και 2 και 29 του Ν. 1566/1985,
όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 12 του Ν. 1824/1988. Στις περιπτώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 1824/1988 στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών”.
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γής αυτής της διάταξης θα καθοριστούν με το προεδρικό διά(109)

ταγμα οργάνωσης των μορφών επιμόρφωσης.

των πραγματογνωμόνων, των αξιολογητών, των επιμελητώνφροντιστών, υπευθύνων του προγράμματος, οι προϋποθέσεις

γ) Περιοδικές επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγμα-

και το ύψος της αποζημίωσης των μετακινούμενων εκτός έδρας

τοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε περιφε-

επιμορφωτών και επιμορφούμενων, η διαδικασία προμήθειας

ρειακή ή και πανελλαδική κλίμακα, όταν πρόκειται για αλλαγή

διδακτικού υλικού και αναλωσίμων και η αντιμετώπιση λει-

σχολικών προγραμμάτων και για εισαγωγή νέων μαθημάτων,

τουργικών δαπανών των ΠΕΚ». (113)

νέων διδακτικών μεθόδων και σχολικών βιβλίων.

«γ) Καθορίζεται ο τρόπος επιχορήγησης των ΠΕΚ, διαχείρισης των

Εκτός από τις παραπάνω μπορούν να οργανώνονται και άλλες μορ-

εσόδων του από το Συντονιστικό Συμβούλιο ή από το διευθυ-

φές επιμόρφωσης για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών. Η

ντή του ΠΕΚ και απόδοσης λογαριασμού». (114)

οργάνωση και οι σχετικές με αυτές τις μορφές επιμόρφωσης λεπτο-

10 «Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ

μέρειες ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα-

μπορεί να καλούνται για επιμόρφωση στους φορείς της παρα-

ση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομι-

γράφου 1.»

κών. Όλες οι μορφές επιμόρφωσης είναι υποχρεωτικές για τους εκ-

των τεχνικών κλάδων, καθώς και εκπαιδευτικοί των σχολών μα-

παιδευτικούς.

θητείας του ΟΑΕΔ μπορούν να επιμορφώνονται σε δημόσιες ή ι-

1.

(115)

Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 29 (110)

διωτικές επιχειρήσεις. Τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρ-

Οργάνωση, λειτουργία και φορείς επιμόρφωσης

μογή αυτής της παραγράφου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των

«Φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι:

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.

α) οι σχολικές μονάδες,

Άρθρο 30

β) τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ),

Μετεκπαίδευση

τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ-

1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχοι των

ΣΥ) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) υπό το

παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών, παράλλη-

συντονισμό των ΠΕΚΕΣ,

λα προς την επιμόρφωση, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις δια-

γ) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).».

(111)

τάξεις αυτού του νόμου, μετεκπαιδεύονται στο Μαράσλειο Διδα-

6. «Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας,

σκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ). Η μετεκπαίδευση αυτή

Έρευνας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη του ΙΕΠ, ρυθ-

παύει μετά την παρέλευση ενός έτους από την έναρξη της μετεκ-

μίζονται η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμ-

παίδευσης και επιμόρφωσής τους στα παιδαγωγικά τμήματα των

ματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκ-

ΑΕΙ. (116).

παιδευτικών για επιμόρφωση, καθώς και η αξιολόγηση και τα
αποδεικτικά επιμόρφωσης που τους χορηγούνται.». (112)
7. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών:
α) ιδρύονται ΠΕΚ για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,»
«β) καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης
των μελών και του γραμματέα του Συντονιστικού Συμβουλίου
των ΠΕΚ, η αμοιβή των επιμορφωτών, των επιμορφούμενων,

(109) Οι περιπτώσεις β και γ έχουν αντικατασταθεί ως εξής (άρθρο 12 παρ. 1 και
2 του ν. 1824/1988, ΦΕΚ 296Α):
«β) Περιοδική επιμόρφωση, που επαναλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς
κάθε τέσσερα έως έξι έτη και έχει σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τις
εξελίξεις της επιστήμης τους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ανανέωση
των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα των πληρέστερη
κατάρτισή τους για αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους.
γ) Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας που συνδέονται
με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες, αλλαγή σχολικών προγραμμάτων, εισαγωγή νέων μαθημάτων, νέων διδακτικών μεθόδων και
σχολικών βιβλίων.»
(110) Τα Κεφάλαια Α’ έως και Γ’ του άρθρου 11, οι παράγραφοι 2 έως και 5, 7, 8
και 9 του άρθρου 29, η παράγραφος 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 57 του ν.
1566/1985 καταργήθηκαν με την περ β) της παρ. 1 του άρθ. 110 του Ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
(111) Η παρ. 1 του άρθ. 29 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την περ. αα της
παρ. 1γ του άρθ. 49 του Ν. 4547/2017 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
(112)Η παρ.6 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε ως άνω με την περ. ββ της παρ. 1γ
του άρθ. 49 του Ν. 4547/201/ (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)

(113) Η περ. β’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.8 άρθρ.23 Ν. 2530/1997.
(114) Η παρ. 7 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 παρ.9 του
Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 293/Α), η δε περ. γ αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με
την παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν.2009/1992 (18/Α).
(115) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαταστάθηκε ως άνω με την
περ. γγ της παρ. 1γ του άρθ. 49 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018).
(116) Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.3 του Ν.2009/1992 (Α 18):
«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη σχολή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία “Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης”.)
Ως προς την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Διδασκαλείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, τα προσόντα και τον τρόπο ορισμού
των οργάνων διοίκησης και των διδασκόντων, το πρόγραμμα και τη διάρκεια σπουδών, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής με διαγωνισμό των υποψηφίων, την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, τους κανόνες φοίτησης και αξιολόγησης των επιμορφούμενων, καθώς και τους χορηγούμενους
τίτλους, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, για το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά την εκπνοή
των προθεσμιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 30 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του ν. 1566/1985, διατάξεις.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ορίζεται η συνεργασία των δύο “Διδασκαλείων” με τα ΠΕΚ, τα ΑΕΙ και ΤΕΙ
και τους άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς,
ο τρόπος στήριξης του έργου τους, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Για τη στέγαση του Διδασκαλείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
ισχύει, ό,τι ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο 2 για τη στέγαση των
ειδικών σχολών και των ΠΕΚ.
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2. Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’(118)

τεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΕΙ, πραγμα-

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 119

τοποιείται στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ

Άρθρο 32(120)

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του παρόντος νόμου και

Σκοπός και μορφή

των ειδικών προγραμμάτων μετεκπαίδευσης των ΑΕΙ σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173).

Άρθρο 33
Ιατροδιαγνωστική εξέταση, φοίτηση, προγράμματα, μέσα

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

1. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (121)

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

γνώμη των οικείων ΑΕΙ ή ΑΕΙ, καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευ-

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να γίνει υποχρεωτική

τικών κάθε ειδικότητας, οι οποίοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στους

η φοίτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα ειδικά σχολεία και

μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών των ΑΕΙ ή στα προγράμματα

τις λοιπές ειδικές μονάδες από το 3ο μέχρι και το 18ο έτος της ηλι-

μετεκπαίδευσης των ΑΕΙ, η διαδικασία επιλογής και χορήγησης ά-

κίας τους για την ειδική αγωγή και από το 14ο μέχρι το 20ό έτος για

δειας με αποδοχές, η διάρκεια των σπουδών, η καταβολή επιμισθί-

την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. Καθορίζονται επίσης οι κα-

ου και η παράλληλη άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων, η

τηγορίες όσων απαλλάσσονται από την υποχρεωτική φοίτηση και

απαλλαγή τους από αυτά μερικά ή ολικά και κάθε σχετική λεπτο-

τα κριτήρια απαλλαγής, καθώς και η διαδικασία εγγραφής ή παρά-

μέρεια.

τασης της φοίτησης πέρα από το 18ο ή το 20ό έτος αντίστοιχα και

4. α).Για τη μελέτη ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων και την παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρί-

για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τη συμπλήρωση της ειδικής αγωγής και της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ων σε θέματα παιδείας, μπορούν να αποστέλλονται στην αλλο-

3. Για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση των

δαπή εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-

ατόμων με ειδικές ανάγκες εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα με

παίδευσης.

βάση το είδος και το βαθμό ανάγκης, τις δυνατότητες εκπαίδευσης

β).Οι προϋποθέσεις, το όργανο και ο τρόπος επιλογής καθώς και η

και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και αλληλοαπο-

διάρκεια αποστολής για ειδικές μελέτες και μετεκπαιδεύσεις εκ-

δοχής με το κοινωνικό σύνολο, αφού ληφθούν υπόψη και οι κοι-

παιδευτικών στην αλλοδαπή καθορίζονται με απόφαση του Υ-

νωνικές και οικονομικές ανάγκες, οι πολιτιστικές και άλλες ειδικές

πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ύψος της απο-

συνθήκες της διαβίωσής τους.

ζημίωσης για δαπάνες μετάβασης, διαμονής, καταβολής διδά-

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

κτρων και άλλων εξόδων και επιστροφής καθορίζονται με κοινή

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται τα διδακτέα μαθή-

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ματα και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.

και Οικονομικών.

4. Τα απαιτούμενα για τη διδασκαλία βιβλία, ατομικά μαγνητόφωνα,

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ατομικά ακουστικά βαρηκοΐας, μαγνητοταινίες και άλλα απαραίτη-

που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του

τα μέσα για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαί-

ιδρύματος κρατικών υποτροφιών και του ΠΙ, καταρτίζονται ειδικά

δευση παρέχονται δωρεάν από το κράτος στα άτομα με ειδικές εκ-

προγράμματα χορήγησης υποτροφιών στους δημόσιους εκπαιδευ-

παιδευτικές ανάγκες.

τικούς για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών.
Άρθρο 31

(117)

5. Τα διδακτικά μέσα και τα βιβλία εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης για
τυφλούς που φοιτούν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τρι-

Πειραματικά σχολεία

τοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εκδίδονται από τον
Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) και διατίθενται
σε αυτούς δωρεάν. Οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη συγγραφή, εικονογράφηση, κρίση, έκδοση, διακίνηση και διανομή των βιβλίων

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν το “Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης” και το “Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης” να μετατρέπονται σε ειδικές σχολές προαιρετικής επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών, όπως αυτές ορίζονται, από το παρόν άρθρο, οπότε και διέπονται από τις σχετικές για τις ειδικές σχολές διατάξεις.»
(117) Το άρθρο 31 καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 4α άρθ 60 του Ν. 3966/2011
(ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011)

(118) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :Κατά το άρθρο 33, παρ.4 του Ν.2009/1992 (Α 18): " 4. Όπου
στο κεφάλαιο Ι ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, του ν. 1566/1985 αναφέρεται ειδικό προσωπικό, νοείται ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο προσωπικό αυτό καταβάλλονται από την ισχύ του παρόντος νόμου οι πάσης φύσεως πρόσθετες
παροχές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις."
(119) Γενικά για την Ειδική Αγωγή ισχύουν οι Νόμοι 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-32000) και Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008)
(120) Το άρθρο 32 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 5 παρ.4 Ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78/Α/143-2000.
(121) Η παρ. 1 του άρθ. 33 του Ν. 1566/85 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 5 παρ. 4 Ν.
2817/2000, ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000.
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και λοιπών διδακτικών μέσων που προκύπτει λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας

γασίας ιδιωτικού δικαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις του άρθρου 62.

και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η ε-

6. Διδακτήρια, γήπεδα, κάθε είδους εξοπλισμός, έπιπλα και σκεύη

κτύπωση των βιβλίων και λοιπών διδακτικών μέσων στο κέντρο

ειδικών σχολείων, που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-

εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών (ΚΕΑΤ).

καίου ή σε φυσικά πρόσωπα, μπορεί να απαλλοτριωθούν ή να α-

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

γοραστούν για χρήση των δημόσιων ειδικών σχολείων. Οι πράξεις

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης

μεταβίβασης γίνονται χωρίς παράσταση δικηγόρου, μεταγράφο-

και Οικονομικών, μπορεί να συνιστώνται στον ΟΕΔΒ θέσεις επι-

νται ατελώς και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, φόρο ή ει-

στημονικού και τεχνικού προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασί-

σφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

ας ιδιωτικού δικαίου. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα διαρθρώνο-

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

νται οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού σε κλάδους και βαθμούς,

ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη μετατροπή σχολείων

καθορίζονται τα προσόντα και ο τρόπος πλήρωσης όλων των θέ-

ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, την

σεων και οι όροι εργασίας και αποζημίωσης του προσωπικού με

πρόσληψη του προσωπικού τους και την εξαγορά της περιουσίας

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

τους.

6. Οι δαπάνες για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 αντιμετω-

Άρθρο 35 (123)

πίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογι-

Προσωπικό

σμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον

(Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του κατωτέρω εκπαιδευτικού προσωπι-

οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

κού επανακαθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018

Άρθρο 34

(ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) όπως διορθώθηκαν με το ΦΕΚ 45/Α/2018)

Φορείς

1. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημόσιων μονάδων

1. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
2. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης περιλαμ(122)

βάνονται στο σύνολο των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προ-

3. Μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
που ανήκουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία άλλων υπουργείων

σωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως προβλέπονται στα άρθρα 12 παρ. 4, 13 παρ. 4 και 14 παρ. 4.

και οργανισμών και λειτουργούν είτε ως δημόσια σχολεία είτε ως

2. Για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και ειδι-

σχολεία νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου είτε ως ιδιωτικά

κής επαγγελματικής εκπαίδευσης χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό

σχολεία, υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του

προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

κατά περίπτωση. Συνιστώνται επιπλέον κατά κλάδους οι εξής θέ-

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
μπορεί να μετατρέπονται σε δημόσιες σχολικές μονάδες τα ειδικά

σεις προσωπικού:
Α’ Ειδικό προσωπικό:(124)

σχολεία ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

Κλάδος ΠΕ21 Θεραπευτών του λόγου

θέσεις

που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά

Κλάδος ΠΕ22 Επαγγελματικών συμβούλων

θέσεις

1

πρόσωπα. Η μετατροπή γίνεται είτε ύστερα από αίτησή τους και

Κλάδος ΠΕ23 Ψυχολόγων

θέσεις

50

εξαγορά της περιουσίας τους είτε με σύγχρονη αναγκαστική απαλ-

Κλάδος ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

θέσεις

40

λοτρίωση. Περιεχόμενο ή όροι διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς δι-

Κλάδος ΠΕ26 Θεραπευτών του λόγου

θέσεις

10

ατηρούνται όπως έχουν.

Κλάδος ΠΕ27 Επαγγελματικών Συμβούλων

θέσεις

1

Κλάδος ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών

θέσεις

15

γράφου 3, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υ-

Κλάδος ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών

θέσεις

15

παλλήλου, εντάσσονται με το βαθμό που κατέχουν στις θέσεις

Κλάδος ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

θέσεις

60

προσωπικού που συνιστώνται με το νόμο αυτόν για την ειδική α-

Σύνολο θέσεων

γωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. Όσοι έχουν την ι-

«α) Κλάδος ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων, θέσεις

διότητα του μόνιμου υπαλλήλου νομικού προσώπου δημόσιου δι-

β) Κλάδος ΠΕ31 ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, εξειδικευμέ-

5. Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των μονάδων της παρα-

10

202
δεκατρείς (13).

καίου διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή. Οι λοιποί εξακολουθούν

νου:

να υπηρετούν με την ιδιότητα που έχουν. Όσοι υπηρετούν σε σχο-

αα) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, θέσεις

λικές μονάδες που μετατρέπονται κατά τις διατάξεις της παρα-

πέντε (5), από τις οποίες δύο (2) στο ΚΔΑΥ Αθηνών, μία (1) στο

γράφου 4 προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής

ΚΔΑΥ Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία τυφλών,

Παιδείας και Θρησκευμάτων στις δημόσιες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με σχέση ερ(122) Οι παρ. 1 και 2 του άρθ. 34 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 5 παρ.4 Ν.
2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000).

(123) Οι παρ.4, 5, 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 5
παρ.4 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14-3-2000.
(124) Σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ 10α του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000) οι
προβλεπόμενοι κλάδοι μετονομάστηκαν ως άνω.
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ββ) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες

8. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του

καθημερινής διαβίωσης των τυφλών. θέσεις πέντε (5), από τις

ειδικού προσωπικού ορίζονται κατά κλάδους ως εξής:

οποίες δύο (2) στο ΚΔΑΥ Αθηνών, μία (1) στο ΚΔΑΥ Θεσσαλο-

α) του κλάδου ΠΕ21 Θεραπευτών του λόγου, πτυχίο θεραπευτού

νίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία τυφλών και

του λόγου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο

γγ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών, θέσεις πέντε (5), από
τις οποίες δυο (2) στο ΚΔΑΥ Αθηνών, μία (1) στο ΚΔΑΥ Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία κωφών και βαρήκοων.

παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου,
«β) του κλάδου ΠΕ22 επαγγελματικών συμβούλων, όπως αυτός μετονομάσθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ

γ) Κλάδος ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού, πενήντα (50) θέ(125)

σεις.»

λοσοφίας παιδαγωγικής ψυχολογίας ή φιλοσοφίας και κοινωνι-

«α) Κλάδος ΠΕ35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία).
β) Κλάδος ΠΕ36 ( Μουσικοθεραπευτών)».

γής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και ββ) μεταπτυχιακό δίθέσεις

10

Κλάδος ΥΕ1 κλητήρων, επιστατών,
φυλάκων - νυκτοφυλάκων

κών σπουδών ή ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας ή παιδαγωγικού
τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγω-

(126)

Β’ Διοικητικό προσωπικό:
Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικών υπαλλήλων

78 Α): αα) πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας παιδαγωγικής ή φι-

πλωμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό
προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και α-

θέσεις

Σύνολο θέσεων

30
40

Οι παραπάνω θέσεις του ειδικού προσωπικού κατατάσσονται στους
βαθμούς Α’, Β’ και Γ’ και είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανι-

ντίστοιχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.» (128)
γ) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων πτυχίο ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με προτίμηση στην ειδίκευση της
παιδαγωγικής ψυχολογίας,

κά ενιαίες. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού προσαυξάνουν

δ) του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, πτυχίο νοσοκόμων ή

τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 20 στον εισαγωγικό βαθμό κάθε

βρεφονηπιοκόμων ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της

κλάδου.

ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

3. Η κατανομή και ανακατανομή των θέσεων στα σχολεία ειδικής

ε) του κλάδου ΠΕ26 Θεραπευτών του λόγου, πτυχίο θεραπευτού

αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνεται με από-

του λόγου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή

φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι δια-

ισότιμο της αλλοδαπής,

τάξεις της παρ. 14 του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλόγως και για

στ) του κλάδου ΠΕ27 Επαγγελματικών Συμβούλων, πτυχίο επαγ-

το ειδικό προσωπικό της ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματι-

γελματικού συμβούλου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

κής εκπαίδευσης.

της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

4. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

ζ) του κλάδου ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών, πτυχίο τμήματος φυσικο-

5. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (127)

θεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδα-

6. Στο προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγω-

πής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

γής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καταβάλλεται κατά

η) του κλάδου ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών, πτυχίο τμήματος εργα-

μήνα και για όλο το έτος επίδομα δυσμενών συνθηκών εργασίας

σιοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημε-

ίσο με το 30% των μηνιαίων αποδοχών του κατώτερου μισθολογικού κλιμακίου του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται θέσεις εκπαιδευτικού και

δαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και
θ) του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, πτυχίο κοινωνικής
εργασίας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμο της αλλοδαπής,

λοιπού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τις

Για την αναγνώριση των πτυχίων σχολών της αλλοδαπής ως ισότι-

οποίες καταλαμβάνει το αντίστοιχο προσωπικό των σχολείων ειδι-

μων προς τα πτυχία σχολών της ημεδαπής, εκτός από τα πτυχία

κής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που μετα-

ΑΕΙ, εφαρμόζονται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 13.

τρέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4 και 5

9. Για την τοποθέτηση νηπιαγωγών και δασκάλων στις μονάδες ειδι-

και ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της

κής αγωγής απαιτείται και πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στο

παραγράφου αυτής.

τμήμα ειδικής αγωγής του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής
Εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ) ή μετεκπαίδευση σε ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πενταετής διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής

(125) Οι θέσεις α’, β’ και γ’ προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρ.12 Ν.2817/2000 (ΦΕΚ
78/Α/14-3-2000).
(126) Οι εντός «» κλάδοι α’ και β’ προστέθηκαν με το άρθρο 19 παρ. 2 Ν.
3699/2008, (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2009).
(127) Οι παρ.4 και 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 2817/2000, ΦΕΚ
78/Α/14-3-2000.

αγωγής.

(128) Η περ. β’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.13 Ν. 3149/2003, ΦΕΚ
141/Α/10-6-2003.

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 21-8-2018
Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) – Σελ. 32

10. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (129)
11. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

και βελτίωσης των όρων και συνθηκών εργασίας των ατόμων με

(130)

ειδικές ανάγκες.

12. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

13. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

14.

Η μετεκπαίδευση, ειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού

Άρθρο 37

σε θέματα ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

Σκοπός – Εφαρμογή

γίνονται είτε με προγράμματα του ιδρύματος κρατικών υποτρο-

1. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός (ΣΕΠ) στοχεύει ιδί-

φιών σε ΑΕΙ της αλλοδαπής είτε με εκπαιδευτικές άδειες για φοίτη-

ως στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, στην πλη-

ση σε ΑΕΙ της ημεδαπής είτε με προγράμματα που καταρτίζονται με

ροφόρησή τους για τις επαγγελματικές διεξόδους, στην ενημέρωσή

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική αποκατά-

περιλαμβάνουν αποστολές στο εξωτερικό με τη μορφή επισκέψεων, σεμιναρίων ή συνεδρίων. Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που με-

σταση και στην αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
2. Ο ΣΕΠ εφαρμόζεται σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκ-

τεκπαιδεύονται στην ειδική αγωγή με δαπάνες του κράτους είναι

παίδευσης:

υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν σε δημόσια ειδικά σχολεία για μία

α) με συζητήσεις και ομαδικές ασκήσεις, με πληροφόρηση μέσα

πενταετία τουλάχιστον. Όσοι έχουν μετεκπαιδευτεί μέχρι σήμερα

στην τάξη, με εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης τεχνολογίας, με

και όσοι θα μετεκπαιδεύονται στο τμήμα ειδικής αγωγής του ΜΔΔΕ

επαφές με επαγγελματίες και με επισκέψεις σε χώρους εργασίας

τοποθετούνται υποχρεωτικά σε δημόσια ειδικά σχολεία, όπου υ-

και εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τα αναλυτικά προ-

πηρετούν μία πενταετία τουλάχιστον.

γράμματα,

Η διαδικασία για την κατάρτιση και έγκριση των προγραμμάτων, ο

β) με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών λειτουργών.

τρόπος επιλογής των υποψηφίων για μετεκπαίδευση, ειδίκευση και

γ) με εκδόσεις σχετικών εντύπων για μαθητές, καθηγητές και γο-

επιμόρφωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια που προκύπτει κατά την

νείς.

εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των

Άρθρο 38

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Οργάνωση εφαρμογής του ΣΕΠ

Η ίδρυση και λειτουργία οποιασδήποτε μορφής σχολών, ινστιτού-

1. Η εφαρμογή του ΣΕΠ γίνεται στα σχολεία σύμφωνα με τα ωρολό-

των ή κέντρων από ιδιώτες για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, ει-

για και αναλυτικά προγράμματα κατά προτεραιότητα από καθηγη-

δίκευση ή επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα ειδικής αγωγής και
ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης απαγορεύεται. Οι παραβάτες
τιμωρούνται κατά το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα.
15.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
μπορεί να εισάγεται το μάθημα της ειδικής αγωγής στα προγράμ-

τές που έχουν τύχει ανάλογης επιμόρφωσης στα ΠΕΚ
2. Σε κάθε σχολείο τηρείται αρχείο εκπαιδευτικής και επαγγελματικής
πληροφόρησης, με ευθύνη των καθηγητών που έχουν αναλάβει
την εφαρμογή του ΣΕΠ.
3. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

(131)

ματα διδασκαλίας των σχολών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και με-

Άρθρο 39

τεκπαίδευσης εκπαιδευτικού προσωπικού.

Προσωπικό ΣΕΠ - Επιμόρφωση

Άρθρο 36

1. Ο ΣΕΠ εφαρμόζεται από καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

Αρμοδιότητες άλλων υπουργείων και οργανισμών
Με το νόμο αυτόν δε θίγονται ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στις
αρμοδιότητες:

σης όλων των ειδικοτήτων που έχουν τύχει ειδικής επιμόρφωσης
στα ΠΕΚ ή σε ειδικά σεμινάρια που οργανώνονται κατά περιοχές.
2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών σε θέματα εφαρμογής

α) του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
κάθε θέμα ιατρικής βοήθειας (προφύλαξη, πρόληψη, διάγνωση,

του ΣΕΠ καταρτίζονται από το οικείο τμήμα του ΠΙ και εγκρίνονται
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

θεραπεία) και κοινωνικής μέριμνας των ατόμων που έχουν ειδικές
ανάγκες.
β) του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κάθε θέμα ίδρυσης οργάνωσης,
λειτουργίας και εποπτείας των θεραπευτικών καταστημάτων ανηλίκων, εκτός από την ειδική αγωγή και τη γενική ή επαγγελματική
εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτό, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
γ) του ΟΑΕΔ για κάθε θέμα επαγγελματικής αποκατάστασης, ελέγχου

(129) Η παρ. 10 καταργήθηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 εδ. η’ του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ
156/Α)
(130)Οι παρ.11, 12 και 13 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 2817/2000, ΦΕΚ
78/Α/14-3-2000.

(131) Τα Κεφάλαια Α’ έως και Γ’ του άρθρου 11, οι παράγραφοι 2 έως και 5, 7, 8 και
9 του άρθρου 29, η παράγραφος 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 57 του ν.
1566/1985 καταργήθηκαν με την περ β) της παρ. 1 του άρθ. 110 του Ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

από το χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι

Άρθρο 40(132)

επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το

Εφορεία σχολείων

διδακτήριο να παραδίδεται καθ’ όλα έτοιμο για τη λειτουργία του
σχολείου.

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Χρήση των σχολικών κτιρίων

Εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα - Εργαστήρια

1. Τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημόσιων

1. Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που

υπάρχουν και χρησιμοποιούνται εποπτικά και οπτικοακουστικά

λειτουργούν στην περιοχή του δήμου ή της κοινότητας.

μέσα, καθώς και εργαστήρια φυσικής και χημείας για την εμπέδω-

2. Η συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλει-

ση της διδασκαλίας των οικείων μαθημάτων.

στική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο,

2. Με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ορίζεται σε κάθε

η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του

σχολείο ένας εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα οπτικοακουστικά

κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του νο-

και άλλα μέσα, ο οποίος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιβοη-

μάρχη κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη

θείται από μαθητές που ορίζει το μαθητικό συμβούλιο. Ο εκπαι-

(133)

της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας.

3. Σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων

δευτικός αυτός απαλλάσσεται από τις πρόσθετες απασχολήσεις
και ασκεί μόνο τα διδακτικά του καθήκοντα.

σχολείων μπορεί να διατεθούν με απόφαση του νομάρχη, ύστερα

3. Ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά και οπτικοακουστικά μέ-

από πρόταση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παι-

σα γίνεται με τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουρ-

δείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίν-

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να

δυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρη-

συμπληρώνεται, σε κάθε σχολείο, με προμήθειες ειδών, που πραγ-

σης του διδακτηρίου για το σκοπό που προορίζεται.

ματοποιούνται με απόφαση της σχολικής επιτροπής, ύστερα από

Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά

πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων, η οποία εγκρίνεται από

διαστήματα που δε χρησιμοποιείται, για την οργάνωση και πραγ-

την οικεία δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας.

ματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.

(134)

Τα είδη για προμήθεια αναγράφονται σε πίνακες που καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

(132) Το άρθρο 40 καταργήθηκε με το άρθρο 5, παρ. 13 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ
110/Α).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι εφορίες σχολείων που προβλέπονταν από το άρθρο 40 του
Ν. 1566/1985 καταργήθηκαν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 1894/
1990. Καταργήθηκε επίσης κάθε άλλη σχετική διάταξη που αφορά ζητήματα
ρυθμιζόμενα από το άνω άρθρο, καθώς και οι υπ' αριθ. ΣΤ5/26/ 4-10-1988
(ΦΕΚ 732Β/1988) και Δ4/162/28-3-1989 (ΦΕΚ 238/Β/1989) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Πράξεις που έχουν εκδοθεί και δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.
(133) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το ΠΔ 161/2000,ΦΕΚ 145/Α, ορίζεται ότι:
«Μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι ακόλουθες αρμοδιότητες, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 4. Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης
καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου
από κάθε σχολική μονάδα καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας
(άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 1566/85 - ΦΕΚ 167/Α και άρθρο 10 του ΠΔ 472/1983 ΦΕΚ
181/Α')».
(134) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 της ΚΥΑ ΣΤ.5/26/4-10-88 (ΦΕΚ
732/Β/5-10-1988): «Όπου στις διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 41 του
ν.1566/1985 αναφέρεται ο νομάρχης, νοείται ο οικείος ΟΤΑ».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1, παρ.11 της ΥΑ Δ4/162 ( Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθν. Παιδείας και Χωροταξίας) της 28-3-1989 (ΦΕΚ 238): «Όπου στις
διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 1566/1985 αναφέρεται ο νομάρχης νοείται ο οικείος Ο.Τ.Α.»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω ΥΑ Στ.5/26/1998 και Δ4/162/1989 καταργήθηκαν με
την παρ.13 άρθρ.5 Ν. 1894/1990.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το ΠΔ 161/2000, ΦΕΚ Α 145/23-6-00,ορίζεται ότι:
"Μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι ακόλουθες αρμοδιότητες, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 1..2... 3...
4. Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορισμός της α-

των, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τμήματος του ΠΙ.
Άρθρο 43
Σχολικές βιβλιοθήκες
1. Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
λειτουργεί “σχολική βιβλιοθήκη” για χρήση των μαθητών, του διδακτικού προσωπικού και των κατοίκων της έδρας και της περιοχής του σχολείου. Οι βασικές σχολικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν
λειτουργούν ως σχολικές βιβλιοθήκες.
2. Με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ορίζεται ένας εκπαιδευτικός του σχολείου ως υπεύθυνος για τη σχολική βιβλιοθήκη, οι
οποίος, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιβοηθείται στο έργο
του από μαθητές που ορίζει το μαθητικό συμβούλιο. Η οργάνωση
και η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο δανεισμός βιβλίων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με αποφάσεις του σχολικού συμβουλίου,
που γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

ποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολική
μονάδα καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών
λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (άρθρο 41 παρ. 2
του Ν. 1566/85 - ΦΕΚ 167 Α' και άρθρο 10 του ΠΔ 472/1983 ΦΕΚ 181/Α)".
5. Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος (άρθρο 41 παρ. 3 του Ν.
1566/1985")
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3. «Για τις δαπάνες που απαιτούνται για τον εμπλουτισμό των σχολι-

ντων, σχολικών συμβούλων και άλλων φορέων εκπαίδευσης. Οι

κών βιβλιοθηκών εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπο-

πίνακες που καταρτίζονται κυρώνονται με απόφαση του Υπουρ-

λογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι

γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (137)

οποίες διατίθενται στις σχολικές επιτροπές των οικείων σχολικών

6. Υπεύθυνος της βιβλιοθήκης του εκπαιδευτικού προσωπικού του

μονάδων. Ο τρόπος της διάθεσης των πιστώσεων αυτών ορίζεται

σχολείου είναι ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής. Με απόφαση του

με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέ-

των.»

(135)

ματα οργάνωσης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών αυτών. «Για τον

4. Ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλιοθηκών είναι έργο των σχολι-

εφοδιασμό των βιβλιοθηκών του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνε-

κών επιτροπών, οι οποίες και διαχειρίζονται τις σχετικές πιστώσεις

ται προμήθεια βιβλίων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και

αγοράζοντας βιβλία από τον κατάλογο που καταρτίζει η επιτροπή

Θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων του λογαριασμού Μαθη-

της επόμενης παραγράφου. Βιβλία του ίδιου καταλόγου μπορούν

τικής Πρόνοιας.» (138)

να τα αποδέχονται και ως δωρεές. Οι σχολικές επιτροπές συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους για τον εμπλουτισμό των

7. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

σχολικών βιβλιοθηκών. «Η αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό των

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

σχολικών βιβλιοθηκών μπορεί να γίνεται και από το Υπουργείο Ε-

Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τον κατάλογο της επόμε-

και Οικονομικών, μπορεί να συνιστώνται θέσεις βιβλιοθηκονόμων

νης παραγράφου, σε βάρος πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού

για τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, να κατανέμονται κα-

Μαθητικής Πρόνοιας.» (136)

τά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς και να ορίζονται τα προσόντα

5. «α) Συνιστάται επιτροπή σύνταξης πίνακα επιλογής κατάλληλων

και η διαδικασία διορισμού στις θέσεις αυτές.

βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών. Η επι-

Άρθρο 44(139)

τροπή αποτελείται από: αα) έναν περιφερειακό διευθυντή πρω-

Διαχείριση της σχολικής περιουσίας – Σχολικά κυλικεία

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ββ) ένα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

μέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου παιδαγωγικού τμήματος, γγ) έναν

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

λογοτέχνη, δδ) έναν βιβλιοθηκονόμο, εε) έναν εκπρόσωπο της

Άρθρο 45

Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που ορίζεται με τον ανα-

Συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή - Μαθητικές κοινότητες

πληρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομο-

1. Για την υλοποίηση των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

σπονδίας αυτής, στστ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λει-

βάθμιας εκπαίδευσης απαραίτητη είναι η συμμετοχή των μαθητών

τουργών Μέσης Εκπαίδευσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή

στη σχολική ζωή.

του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

2. Οι διάφορες μορφές οργάνωσης της μαθητικής ζωής αποσκοπούν

αυτής και ζζ) έναν σχολικό σύμβουλο, αντίστοιχης ή συγγενούς

να βοηθήσουν τους μαθητές:

ειδικότητας προς τις θεματικές ενότητες των βιβλίων που επιλέ-

α) Να αποκτήσουν υπευθυνότητα και άμεση αντίληψη της σημασί-

γονται Η θητεία των μελών είναι διετής. Τα μέλη της επιτροπής

ας του δημοκρατικού διαλόγου στη διαμόρφωση του συνειδη-

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

τού και δημιουργικού πολίτη.

σκευμάτων. Με την απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των με-

β) Να συμβάλλουν στην ομαλή και γόνιμη λειτουργία της εκπαι-

λών των υποπεριπτώσεων αα’, ββ’, γγ’, δδ’ και ζζ από τον ίδιο κύ-

δευτικής διαδικασίας, ώστε να επιτευχθεί η συστηματική μετά-

κλο προσώπων και ο γραμματέας της επιτροπής από το προσω-

δοση της απαραίτητης και ουσιαστικής γνώσης.

πικό που υπηρετεί στην αρμόδια για τις σχολικές βιβλιοθήκες υ-

γ) Να διαμορφώσουν δική τους αντίληψη για τη ζωή στα πλαίσια

πηρεσία της Κ. Υ . του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο

της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, ώστε να έχουν ως νέοι τα

τρόπος λειτουργίας της επιτροπής. Στα μέλη της επιτροπής και το

απαραίτητα εφόδια για την παραπέρα πορεία και εξέλιξή τους.

γραμματέα της καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση

3. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας

τους στη σχολική ζωή συγκροτούν μαθητικές κοινότητες, με τις

και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού

οποίες συμμετέχουν στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και στην

και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης, σύμφωνα με

οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε είδους σχολικών εκδηλώσε-

τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ων.

β) Κατά την κατάρτιση του πίνακα της περίπτωσης α’ λαμβάνονται
υπόψη και εισηγήσεις σχολικών επιτροπών, συλλόγων διδασκό-

(135) Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.18α άρθρ.13 Ν.3149/2003,
ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003
(136) Το άνω εντός « « εδάφιο προστέθηκε στην παρ 4 του άρθρου 43 με το άρθρο 8 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296Α).

(137) Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.18 β άρθρ.13 Ν.3149/2003,
ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003.
(138)Το άνω εντός « » εδάφιο προστέθηκε στην παρ. 6 του άρθρου 43 με το άρθρο 8 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α).
(139) Το άρθρο 44 καταργήθηκε με το άρθρο 5, παρ. 13 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ
110/Α).
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Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση των μα-

και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα
αθλητισμού.

θητικών κοινοτήτων, στα όργανα και στη διαδικασία εκλογής τους

γ) Με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του

καθώς και στον τρόπο συμμετοχής τους στην οργάνωση της μαθη-

προϊσταμένου του γραφείου φυσικής αγωγής, ανατίθεται σε

τικής ζωής.

(140)

δασκάλους ή και καθηγητές φυσικής αγωγής του ίδιου ή άλλου
Άρθρο 46

σχολείου της ίδιας πόλης ή κωμόπολης η προσφορά υπηρεσιών

Σχολικοί συνεταιρισμοί

στους Μ.Ο.Α. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς, που απασχολούνται

1. Ο σχολικός συνεταιρισμός είναι θεσμός κοινωνικής ζωής του σχο-

πέρα από το υποχρεωτικό τους ωράριο, καταβάλλεται υπερωρι-

λείου και ελεύθερη ένωση των μαθητών. Βασίζεται στην έμφυτη

ακή αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.

κοινωνικότητα του παιδιού, την ελεύθερη συμμετοχή, την αμοι-

δ) Όλες οι δαπάνες λειτουργίας των Μ.Ο.Α., βαρύνουν τον προϋπο-

βαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Εφαρμόζει τις αρχές της

λογισμό εξόδων του Υφυπουργείου αρμόδιου για θέματα αθλη-

αυτοδιοίκησης και των δημοκρατικών διαδικασιών. Έχει ως σκοπό

τισμού, στον οποίο γράφονται και οι σχετικές πιστώσεις.

τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλλη-

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

λοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανά-

καθορίζονται οι μορφές και το γενικό πλαίσιο των εκδηλώσεων

πτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, κα-

στα σχολεία και ο τρόπος υποστήριξης και πραγματοποίησής τους.

θώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότη-

(142)(143)

τας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή

2. Ο σχολικός συνεταιρισμός αναλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες

των νομαρχών μπορούν να οργανώνονται συναυλίες και άλλες πο-

στα πλαίσια της σχολικής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, ό-

λιτιστικές εκδηλώσεις για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

πως χειροτεχνία, σχολικό κήπο, ζωοτεχνία, πρατήριο ειδών, κυλι-

βάθμιας εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτόν εγγράφονται πιστώσεις

κείο, έργα πολιτισμού. Ειδικά για τα δημοτικά σχολεία, οι δραστη-

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

ριότητες του σχολικού συνεταιρισμού επεκτείνονται και στις έρευ-

σκευμάτων ή των νομαρχιών. (144)(145)

νες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές και βιβλιο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’

θήκες.

ΟΡΓΑΝΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 48(146)

3. Η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών συνεταιρισμών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας

σκευμάτων. (141)

Άρθρο 49
Άρθρο 47

Νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας

Σχολικός αθλητισμός - Εκδηλώσεις

1. Σε κάθε νομαρχιακό συμβούλιο λειτουργεί νομαρχιακή επιτροπή

1. α) Σε κάθε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργού-

παιδείας, η οποία αποτελείται από:

νται μαθητικοί όμιλοι αθλημάτων (ΜΟΑ) στους οποίους μετέ-

α) το νομάρχη ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο,

χουν προαιρετικά οι μαθητές. Στους ΜΟΑ λειτουργούν τομείς

β) ένα σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

κατά αθλήματα και οι μαθητές παίρνουν μέρος σε όποιο επιθυ-

γ) ένα σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

μούν. Η κύρια λειτουργία τους γίνεται εκτός του ωρολογίου

δ) τον προϊστάμενο της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

προγράμματος του σχολείου. Οι κάθε είδους αγωνιστικές και

ε) τον προϊστάμενο της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

αθλητικές δραστηριότητες διεξάγονται με ευθύνη των ΜΟΑ.

στ) εκπρόσωπο της ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού,

Όταν πρόκειται για τέτοιου είδους δραστηριότητες σε επίπεδο

ζ) εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου της έδρας του νομού,

δήμου ή κοινότητας, νομού ή της χώρας, οι ΜΟΑ συνεργάζονται

η) εκπρόσωπο της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών του νομού,

με τα οικεία όργανα ή φορείς διεξαγωγής τους.

θ) εκπρόσωπο της ομοσπονδίας συλλόγων γονέων των μαθητών,

β) Η οργάνωση και λειτουργία των ΜΟΑ, η χρησιμοποίηση αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων και οι προϋποθέσεις και η διάρκεια απασχόλησης δασκάλων και καθηγητών φυσικής αγωγής
στις δραστηριότητες των ΜΟΑ, καθώς και η ανάλογη εφαρμογή
του θεσμού αυτού στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας

(140) Εκδόθηκε η ΥΑ 23.613/6/Γ2/4094/23-9-1986 (ΦΕΚ 619/Β/25-9-1986) «Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων»
(141) Εκδόθηκαν οι ΥΑ Φ3/1085/Γ1/1456/1997(ΦΕΚ 1107/Β/1997), 56601/Γ7/2013 (ΦΕΚ
1127/Β/10-5-2013) και Δ3/15717/01-02-2016 (ΦΕΚ 310/Β/2016).

(142) Σχετική η ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017, (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
(143) Σχετική η ΥΑ 190677/Δ5/2016 (ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
(144) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το ΠΔ 161/2000, ΦΕΚ 145Α/23-6-2000, ορίζεται ότι: (ΕΣΥΠ)
του άρθρου 48 του ν.1566/1985... Επιτροπή «Μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι ακόλουθες αρμοδιότητες, τοπικού ενδιαφέροντος, που
αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: «18. Οργάνωση
συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές (άρθρο 47
παρ.3 του Ν. 1566/85 ΦΕΚ 167Α».
(145) Σχετική η ΥΑ 2/11420/ΔΕΠ/2016 (ΦΕΚ 516/Β/1-3-2016) «Δαπάνες Σχολικών
Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων»
(146)Το άρθρο 48 καταργήθηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 εδ. η’ του Ν. 2327/1995
(156/Α).
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ι) εκπρόσωπο της ένωσης λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, μέλους
της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ),
ια) εκπρόσωπο του συλλόγου δασκάλων, μέλους της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ),

νται στην παράγραφο 1, έως δύο εκπρόσωποι μαζικών φορέων ή
οργανώσεων του νομού.(147)
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να τροποποιείται η

ιβ) εκπρόσωπο της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής - Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΕΛΤΕΕ), μέλους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ),

συγκρότηση των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας.
8. Οι εισηγήσεις των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας που αναφέρονται σε γενικά θέματα παιδείας και στο περιεχόμενο σπουδών

ιγ) εκπρόσωπο του συλλόγου ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών του νομού, μέλους της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας,

υποβάλλονται και στο ΕΣΥΠ.
9. Σε κάθε επαρχιακό συμβούλιο, το οποίο συνιστάται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1416/ 1984 (ΦΕΚ 18), λειτουργεί

ιδ) έναν πρόεδρο πολιτιστικού συλλόγου που ορίζει ο νομάρχης,

επαρχιακή επιτροπή παιδείας που αποτελείται από:

ιε) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρ-

α) τον έπαρχο ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο,

φωσης (ΝΕΛΕ),

β) ένα σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ιστ) έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου

γ) ένα σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετεί στο νομό ή

δ) τον προϊστάμενο του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

το νομαρχιακό διαμέρισμα.

ε) τον προϊστάμενο του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

2. Στους νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που λειτουργούν περισ-

στ) εκπροσώπους των φορέων με στοιχεία στ’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιβ’,

σότεροι σύλλογοι δασκάλων ή περισσότερες ενώσεις καθηγητών,

ιγ’, ιδ’ και ιε’ της παραγράφου 1 που τυχόν λειτουργούν στην έ-

που μετέχουν στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΛ-

δρα της επαρχίας ή εκπροσωπούν στην επαρχία τους αντίστοι-

ΤΕΕ), οι εκπρόσωποί τους ορίζονται με απόφαση των μελών των

χους φορείς νομαρχιακού επιπέδου. Η επαρχιακή επιτροπή συ-

διοικητικών συμβουλίων, που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση

γκροτείται με απόφαση του επάρχου. Για τα λοιπά θέματα σχε-

ύστερα από πρόσκληση του οικείου νομάρχη.

τικά με τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των

3. Στις συνεδριάσεις της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας μπορούν να
καλούνται, από τον πρόεδρό της, εκπρόσωποι των επιστημονικών

επαρχιακών επιτροπών παιδείας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. (148)

ενώσεων ή άλλων κοινωνικών φορέων ή οργανώσεων για να εκ-

Άρθρο 50

θέσουν τις απόψεις τους.

Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας

4. Η νομαρχιακή επιτροπή παιδείας εισηγείται στο νομαρχιακό συμ-

1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λει-

βούλιο και το νομάρχη, με βάση τις εισηγήσεις των δημοτικών και

τουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτε-

κοινοτικών συμβουλίων, θέματα παιδείας όπως: οργάνωσης βιβλι-

λείται από:

οθηκών, σεμιναρίων γονέων και άλλων επιμορφωτικών και πολι-

α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινο-

τιστικών εκδηλώσεων, ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης

τικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοι-

σχολείων, κατανομής πιστώσεων στους οργανισμούς τοπικής αυ-

νοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,

τοδιοίκησης για την επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων και για

β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,

τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, θέματα συνεχιζόμενης εκ-

γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος

παίδευσης, καθώς και λαϊκής επιμόρφωσης που σχετίζονται με την

ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου

εκπαίδευση και για τα οποία εισηγείται εκπρόσωπος της ΝΕΛΕ, και

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

γενικότερα θέματα λειτουργίας των δημόσιων σχολείων του νομού.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των νομαρχιακών επιτροπών
παιδείας, η οργάνωση της γραμματείας τους, η θητεία των μελών
τους, ο τρόπος υλοποίησης των εισηγήσεών τους, η λειτουργία υποεπιτροπών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Κάθε νομαρχιακή επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του
οικείου νομάρχη, ύστερα από προτάσεις των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Η νομαρχιακή επιτροπή παιδείας λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.
Με απόφαση του νομάρχη, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, μπορούν να ορίζονται, ως
μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, επιπλέον εκείνων που αναφέρο-

(147) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το ΠΔ 161/2000, ΦΕΚ 145/23-6-2000, ορίζεται ότι: «Μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι ακόλουθες αρμοδιότητες,
τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 6. Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 49
παρ. 6 του Ν. 1566/85)».
(148) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί του τρόπου λειτουργίας των Νομαρχιακών και Επαρχιακών Επιτροπών Παιδείας του άρθρου 49, βλ. Υ.Α. Δ4/85 (ΠΑΙΔ) της 11/13-287 (Β’ 81), κωδικός: 14771.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικά. με ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση κλπ των ΤΕΕ βλ.
και άρθρο 4 Ν. 2640/1998.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το ΠΔ 145/2000,ΦΕΚ Α 145/23-6-2000,ορίζεται ότι: «Μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι ακόλουθες αρμοδιότητες, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση: 23. ‘Έγκριση των εισηγήσεων της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας για τον καθορισμό των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων
(άρθρο 49 Ν. 1566/85)».
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δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υ-

5. «Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές

πάρχει, που ορίζεται, από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή

το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτα-

του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

κτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δυο τουλάχιστο φορείς,

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που
ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των

που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»
(149)(150)

Άρθρο 52(151)

εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.
2. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας

Σχολικές Επιτροπές

μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’

επιμόρφωσης, αν υπάρχει.

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
Άρθρο 53(152)

3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο
ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο

Συγκρότηση οργανώσεων

θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των

1. «Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτο-

σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την

βάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στο συλλογικά

κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων,

όργανα του παρόντος νόμου προϋποθέτει τη συγκρότηση και λει-

την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολου-

τουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων σύμφωνα με τις διατά-

θεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντή-

ξεις των επόμενων παραγράφων και του Αστικού Κώδικα.

ρησή του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

2. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα

4. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με από-

σύλλογο γονέων. που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμ-

φαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από

μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων,

πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσω-

καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη

πούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν ορι-

νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική

στεί.

ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής υπό την

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα

καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επι-

ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο

τροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμ-

ψηφοδέλτιο. κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40%

ματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

των εκλεγομένων. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο

6. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υπο-

γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φο-

βάλλονται και στο νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν

ρές. εφόσον δεν ψήφισαν γονείς, που εκπροσωπούν τουλάχιστον

να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παι-

το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν

δείας.

επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώΆρθρο 51

πηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου. ο σύλλογος των

Σχολικά συμβούλια

γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως. αλλά δεν συμμετέχει στη

1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο

σχολική επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται

αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της
τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.

στην ένωση γονέων.
3. «Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής
Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας ή Κοινότητας συγκροτούν μία

2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαί-

ένωση γονέων. Οι υφιστάμενες ενώσεις γονέων ή οι σύλλογοι γο-

δευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτή-

νέων δύνανται να αποφασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων

των, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

στο πλαίσιο του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοι-

3. Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση
τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των
μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.
4. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι
παρόντα.

(149) Οι παρ.5 και 6 προστέθηκαν με την παρ.1 άρθρ.2 Ν.2621/1998 ΦΕΚ 136Α/236-1998.
(150) Η ΥΑ που ισχύει είναι η Δ4/543/21-10-1998 (ΦΕΚ 1174/Β/11-11-1998).
(151) Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 13 του Ν. 1894/1990 (Α 110): «ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ
τα άρθρα 40, 44 και 52 του Ν. 1566/1985, κάθε άλλη σχετική διάταξη που αφορά ζητήματα ρυθμιζόμενα από το παρόν άρθρο, καθώς και οι αριθ.
ΣΤ5/26/4-10-1988 (ΦΕΚ 732/Β'/1988) και Δ4/ 162/28-3-1989 (ΦΕΚ 238/Β'/1989)
κοινές υπουργικές αποφάσεις. Πράξεις που έχουν εκδοθεί και δαπάνες που
έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές».
(152) Το άρθρο 53 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.2 Ν.2621/1998,
ΦΕΚ 136Α/23-6-1998.
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νότητας ή Δημοτικής Κοινότητας. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται

10.

Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν τυχόν αντιθέτων διατά-

στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές,

ξεων των καταστατικών συλλόγου, ένωσης, ομοσπονδίας και συ-

των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη

νομοσπονδίας

της διοίκησής του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν

11. «Μετά τη δημοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέων, οι ενώ-

κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριά-

σεις συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέ-

ντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γο-

ων και η συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων

νέων με έναν εκπρόσωπο».

(153)

αιρετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋπο-

4. «Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας

θέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Προηγούνται οι εκλογι-

συγκροτούν μια ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται

κές διαδικασίες για την ανάδειξη των διοικήσεων των συλλόγων

στην ομοσπονδία γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους

γονέων και έπονται οι εκλογικές διαδικασίες για τη ανάδειξη των

μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την

διοικήσεων των υπερκείμενων οργανώσεων. Οι εκλογικές διαδικα-

ανάδειξη της διοίκησής της. Αν οι μαθητές των σχολείων που ανή-

σίες κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να ολοκληρώνονται εντός

κουν στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπρο-

των παρακάτω προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση πριν από τη

σωπείται στην οικεία ομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο».

(154)

5. «Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές και των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και
συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων αυτών είναι
λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο».

(155)

6. «Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέ-

διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την οργάνωση της υπερκείμενης βαθμίδας. Αναλυτικά οι εκλογές λαμβάνουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως εξής:
α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους.
β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31 Μαρτίου
του επόμενου μονού έτους.
γ) Για τις ομοσπονδίες γονέων, από 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου
του επόμενου μονού έτους.
δ) Για την ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου του επόμενου μονού έτους». (157)

ων των μαθητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. 0 σύλλογος

12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

των διδασκόντων κάθε ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τα μέλη

ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προη-

του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων συγκροτούν το

γούμενων παραγράφων.

σχολικό συμβούλιο. Στα σχολικά συμβούλια των ιδιωτικών σχολι-

13.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-

κών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις

σης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ι-

εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων. που ορίζονται με από-

δρύεται σχολή γονέων, μετά από πρόταση του συλλόγου γονέων ή

φαση του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας.»

(156)

7. Στην έννοια “γονείς”. κατά τις ως άνω διατάξεις, περιλαμβάνονται
και οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποί τους.
8. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου. επιτρέπεται
μόνο κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

της ένωσης συλλόγων γονέων ή του Ο.Τ.Α. ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις.
καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών
αυτών/
14. Ο διευθυντής του σχολείου. όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, μεριμνά μόνο για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των γο-

9. Η θητεία όλων των μελών του ΔΣ του συλλόγου των γονέων του

νέων, προκειμένου να ιδρυθεί αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις του

σχολείου, του ΔΣ της ένωσης, της ομοσπονδίας και της συνομο-

παρόντος. Ο διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέ-

σπονδίας γονέων είναι διετής, καθώς και η θητεία των εκπροσώ-

ρες πριν από τη γενική συνέλευση, καλεί τους γονείς και ενημερώ-

πων τους στα προβλεπόμενα όργανα από τις διατάξεις των άρ-

νει σχετικά το σύλλογο των διδασκόντων.»

θρων 48, 49, 50, 51, 52 και 53 του Ν. 1566/1985. Η θητεία των γονέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’

ή κηδεμόνων που συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα, λήγει αυτο-

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

δικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο

Άρθρο 54

σχολείο.

Ειδικές αποσπάσεις, αναγνώριση προϋπηρεσιών και τίτλων σπουδών.

(153) Η παρ. 3 του άρθρου 53 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 άρθρ. 51 Ν.
4415/2016, ΦΕΚ 159/Α/2016.
(154) Η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαταστάθηκε ως
άνω με την παρ. 2 άρθρ. 51 Ν. 4415/2016, ΦΕΚ 159/Α/2016.
(155) Η παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαταστάθηκε ως
άνω με την παρ. 3 άρθρ. 51 Ν. 4415/2016, ΦΕΚ 159/Α/2016.
(156) Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ.1.2 του άρθρ. 2 του
Ν. 2621/1998 ΦΕΚ 136/Α/23-6-1998.

1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες
στην Κύπρο, μπορούν κατ’ εξαίρεση να αποσπώνται σε σχολεία της
Κύπρου για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν εκεί οι σύζυγοί τους,
(157) Η παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαταστάθηκε
ως άνω με την παρ. 4 άρθρ. 51 Ν. 4415/2016, ΦΕΚ 159Α/2016.
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χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους, στην Ελλάδα και χωρίς το ειδικό
επιμίσθιο και το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και οριστικής
επιστροφής στην Ελλάδα.

οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών».
β) Στο στοιχ. α της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983 και μετά τις

2. Κύπριοι εκπαιδευτικοί, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν σε κυ-

λέξεις "πανελλήνιους σχολικούς αγώνες" προστίθεται η φράση

πριακές υπηρεσίες στην Ελλάδα, προσλαμβάνονται σε δημόσια

"ή διεθνείς σχολικούς αγώνες".

σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με

Η αληθινή έννοια του όρου "κατηγορία" στο ίδιο στοιχείο είναι η

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που διαρκεί για όσο χρονικό

ανώτατη κατηγορία αθλήματος.

διάστημα υπηρετούν οι σύζυγοί τους στην Ελλάδα. Με κοινή από-

γ) Στο συνολικό ποσοστό θέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 1

φαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οι-

του Ν. 1351/1983 περιλαμβάνονται από το ακαδημαϊκό έτος 1986 -

κονομικών συνιστώνται προσωρινές θέσεις εκπαιδευτικών με σχέ-

87 και οι υποψήφιοι των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγρά-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την εφαρμογή της παραγράφου

φου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. Στην παράγραφο 4 του άρ-

αυτής και καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, οι οποίες αντιστοι-

θρου 3 μετά από τα στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ προστίθενται τα

χούν, για καθέναν από τους προσλαμβανόμενους, στο σύνολο των

στοιχεία ε’ και στ’, τα οποία διαγράφονται από την παράγραφο

αποδοχών του μισθολογικού κλιμακίου που τυχόν κατέχουν ή του

8 του άρθρου 1.

αντίστοιχου με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η δαπάνη κατα-

δ) Το ποσοστό 20% του μέσου όρου της βαθμολογίας των δοκιμα-

βολής των αποδοχών αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υ-

σιών, που συνυπολογίζεται για τη διαμόρφωση της συνολικής

πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

βαθμολογίας του υποψήφιου για επιλογή στην τριτοβάθμια εκ-

3. Η απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-

παίδευση, όπου απαιτείται και που προβλέπεται από τις διατά-

ας εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδα-

ξεις της παραγράφου 5 και του εδαφίου δ’ της παραγράφου 7

πής και σε σχολεία της Κύπρου διακόπτεται όταν οι εκπαιδευτικοί

του άρθρου 2 του Ν. 1351/1983, αυξάνεται από το ακαδημαϊκό

αυτοί επιλέγονται ως διευθυντές σχολείων, προϊστάμενοι διευθύν-

έτος 1986 - 87 σε 40%.

σεων και γραφείων της εκπαίδευσης ή ως σχολικοί σύμβουλοι.

6. Η υπηρεσία των δασκάλων στο ειδικό δημοτικό σχολείο του Ψυχο-

4. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου,

λογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έλαβαν το πτυχίο τους

από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και την έ-

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1238/1982 (ΦΕΚ 35), αναγνωρίζεται

ναρξη ισχύος αυτού του νόμου, υπολογίζεται για τον καθορισμό

από την ημερομηνία πρόσληψης ως κανονική εκπαιδευτική υπηρε-

εισαγωγικού βαθμού και αρχαιότητας, κατά τις διατάξεις του άρ-

σία, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή είχαν περατώσει τις σπου-

θρου 2 του ν.δ. 695/1970 (ΦΕΚ 221 ), όσων έχουν διοριστεί σε δημό-

δές τους σε εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία. Η παραπάνω

σια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

υπηρεσία προσμετρείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών αυτών

Για όσους διορίζονται μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, η

σε βαθμό ανώτερο του εισαγωγικού. Η ένταξή τους γίνεται με α-

προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη για την ένταξή τους, σύμ-

πόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστε-

φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της περίπτωσης Α’ του

ρα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου

άρθρου 15.

και σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος αυ-

5. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1351/1983 (ΦΕΚ 56) αντικαθίσταται,
αφότου ίσχυσε, ως εξής:

τού του νόμου. Στην απόφαση ένταξης προσδιορίζεται και ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό στον οποίο θα ενταχθούν.

«3. Εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωρά-

7. Τίτλοι σπουδών, διετούς τουλάχιστο μετεκπαίδευσης στο εξωτερι-

ριο διδασκαλίας στα σχολεία της ίδιας κατεύθυνσης διατίθενται

κό, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

μερικά ή ολικά σε σχολεία της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή σε

σης, αναγνωρίζονται, εφόσον ο χρόνος και το περιεχόμενο σπου-

αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημόσιου

δών είναι ισοδύναμα, ως ισότιμοι με τα πτυχία που χορηγούν τα

τομέα του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με από-

διδασκαλεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, με αποφάσεις του

φαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφε-

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από

ρειακού συμβουλίου. Ακόμα μπορεί να διατίθενται, σύμφωνα με

γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρ-

τα παραπάνω, σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με από-

θρου 2 της ΣΤ5/5/26-4-82 (ΦΕΚ 213/τ.Β’) κοινής απόφασης των Υ-

φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστε-

πουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρη-

ρα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλί-

σκευμάτων. Όταν πρόκειται για αναγνώριση τίτλου εκπαιδευτικού

ου. Στους διατιθέμενους χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα από-

λειτουργού μέσης εκπαίδευσης στην επιτροπή αυτή, η οποία κατ’

σπασης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση σύμφωνα με τις

εξαίρεση τότε μπορεί να κρίνει και τίτλους σπουδών μέσης εκπαί-

διατάξεις του ν.δ. 65/1973 (ΦΕΚ 150). Όσοι εκπαιδευτικοί, έως την

δευσης μετέχουν δύο μέλη του αντιστοίχου τμήματος του Π.Ι., αντί

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν διατεθεί μερικώς ή ολι-

εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία β’ και γ’ της παραπάνω α-

κώς από την περιφέρεια σε σχολεία ή υπηρεσίες της έδρας του

πόφασης. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, ο ορισμός των μελών του

ίδιου ή άλλου νομού δικαιούνται έξοδα απόσπασης, το ύψος των

Π.Ι. και κάθε θέμα που έχει σχέση με την εφαρμογή της παραγρά-
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φου αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας από δημόσιους εκπαι-

8. Όταν, για το διορισμό ή την πρόσληψη σε κενές, κενούμενες ή δη-

δευτικούς ή υπαλλήλους και από ιδιώτες που μπορούν, λόγω των

μιουργούμενες θέσεις ή απασχολήσεις στο δημόσιο τομέα, όπως

επιστημονικών γνώσεων ή επιστημονικής κατάρτισης και πείρας,

αυτός προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ

να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του υ-

65),απαιτείται, ως τυπικό προσόν, το απολυτήριο σχολείου μέσης

πουργείου με την κατάρτιση εισηγήσεων, μελετών, νομοθετικών ή

εκπαίδευσης, νοείται και το απολυτήριο κάθε τύπου λυκείου.

διοικητικών κειμένων ή τη διενέργεια ερευνών. Στα μέλη των ομά-

Άρθρο 55

δων εργασίας, τους γραμματείς και το απασχολούμενο προσωπικό

Πρόσθετες απασχολήσεις εκπαιδευτικών

χορηγείται αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 56 (158)

Ομάδες εργασίας
1. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται μεταξύ
άλλων:

Διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης - Επιλογή προϊσταμένων
1. Τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 14 και 15 του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144) αντικαθίστανται ως εξής:

α) Να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για

«Άρθρο 4

την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως βαθμολογητές, εκφωνητές και
επιτηρητές ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας.

Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται
διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έ-

β) Να μετέχουν στις επιτροπές απολυτήριων και προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων.

λεγχο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων
και των σχολείων ειδικής αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς

γ) Να μετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη και
επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων.

και του προσωπικού τους.
2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται

δ) Να ασκούν καθήκοντα διευθυντών μεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων.

εκπαιδευτικός των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α’
και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.

ε) Να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και να

Άρθρο 5

διδάσκουν τις προβλεπόμενες από αυτόν το νόμο ώρες υποχρε-

Γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ωτικής υπερωριακής διδασκαλίας στο σχολείο τους, σε άλλα

Άρθρο 7

σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης ή στα μετα-

Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

λυκειακά παρασκευαστικά κέντρα ή στα τμήματα πρόσθετης

1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται

εσωτερικής βοήθειας ή στις τάξεις υποδοχής ή σύμφωνα με τις

διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον

διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4.

έλεγχο λειτουργίας των γυμνασίων, των γενικών, κλασικών και τε-

στ) Να μετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, όταν καλού-

χνικών - επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυ-

νται από τους σχολικούς συμβούλους ή να αναλαμβάνουν την

κείων και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών, δημόσιων και ι-

πραγματοποίηση διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια των

διωτικών, καθώς και του προσωπικού τους.

παραπάνω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.

2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζε-

ζ) Να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, όταν δεν υπάρχουν ή δεν
επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι.

ται εκπαιδευτικός των κλάδων ΠΕ01 μέχρι και ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18
με βαθμό Α ‘ και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν.

2. Οι σχολικοί σύμβουλοι υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να μετέχουν

Άρθρο 8

στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθμια

Γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

εκπαίδευση ως προϊστάμενοι βαθμολογικών και εξεταστικών κέ-

Άρθρο 14 (159)

ντρων ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας,

Επιλογή

να ασκούν καθήκοντα διευθυντών των περιφερειακών επιμορφω-

1. Για την επιλογή των προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων

τικών κέντρων και να διδάσκουν σε αυτά μαθήματα της ειδικότη-

της εκπαίδευσης και των γραφείων αγωγής, το οικείο περιφερεια-

τάς τους.

κό υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε

3. Οι απασχολήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγρά-

δεύτερου έτους, τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του που έ-

φους αυτού του άρθρου δεν αποτελούν κατοχή δεύτερης θέσης.

χουν τα προσόντα αυτού του άρθρου για τις παραπάνω θέσεις και

Στους εκπαιδευτικούς που ανατίθενται πρόσθετες απασχολήσεις
καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 4 του ενδέκατου
άρθρου του Ν. 1305/1982 (ΦΕΚ 146), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(158) Τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α)
(159) Οι διατάξεις του άρθρου 14, του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του δευτέρου
και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144/Α),
όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 56 του Ν.
1566/1985 καταργήθηκαν με την παρ.14 άρθρ.6 Ν. 2043/1992,ΦΕΚ Α 79.
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συντάσσει, χωρίς αξιολογική σειρά, τους παρακάτω πίνακες υπο-

ραγράφου ή και στους άλλους πίνακες, σύμφωνα με τις διατάξεις,

ψηφίων:

οι οποίες κάθε φορά ισχύουν για την πρωτοβάθμια και δευτερο-

α) Προϊσταμένων διευθύνσεων της εκπαίδευσης.

βάθμια εκπαίδευση".

β) Προϊσταμένων γραφείων της εκπαίδευσης.

Άρθρο 15 (160)

γ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής.

Υπηρεσιακή κατάσταση προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων

2. Κατά τη σύνταξη των πινάκων αυτών το περιφερειακό υπηρεσιακό

εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής

συμβούλιο εκτιμά τη γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων και τη

1. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης,

διαπιστωμένη ικανότητα των εκπαιδευτικών στην οργάνωση και

καθώς και των γραφείων φυσικής αγωγής, που τοποθετούνται

διοίκηση της εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής

σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, ασκούν τα

Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης

καθήκοντά τους αυτά για μία τετραετία, η οποία αρχίζει από την

των προσόντων αυτών.

έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους. Όταν δεν υπάρχει, α-

3. Ο προϊστάμενος της οικείας διεύθυνσης της εκπαίδευσης υποβάλ-

πουσιάζει ή κωλύεται προϊστάμενος, αναπληρώνεται: α) από προϊ-

λει τους παραπάνω πίνακες στο αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό

στάμενο γραφείου ή αν δεν υπάρχει, από διευθυντή σχολείου που

συμβούλιο.

εδρεύουν στην ίδια πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο διεύ-

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

θυνσης εκπαίδευσης, β) από διευθυντή σχολείου που εδρεύει στην

που εκδίδεται έως 15 Μαρτίου του ίδιου έτους, καλούνται όσοι έ-

ίδια ή γειτονική πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο γραφείου

χουν τα προσόντα να ασκήσουν καθήκοντα προϊσταμένων των δι-

εκπαίδευσης και γ) από εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’

ευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και των γραφείων φυσικής

που υπηρετεί στην ίδια ή γειτονική πόλη, όταν πρόκειται για προϊ-

αγωγής να υποβάλλουν έως 15 Απριλίου σχετική αίτηση. Στην αίτη-

στάμενο γραφείου φυσικής αγωγής. Οι αναπληρωτές ορίζονται με

ση αυτή επισυνάπτεται από τους υποψηφίους: α) Ιδιόγραφο βιο-

απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφε-

γραφικό σημείωμα και β) δήλωση για την τοποθέτησή τους σε δι-

ρειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

ευθύνσεις ή γραφεία δύο έως πέντε νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων κατά σειρά προτίμησης.

2. Κατά τη διάρκεια της τετραετίας διατηρούν τις οργανικές θέσεις
εκπαιδευτικών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθ-

5. Το αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Μάιο

μολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-

καταρτίζει πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων διευθύνσεων εκ-

τάξεις. Μπορούν ως εκπαιδευτικοί να μετατεθούν σε κενές θέσεις

παίδευσης, υποψήφιων προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής

εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρ-

με αξιολογική σειρά, αφού λάβει υπόψη του τα προσόντα της πα-

χιακού διαμερίσματος, όπου και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη

ραγράφου 2 και τις δηλώσεις προτίμησης και αφού συμβουλευτεί

λήξη της τετραετίας. Ως προϊστάμενοι μπορούν να μετατεθούν σε

τους πίνακες των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, ανε-

κενές θέσεις του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ή και

ξάρτητα από κλάδο και ειδικότητα. Αν ο αριθμός των υποψηφίων

άλλου, εφόσον αυτές οι θέσεις είχαν περιληφθεί στην αρχική τους

που περιλαμβάνονται στους πίνακες δεν επαρκεί για την πλήρωση

δήλωση.

όλων των κενών θέσεων νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, το

3. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης

κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο συντάσσει συμπληρωματικό πί-

και των γραφείων φυσικής αγωγής, καθώς και οι αναπληρωτές

νακα χωρίς αιτήσεις ενδιαφερομένων, αφού κρίνει και αξιολογήσει

τους, όταν αυτοί δεν υπάρχουν ή απουσιάζουν για χρονικό διάστη-

όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες του οικείου περιφερειακού

μα πέραν του μηνός, εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτι-

συμβουλίου. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με απόφαση του Υπουρ-

κοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους ε-

γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα ισχύουν για δύο έτη

πίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνι-

από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

4. Με σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού

που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για θέματα το-

συμβουλίου ο προϊστάμενος διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή

ποθέτησης και μετάθεσης εκπαιδευτικών κεντρικού υπηρεσιακού

γραφείου φυσικής αγωγής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά

συμβουλίου, τοποθετούνται σε κενές θέσεις προϊσταμένων διευ-

του ή να μετατεθεί σε άλλη διεύθυνση ή γραφείο για το συμφέρον

θύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής

της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον διαπιστω-

όσοι περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες με τη σειρά που έ-

θεί ότι εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεών του είναι υπηρεσιακά

χουν και σε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα, που περιλαμβά-

αναγκαία η απομάκρυνση του».

νονται στις δηλώσεις τους. Αν οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους, για την τοποθέτηση εφαρμόζονται οι δια-

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 1304/1982 αντικαθίστανται ως εξής:

τάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
7. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε πίνακα της παραγράφου 1 δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους υπόλοιπους πίνακες της ίδιας πα-

(160) Οι διατάξεις του άρθρου 14, του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του δευτέρου
και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144Α),
όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 56 του ν.
1566/1985 καταργήθηκαν με την παρ. 14 άρθρ. 6 Ν. 2043/1992, ΦΕΚ Α 79.
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«2. Προϊστάμενος του γραφείου φυσικής αγωγής ορίζεται εκπαι-

γνώριση των τίτλων σπουδών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ-

δευτικός του κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’ και πενταετή υπηρεσία

μα. Οι επιτροπές αυτές, κατά την αναγνώριση της ισοτιμίας των

στο βαθμό αυτόν.

τίτλων σπουδών, εξετάζουν ακόμη: αα) την καταλληλότητα των

3. Το γραφείο φυσικής αγωγής υπάγεται στη διεύθυνση δευτερο-

υποψηφίων για την άσκηση του διδακτικού έργου, ββ) τη δυνα-

βάθμιας εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος».

τότητα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων της αντίστοιχης ειδι-

3. Το άρθρο 11 του Ν. 1304/1982 καταργείται.

κότητας ή ορισμένων από αυτά και γγ) την ικανότητα για την

Άρθρο 57

ορθή χρήση του ελληνικού προφορικού και γραπτού λόγου.

Θέματα σχολικών συμβούλων

(161)

γ) Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού των παραπάνω υποψηφίων

Άρθρο 58

σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ορίζεται το

Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών

50ό έτος. Όσοι έχουν υπερβεί αυτό το όριο ηλικίας, προσλαμβά-

1. α) Υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί, που εμποδίστηκαν με

νονται στη δημόσια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού

οποιοδήποτε τρόπο να διοριστούν κατά τη διάρκεια του διδα-

δικαίου αόριστου χρόνου, σε προσωρινές θέσεις που συνιστώ-

κτορικού καθεστώτος 1967 - 1974 λόγω της αντίθεσης τους προς

νται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και

αυτό, εγγράφονται στις οικείες επετηρίδες διοριστέων, ύστερα

Θρησκευμάτων και Οικονομικών, οι οποίες καταργούνται μετά

από αίτηση που υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολο-

την αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Για τα άλλα θέματα ε-

γητικά μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νό-

φαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 62.

μου, και διορίζονται, με απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

δ) Οι αιτήσεις των υποψηφίων για αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους υποβάλλονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης του τόπου

β) Σπουδαστές των σχολών νηπιαγωγών και των παιδαγωγικών

διαμονής τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε

ακαδημιών, οι οποίοι εμποδίστηκαν να περατώσουν τις σπουδές

αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την επιστροφή και ε-

τους λόγω αντίθεσης προς το δικτατορικό καθεστώς (1967 -

γκατάστασή τους στην Ελλάδα. Για όσους έχουν ήδη εγκατα-

1974), συνεχίζουν τις σπουδές τους στο έτος που διέκοψαν. Με-

σταθεί στην Ελλάδα, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την έναρξη

τά την αποφοίτησή τους εγγράφονται στις οικείες επετηρίδες
διοριστέων και διορίζονται, με απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

ισχύος του νόμου αυτού.
3. α) Το άρθρο 2 του Ν. 37/1975 (ΦΕΚ 79), που καταργήθηκε από
28.4.83 με το άρθρο 16 παρ. 1 περιπτ. 3 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56),

γ) Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού για όσους υπάγονται στα

καταργείται και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος

προηγούμενα εδάφια ορίζεται το 50ό έτος. Τα απαιτούμενα δι-

του έως τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου. Διορισμοί που έ-

καιολογητικά, τα θέματα σπουδών και κάθε άλλη σχετική λε-

γιναν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου θεωρούνται

πτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής

νόμιμοι.

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την υπαγωγή των υποψήφιων

β) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για διορισμό στη δημόσια δευτερο-

εκπαιδευτικών στα προηγούμενα εδάφια αποφαίνεται το οικείο

βάθμια εκπαίδευση, που διετέλεσαν υπότροφοι σύμφωνα με το

κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο.

άρθρο 8 του ν.δ. 237/1969 (ΦΕΚ 133), απαλλάσσονται από την

2. α) Έλληνες ιθαγενείς και ομογενείς που είχαν εκπατρισθεί λόγω

υποχρέωση να υπηρετήσουν για μία τριετία σε σχολεία της δη-

των γεγονότων της περιόδου 1946 - 1949, καθώς και τα τέκνα

μόσιας εκπαίδευσης. Η σειρά διορισμού των υποψηφίων αυτών

τους, εφόσον είναι πτυχιούχοι ανώτατων ή ανώτερων σχολών

καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

της αλλοδαπής και έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισμό σε

4. Το άρθρο 4 του ν.δ. 3860/1958, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα

θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

15 του Ν. 3997/1959 (ΦΕΚ 226) και 15 του Ν. 1286/1982 (ΦΕΚ 119), κα-

εκπαίδευσης εγγράφονται με αίτηση τους στις αντίστοιχες επε-

ταργείται. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η σειρά διορι-

τηρίδες διοριστέων αναδρομικά από την ημερομηνία που έλα-

σμού σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

βαν το απαιτούμενο για το διορισμό τους πτυχίο.

μιας εκπαίδευσης όσων είχαν στρατευθεί κατά τη διάρκεια της

β) Η αναγνώριση των πτυχίων των υποψηφίων του προηγούμενου

φοίτησης τους καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχε-

εδαφίου ως ισότιμων με τα πτυχία τμημάτων σχολών της τριτο-

τικής αίτησης, με την επιφύλαξη της παραγρ. 3 της περίπτωσης Α’

βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής γίνεται, κατά παρέκκλιση

και της παρ. 3 της περίπτωσης Β’ του άρθρου 15.

των κείμενων διατάξεων, από επιτροπές που συγκροτούνται με

5. Οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6)

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

εφαρμόζονται και στους υποψήφιους για διορισμό σε θέσεις εκ-

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των

παιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

επιτροπών αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανα-

Όσοι υπάγονται στις διατάξεις αυτές και έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση διορισμού μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος

(161) Τα Κεφάλαια Α΄ έως και Γ΄ του άρθρου 11, οι παράγραφοι 2 έως και 5, 7, 8
και 9 του άρθρου 29, η παράγραφος 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 57 του ν.
1566/1985 καταργήθηκαν με την περ β) της παρ. 1 του άρθ. 110 του Ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)

αυτού του νόμου, εγγράφονται στο οικείο βιβλίο διοριστέων εκ-
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παιδευτικών από την επομένη της ημερομηνίας που θεωρείται ότι

τώνται λειτουργικά σε γυμνάσιο που έχει έδρα στην ίδια κωμόπο-

απόκτησαν το πτυχίο τους.

λη.

6. Εκπαιδευτικοί της μέσης τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης

2. Την ευθύνη για τη λειτουργία των τάξεων αυτών έχει ο διευθυντής

του άρθρου 2 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102), που έχουν διοριστεί με τις:

και ο σύλλογος των διδασκόντων του γυμνασίου αυτού. Η διδα-

α) Φ. 422.11/Ε/18261/ 22-12-79 (ΦΕΚ 7/10-1-80, τ. Γ’), β) Φ. 422.11/Ε/3777/

σκαλία των μαθημάτων στις τάξεις αυτές, σύμφωνα με το πρό-

22-4-80, (ΦΕΚ 127/28-4-80, τ. Γ’), γ) Φ. 422.11/Ε/407/15-1-1981 (ΦΕΚ

γραμμα που ισχύει, γίνεται από το διδακτικό προσωπικό του γυ-

25/23-1-81 τ. Γ’) και δ) Φ. 422.11/9166/9-9-81 (ΦΕΚ 262/15-9-81 τ. Γ’) α-

μνασίου.

ποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύ-

3. Γενικά λύκεια με μαθητές λιγότερους από πενήντα (50) μπορεί να

στερα από τις: α) Φ. 422.11/Ε/10455/24-8-79, β) Φ.422.11/Ε/7331/12-8-80

μετατρέπονται, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

και γ) Φ.422.11/Ε/6291/16-6-81 προκηρύξεις και των οποίων οι πρά-

Θρησκευμάτων, σε τάξεις λυκείου που λειτουργούν σύμφωνα με

ξεις διορισμού έχουν ακυρωθεί, θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει
κενές οργανικές θέσεις του παραπάνω κλάδου και των αντίστοι-

τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
4. Τα λυκειακά παραρτήματα που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύ-

χων ειδικοτήτων, από τότε που διορίστηκαν.

ος αυτού του νόμου μετατρέπονται σε τάξεις λυκείου, με αποφά-

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 της περίπτωσης Β’ του άρθρου 15

σεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(163)

εφαρμόζονται και για τους υποψήφιους για διορισμό εκπαιδευτι-

5.

κούς που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση πριν από την δημοσίευση

6. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ρυθμίζονται

του παρόντος. Διαγραφές που έχουν γίνει από τα βιβλία διοριστέ-

με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ων λόγω συμπλήρωσης του 40ού έτους θεωρείται ότι ουδέποτε έ-

Άρθρο 60

γιναν. Διορισμοί εκπαιδευτικών που έγιναν μετά τις παραπάνω δι-

Διδακτικά βιβλία

αγραφές δεν θίγονται.

1. Διδακτικά βιβλία είναι όλα τα βιβλία, κύρια και βοηθητικά, που

8. β. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων της πρωτο-

σης, που υπάγονται στην παράγραφο 7 της περίπτωσης Α’ του άρ-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την διδασκαλία

θρου 15, μπορούν επί μία τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος

των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα αναλυτικά

να διορίζονται και μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας

προγράμματα. Στα διδακτικά βιβλία περιλαμβάνονται και όλα τα

τους, εφόσον κατά το χρόνο διορισμού σε κάθε έτος μετά τη συ-

βιβλία ή έντυπα ή τεχνικά μέσα, όπως κασέτες, ταινίες, μαγνητο-

μπλήρωση του 45ου αντιστοιχεί ένα έτος προϋπηρεσίας που απαι-

ταινίες, τα οποία είναι αναγκαία για την υποβοήθηση του διδακτι-

τείται.

κού προσωπικού στην άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου.(164)

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 ως προς το ανώ-

2. «Τα διδακτικά βιβλία γράφονται με βάση το αναλυτικά προγράμ-

τατο όριο ηλικίας διορισμού, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και

ματα και τα προγράμματα σπουδών. Η συγγραφή των διδακτικών

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν, επί μία διετία από τη δη-

βιβλίων γίνεται είτε με προκήρυξη διαγωνισμού είτε με ανάθεση σε

μοσίευση του παρόντος, να υποβάλουν αίτηση διορισμού έστω και

έναν ή περισσότερους συγγραφείς ή νομικά πρόσωπα ύστερα από

αν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους.

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε με απευθείας ανάθεση

10.

Η προθεσμία υποβολής του πιστοποιητικού στρατολογίας του

σε συγγραφείς ή σε νομικά πρόσωπα ή σε ομάδες εκπαιδευτικών

άρθρου 5 παρ. 1 του π.δ. 158/1984 (ΦΕΚ 53 Α), για τους υποψηφίους

που αποσπώνται κατά κύρια απασχόληση και χωρίς ιδιαίτερη α-

για διορισμό εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

μοιβή στο Π.Ι. για τη συγγραφή αυτή. Στις ομάδες εκπαιδευτικών

παρατείνεται για ένα έτος από τότε που έληξε(162).

για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων μπορούν να μετέχουν

11. Από το σχολικό έτος 1987 - 1988 οι διορισμοί σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. γίνονται από

και σύμβουλοι ή πάρεδροι του Π.Ι., καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες.

τους υπάρχοντες οικείους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της
δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη σειρά εγγραφής σε
αυτούς και μετά από δήλωση των υποψηφίων ότι επιθυμούν να διοριστούν στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 59
Λειτουργία τάξεων λυκείου – Μ.Π.Κ.
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν, σε απομονωμένες συγκοινωνιακά κωμοπόλεις της χώρας, τάξεις λυκείου οι οποίες προσαρ-

(162) Κατά το άρθρο 6 παρ.2 του Ν. 1674/1986 (Α' 203): η ανωτέρω προθεσμία
παρατείνεται μέχρι 31-12-1986.

(163) Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 10, παρ. 1 του Ν. 1894/1990 (Α'
110).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 10, παρ. 1 του Ν. 1894/1990 (Α' 110): «Τα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων
26 του Ν. 1304/1982 και 59 παρ. 5 του Ν. 1566/1985, καταργούνται.
Οι συμβάσεις κάθε είδους και διάρκειας με προσωπικό των κέντρων αυτών
λήγουν αυτοδικαίως στις 31-8-1990.
Απόφοιτοι λυκείων, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και πάλι μαθήματα δέσμης, μπορεί να γίνονται δεκτοί ως ακροατές σε νυκτερινά λύκεια κατά
τα οριζόμενα με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
(164) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6β άρθρ.13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10-6-2003
ορίζεται ότι: «β) Στα τεχνικά μέσα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
60 του ν. 1566/1985 περιλαμβάνονται επίσης οι δισκέτες, οι οπτικοί δίσκοι CD
ή DVD και γενικώς μέσα Ψηφιακής καταγραφής ή αναπαραγωγής πληροφοριών».
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Καθιερώνεται η εισαγωγή στα σχολεία περισσότερων από ένα δι-

δήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα-

δακτικών βιβλίων για το μαθητή σε μαθήματα που αυτό κρίνεται

γράφου 2 και στην καταβολή σχετικών αποζημιώσεων.

απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή τα διδακτικά βιβλία είτε γρά-

γ) Στη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης των διδακτικών βιβλίων

φονται από ειδικές συγγραφικές ομάδες που συγκροτούνται για

και στην καταβολή τυχόν αποζημιώσεων στα μέλη των επιτρο-

κάθε βιβλίο με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. εί-

πών αυτών.

τε προέρχονται με επιλογή από το ελεύθερο εμπόριο, με τις διαδι-

δ) Στη διαδικασία ανάθεσης κρίσης και έγκρισης της εικονογράφη-

κασίες που προβλέπονται από το άρθρο 60 του ν. 1566/1985. Το δι-

σης των διδακτικών βιβλίων και στην καταβολή σχετικών απο-

καίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των βιβλίων ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός εάν υπάρχει αντί-

ζημιώσεων.
ε) Σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγγραφή, κρίση, έγκριση, α-

θετη συμφωνία.» (165)

νατύπωση, διόρθωση, βελτίωση, προσαρμογή των διδακτικών

3. Εκτός από τον παραπάνω τρόπο συγγραφής είναι δυνατή η προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο.

βιβλίων και την προμήθειά τους από το ελεύθερο εμπόριο.
9. Το ύψος των χρηματικών βραβείων, επαίνων με χρηματικά έπαθλα

4. Για την κρίση των διδακτικών βιβλίων συγκροτούνται επιτροπές

και αποζημιώσεων κάθε είδους της προηγούμενης παραγράφου

κρίσης από συμβούλους και παρέδρους του ΠΙ, σχολικούς συμβού-

καθορίζεται, σε κάθε περίπτωση, με κοινές αποφάσεις των Υπουρ-

λους ή και άλλους εκπαιδευτικούς ή ειδικούς επιστήμονες.

γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι σχε-

5. Η εικονογράφηση των διδακτικών βιβλίων γίνεται από ιδιώτες
καλλιτέχνες, ύστερα από διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση.

τικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Ο.Ε.Δ.Β.
10.

Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται

6. Η έγκριση των διδακτικών βιβλίων ανήκει στην αρμοδιότητα των

αποζημίωση σε ειδικούς επιστήμονες που μετείχαν σε επιτροπές

οικείων τμημάτων του Π.Ι., στα οποία εισάγονται τα πορίσματα

κρίσης διδακτικών βιβλίων, οι οποίες είχαν συσταθεί με το Ν.

των επιτροπών κρίσης της παραγράφου 4. Στις συνεδριάσεις τμη-

1143/1981 και το Ν. 1304/1982 και καθορίζεται το ύψος της.

μάτων του Π.Ι. δεν μετέχουν τα μέλη του, τα οποία είχαν αναλάβει

11. «Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων

τη συγγραφή διδακτικού βιβλίου ή μετείχαν στην επιτροπή κρίσης

αυτού του άρθρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υ-

του.

πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις σχετικές

7. Η έκδοση, κυκλοφορία, αγορά και διάθεση διδακτικών βιβλίων γί-

πιστώσεις του οποίου επιχορηγείται ο Ο.Ε.Δ.Β.» (166)

νεται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.),

12.«Η προμήθεια διδακτικών βιβλίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

από τον οποίο καταβάλλονται χρηματικά βραβεία και έπαθλα απο-

σης μπορεί να γίνεται και από κοινωφελή ιδρύματα, που έχουν

ζημίωσης στους συγγραφείς των διδακτικών βιβλίων, καθώς και

σκοπό τη συμβολή τους στην εκπαίδευση. Με απόφαση του Υ-

τυχόν αποζημιώσεις στις ομάδες συγγραφής και κρίσης των διδα-

πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι ό-

κτικών βιβλίων και στους ιδιώτες καλλιτέχνες που αναλαμβάνουν

ροι και οι διαδικασίες συγγραφής, κρίσης, έκδοσης και προμήθειας

την εικονογράφηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης

των βιβλίων αυτών.»(167)

παραγράφου.

Άρθρο 61

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από

Ειδικά θέματα σχολών αναγνωρισμένων ως ισότιμων
1. Η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής

γνώμη του Π.Ι., ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:

Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) και η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τε-

α) Στους όρους, στα όργανα και στη διαδικασία προκήρυξης δημο-

χνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) εξακολουθούν να διέπονται

σίων διαγωνισμών, για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων στις

από τις ισχύουσες για τις σχολές αυτές διατάξεις. Για τα θέματα

απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς

διάρθρωσης των θέσεων, διορισμού και υπηρεσιακής κατάστασης

αυτούς υποψηφίων για τη συγγραφή, στη διαδικασία ανάδειξής

του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. ε-

τους, στον τρόπο καθορισμού των προθεσμιών συγγραφής,

φαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις αυτού του νόμου και σύμφωνα

κρίσης και έγκρισης, στον ορισμό χρηματικών βραβείων, επαί-

με όσα ειδικότερα θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα, που

νων με χρηματικά έπαθλα ή αποζημιώσεων που χορηγούνται

εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη-

στους συγγραφείς στη διάρκεια ισχύος των διδακτικών βιβλίων

σκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.

και την παράτασή της, στη διαδικασία ανατύπωσης διόρθωσης,

2. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου οι σχολικές μονάδες του

βελτίωσης και προσαρμογής τους και στα δικαιώματα των συγ-

τεχνικού και επαγγελματικού λυκείου και της τεχνικής και επαγ-

γραφέων στις περιπτώσεις παράτασης της ισχύος των διδακτι-

γελματικής σχολής, που συνιστούν το ΚΕΤΕ της ΣΕΛΕΤΕ και οι ο-

κών βιβλίων και ανατύπωσής τους.

ποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.

β) Στη διαδικασία της ανάθεσης της συγγραφής διδακτικών βιβλίων απευθείας ή ύστερα από διαγωνισμό ή από πρόσκληση εκ(165) Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.
2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α)

(166) Η παρ. 11 προστέθηκε στο άρθρο 60 με το άρθρο 9 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ
296Α).
(167 Η παρ. 12 προστέθηκε στο άρθρο 60 με το άρθρο 27 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α
296).
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576/1977, μετατρέπονται σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας

βάθμιας εκπαίδευσης κατά τη σειρά εγγραφής σε αυτούς και μετά

δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

από δήλωση των υποψηφίων ότι επιθυμούν να διοριστούν στη

σκευμάτων.

ΣΔΣΤΕ.

3. Οι οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού που συστάθηκαν και

8. Οι επετηρίδες διοριστέων της ΣΔΣΤΕ καταργούνται. Όσοι περιλαμ-

διαρθρώθηκαν για τις σχολικές μονάδες της προηγούμενης παρα-

βάνονται στις επετηρίδες αυτές εγγράφονται στους οικείους πίνα-

γράφου με το ΠΔ 770/1978 (ΦΕΚ 178/Α), όπως τροποποιήθηκε μετα-

κες διοριστέων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σει-

γενέστερα, μεταφέρονται από το ΝΠΔΔ της ΣΕΛΕΤΕ στη δευτερο-

ρά που προσδιορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

βάθμια δημόσια εκπαίδευση και προσαυξάνουν κατά βαθμούς τις

διορισμού στη ΣΔΣΤΕ. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για όσους

οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων του προσωπικού αυτής.

περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της

4. Το προσωπικό που κατέχει τις μεταφερόμενες θέσεις κατατάσσε-

δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προγενέστερη σειρά και

ται αυτοδικαίως σε θέσεις των αντίστοιχων κλάδων της δημόσιας

για όσους ήδη έχουν διοριστεί στη δημόσια εκπαίδευση.

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το βαθμό και μισθολογικό κλιμά-

9. Στη ΣΔΣΤΕ μπορεί να λειτουργούν και ειδικά τμήματα ΠΕΚ της πα-

κιο που κατέχει. Η σειρά αρχαιότητας των κατατασσόμενων στους

ραγράφου 9 του άρθρου 29, καθώς και πειραματικές σχολικές μο-

κλάδους που κατατάσσονται καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ-

νάδες με ειδικό πρόγραμμα σπουδών. Με απόφαση του Υπουργού

γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικά προ-

Κεντρικού Συμβουλίου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

γράμματα σπουδών, ο τύπος και η ισοτιμία των χορηγούμενων

(ΚΣΤΕΕ) με βάση την ημερομηνία διορισμού ή προαγωγής στον κα-

τίτλων σπουδών και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των πει-

τεχόμενο βαθμό.

ραματικών σχολικών μονάδων.

5. Οι σχολικές μονάδες που μετατρέπονται εξακολουθούν να λει-

10.

Στη ΣΔΣΤΕ μπορεί να λειτουργούν παραγωγικές μονάδες για την

τουργούν στις εγκαταστάσεις της ΣΕΛΕΤΕ.

εκπαίδευση των μαθητών και την καλύτερη αξιοποίηση του εξο-

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

πλισμού της. Στις μονάδες αυτές απασχολείται και εργατοτεχνικό

και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητι-

προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με προεδρικό

κού συμβουλίου της ΣΕΛΕΤΕ, μεταφέρονται στον Κρατικό Προϋπο-

διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής

λογισμό του έτους 1985 από τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της ΣΕ-

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα

ΛΕΤΕ οι πιστώσεις που αναφέρονται στη μισθοδοσία του προσωπι-

που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των μονάδων αυτών, ο

κού και στις λειτουργικές δαπάνες των μετατρεπόμενων σχολικών

τρόπος διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων, η αμοιβή όσων

μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

συμμετέχουν στη λειτουργία τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ-

σκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού

ρεια.

συμβουλίου της ΣΕΛΕΤΕ, διατίθεται το απαραίτητο προσωπικό για

11. Οι διατάξεις του άρθρου 65 δεν εφαρμόζονται για τη ΣΔΣΤΕ και τη

την αντιμετώπιση των κοινών λειτουργικών αναγκών της ΣΕΛΕΤΕ

ΣΕΛΕΤΕ.

και των σχολών που δημιουργούνται από τη μετατροπή και παρα-

12.Θέματα που ήθελαν προκύψει κατά την εφαρμογή του άρθρου αυ-

χωρείται η χρήση του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και

τού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

των χώρων για τη λειτουργία των σχολών αυτών.

Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΔΣ της ΣΕΛΕΤΕ ή της ΣΔΣΤΕ

6. Κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΔΣΤΕ

κατά περίπτωση.

μπορεί να καλυφθούν με μετάταξη εκπαιδευτικών της δημόσιας

Άρθρο 62

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του

Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύ-

1.

στερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβου-

2.

λίων και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. Οι με-

3.

τατάξεις γίνονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που

4. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαί-

υποβάλλεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και τρεις

δευσης, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού είτε

μήνες από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγρά-

σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες είτε σε δημόσια σχολεία με σύμβαση

φου 1 για τη σύσταση θέσεων. Με την ίδια διαδικασία, τις ίδιες

ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου, εφόσον δικαιούνται, σύμφωνα

προϋποθέσεις και μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να μεταταγούν

με τις ισχύουσες διατάξεις, την ίδια βαθμολογική εξέλιξη με τους

εκπαιδευτικοί της ΣΔΣΤΕ σε κενές οργανικές θέσεις της δημόσιας

δημόσιους εκπαιδευτικούς και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιδιωτικά ή και δημόσια σχολεία περισσότερο από εκείνον που α-

(168)

7. Οι διορισμοί σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΔΣΤΕ γίνο-

παιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εξέλιξή τους

νται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

από τον εισαγωγικό μέχρι τον κατεχόμενο βαθμό, εντάσσονται ή

σκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΔΣ της Σχολής, από τους οικείους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτερο-

(168) Οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 καταργήθηκαν
σύμφωνα με παρ 13 αρθ 9 του Ν3848/2010 (ΦΕΚ71/Α/19-5-2010)
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επανεντάσσονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου

2. Η ισοτιμία ή αντιστοιχία, κατά περίπτωση, τίτλων σπουδών της

τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε βαθμό και μισθολογικό

ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και των κατώτερων και μέσων

κλιμάκιο ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους που δια-

σχολών που λειτούργησαν μέχρι την ισχύ του Ν. 576/1977 με τους

νύθηκε με 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία ή με προβλεπόμενο από

τίτλους των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, ενιαίων πολυ-

τις κείμενες διατάξεις μειωμένο ωράριο για τους διευθυντές σχο-

κλαδικών λυκείων και τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, όπως

λών και προϊσταμένους τμημάτων. Στο χρόνο υπηρεσίας για την

επίσης και η κατάταξη μαθητών και αποφοίτων, καθορίζονται με

ένταξη μπορεί να υπολογιστεί και υπηρεσία με μειωμένο ωράριο

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύ-

απασχόλησης, η οποία λαμβάνεται υπόψη σε κλάσμα με αριθμητή

στερα από γνώμη του οικείου τμήματος του Π.Ι..

το ωράριο απασχόλησης και παρονομαστή την υποχρεωτική απα-

3. Οι απόφοιτοι των μέσων τεχνικών - επαγγελματικών νοσηλευτι-

σχόληση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Επίσης στο χρόνο

κών σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας,

υπηρεσίας για την ένταξη υπολογίζεται και το συνολικό διάστημα

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνουν στο εξής πτυχίο

κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών τεχνικών και επαγ-

αντί απολυτηρίου. Απολυτήρια τα οποία έχουν χορηγηθεί στους

γελματικών σχολών είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας από το καθεστώς

απόφοιτους των σχολών αυτών θεωρούνται πτυχία. Η διαδικασία

της δικτατορίας 1967-1974. Η σειρά αρχαιότητας καθορίζεται με

διόρθωσης του τίτλου στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με από-

βάση τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο

φαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ένταξης.

ων.

Ως ημερομηνία ένταξης θεωρείται η ημέρα έναρξης ισχύος αυτού

Άρθρο 65 - Διοικητικό προσωπικό ισότιμων σχολείων

του νόμου. Στους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται, σύμφωνα με

Άρθρο 66

τα παραπάνω δεν καταβάλλεται διαφορά αποδοχών αναδρομικά.

Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων εκπαιδευτικών

5. Το εδάφιο 2 της περίπτωσης Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11

που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού

του Ν. 1351/1983 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για κατάργηση τάξεων

1. Στα γραφεία του συντονιστή και των συμβούλων εκπαίδευσης του

και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η α-

εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της

πόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους εκπαιδευ-

με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ’ αυτούς η προβλεπόμενη

τικούς αυτούς καταβάλλονται από το Δημόσιο, πέρα από τις τακτι-

αποζημίωση από το άρθρο 30 του Ν. 682/1977. Από τις απολύσεις

κές αποδοχές, οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής και ει-

αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των

δικό επιμίσθιο σε τοπικό νόμισμα, σύμφωνα με όσα ισχύουν για

σχολείων».

τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα σχολεία του εξωτερι-

6. Εξακολουθεί να ισχύει για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς το μει-

κού.

ωμένο λόγω βαθμού υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, που προ-

2. Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτι-

βλέπεται από τις κείμενες διατάξεις μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού

κών που υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτε-

του νόμου, χωρίς μείωση των αποδοχών τους. Οι εκπαιδευτικοί

ρικού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

αυτοί υποχρεούνται να αναλάβουν πρόσθετες ώρες διδασκαλίας

Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη (του αρμοδίου Τμήματος) του

ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του σχολείου, μέχρι να συ-

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.» (169).

μπληρώσουν το προβλεπόμενο από το νόμο αυτόν υποχρεωτικό

Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου παρέχεται στο

ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

σύμβουλο εκπαίδευσης η δυνατότητα να τους αποσπάσει σε άλλο

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 52, οι διατάξεις

σχολείο ή στα γραφεία του συντονιστή και των συμβούλων εκπαί-

αυτού του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις ιδιωτικές σχολικές

δευσης. Σε όσους μετακινούνται εκτός έδρας για τη συμπλήρωση

μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

του υποχρεωτικού ωραρίου ή για την εξέτασή τους στη γλώσσα

στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους, εκτός από τις διατάξεις των

της χώρας, στην οποία υπηρετούν, καταβάλλονται οδοιπορικά έ-

περιπτώσεων Α’, Β’ και Γ’ του άρθρου 11.

ξοδα που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής

Άρθρο 63

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ύστερα από πρότα-

Κατάργηση ειδικών λογαριασμών Επιτροπές αθλητικών αγώνων
Άρθρο 64

ση της οικείας ελληνικής πρεσβείας.
3. Στη μη εργαζόμενη σύζυγο και στα ανήλικα παιδιά των εκπαιδευτι-

Επαγγελματικά δικαιώματα – Ισοτιμία τίτλων

κών που αποσπώνται σε ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής κατα-

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

βάλλεται από το Δημόσιο το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συ-

οριστικής επιστροφής.

ναρμόδιου υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα

4. Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στο εξωτερικό

των αποφοίτων των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων, των ε-

μπορούν να χορηγούνται δάνεια για την αντιμετώπιση επείγουσας

νιαίων πολυκλαδικών λυκείων, των τεχνικών – επαγγελματικών
σχολών και των ισότιμων σχολικών μονάδων.

(169) Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με
το άρθρο 6 παρ.11 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203/Α)
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εισαγωγής τους σε νοσοκομεία της αλλοδαπής. Η διαδικασία, οι

το ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 «και στην εκκλησιαστική παιδα-

προϋποθέσεις, το ύψος των δανείων και κάθε άλλο θέμα σχετικό

γωγική ακαδημία Βελλάς κατά το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987»

με τη χορήγηση αυτών των δανείων καθορίζονται με κοινή από-

(171)

φαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εξωτε-

γούν από το ακαδημαϊκό έτος 1989-1990 ως παιδαγωγικές ακα-

ρικών και Οικονομικών.

δημίες και θα λειτουργήσουν ως ανώτερες εκκλησιαστικές σχο-

5. Αν πεθάνει εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο
εξωτερικό καταβάλλεται στους δικαιούχους η δαπάνη μεταφοράς
της σορού στην Ελλάδα.

. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές μονάδες παύουν να λειτουρ-

λές.
β) Η τύχη γενικά του προσωπικού, το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις παραπάνω εκκλησιαστικές παιδαγω-

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη-

γικές ακαδημίες, ρυθμίζεται με τα προεδρικά διατάγματα που

σκευμάτων και Οικονομικών ορίζονται τα σχολεία του εξωτερικού,

εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 3 του

τα οποία επιχορηγούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων λει-

Ν. 1268/1982, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

τουργίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ.

γ) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των παραπάνω εκπαι-

154/1973 (ΦΕΚ 219) καθώς και οι τρόποι διαχείρισης των επιχορηγή-

δευτικών μονάδων ως ανώτερων εκκλησιαστικών σχολών θα

σεων και απόδοσης λογαριασμού.

ρυθμιστούν με το νόμο για την εκκλησιαστική εκπαίδευση που

7. Από τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα αναγνωρισμένα

θα εκδοθεί. Οι διατάξεις που ισχύουν για τα καθήκοντα των δι-

ελληνικά σχολεία του εξωτερικού μπορεί να διατίθενται μέχρι τέσ-

ευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της δευτεροβάθμι-

σερις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

ας εκπαίδευσης, για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδα-

των σε ελληνικά κέντρα σπουδών και πολιτισμού του εξωτερικού,

σκόντων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού και

τα οποία λειτουργούν με βάση διμερείς συμβάσεις.

διοικητικού προσωπικού καθώς και για το υποχρεωτικό ωράριο

8. «Στα γραφεία του συντονιστή και των συμβούλων εκπαίδευσης

διδασκαλίας εφαρμόζονται και στα σχολεία της μέσης εκκλησι-

του εξωτερικού δύναται να αποσπώνται και διοικητικοί υπάλληλοι

αστικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι-

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για καθαρώς

δείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του

διοικητικά έργα. Η απόσπαση αυτή γίνεται με απόφαση του Υ-

υπηρεσιακού συμβουλίου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, μπορεί

πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για ένα σχολικό έ-

να προσαρμόζονται οι παραπάνω διατάξεις στις ιδιαίτερες συν-

τος, που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι πέντε, κατά ανώτατο όριο,

θήκες λειτουργίας των σχολείων της εκκλησιαστικής εκπαίδευ-

σχολικά έτη. Ο αριθμός των αποσπώμενων διοικητικών υπαλλή-

σης.

λων δεν δύνανται να υπερβαίνει τους πέντε για το γραφείο συντο-

4. Οι διατάξεις που ισχύουν για τα καθήκοντα των διευθυντών και

νιστή και τους δύο για κάθε γραφείο συμβούλου εκπαίδευσης. Ο

υποδιευθυντών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

συνολικός αριθμός, πάντως, των αποσπασμένων δεν θα υπερβαί-

για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων, τα καθήκο-

νει τους δεκαπέντε (15). Οι ρυθμίσεις των οικονομικών θεμάτων,

ντα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού και διοικητικού προσωπι-

που προβλέπονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για τους

κού καθώς και για το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας εφαρμό-

αποσπώμενους εκπαιδευτικούς, ισχύουν και για τους αποσπώμε-

ζονται και στα σχολεία της μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Με

νους διοικητικούς υπαλλήλους.» (170)

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που

Άρθρο 67 - Κυρώσεις συμβολαίων Ι.Μ. Πεντέλης

εκδίδεται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου εκκλη-

Άρθρο 68 - Αύξηση θέσεων προσωπικού

σιαστικής εκπαίδευσης, μπορεί να προσαρμόζονται οι παραπάνω

Άρθρο 69 - Εκκλησιαστικά θέματα

διατάξεις στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων της

1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 11 και του άρθρου 8 παρ. 9 αυτού

εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

του νόμου εφαρμόζονται και στα σχολεία μέσης εκκλησιαστικής

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

εκπαίδευσης. Όπου απαιτείται γνώμη ή εισήγηση του Π.Ι. για την

οι οποίες εκδίδονται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβου-

έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, αυτή ζητείται από το επο-

λίου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, μπορεί να ανακατανέμονται οι

πτικό συμβούλιο εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

οργανικές θέσεις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της

2. Οι διατάξεις που ισχύουν για το διδακτικό προσωπικό της δευτε-

εκκλησιαστικής εκπαίδευσης στα σχολεία της, ανάλογα με τον α-

ροβάθμιας εκπαίδευσης και αναφέρονται ιδίως στην υπηρεσιακή

ριθμό των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολείου.

κατάσταση, την εξέλιξη και τις αποδοχές κάθε είδους εφαρμόζο-

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

νται και στο διδακτικό προσωπικό της μέσης εκκλησιαστικής εκ-

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης

παίδευσης.

και Οικονομικών, μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις διδακτικού και

3. α) Στην εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία Θεσσαλονίκης εγ-

διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, να με-

γράφονται για τελευταία φορά σπουδαστές ως πρωτοετείς κατά

ταφέρονται από κλάδο σε άλλο κλάδο, να συνιστώνται νέοι κλάδοι

(170) Η παρ. 8 προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 56 του Ν. 1946/ 1991 (ΦΕΚ 69Α).

(171) Η εντός «» φράση της παρ.3 εδάφιο α’ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ.5 του Ν. 1674/1986 (203/Α)
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και να κατανέμονται οι θέσεις κατά βαθμούς, να καθορίζονται τα

14. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1351/1983, όπως συμπληρώθηκε

ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού και η διαδικασία διορισμού, κα-

και ισχύει, εφαρμόζονται και για την καταβολή αποζημιώσεων σε

θώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

όσους απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία εισα-

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ύστερα από γνώμη του εποπτικού συμβουλίου εκκλησιαστικής εκ-

γωγής σπουδαστών στις εκκλησιαστικές παιδαγωγικές Ακαδημίες
και στις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές.

παίδευσης, θεσπίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των

15. Για τις δαπάνες αυτού του άρθρου εγγράφονται σχετικές πιστώ-

εκκλησιαστικών σχολείων και οικοτροφείων, καθώς και ο κανονι-

σεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί-

σμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων τους.

ας και Θρησκευμάτων.

8. Στους μαθητές των εκκλησιαστικών γυμνασίων και εκκλησιαστικών λυκείων, καθώς και στους σπουδαστές των εκκλησιαστικών

16. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 349/1976 (ΦΕΚ 149) προστίθεται εδάφιο δ’ ως εξής: «δ. Του προέδρου του ιδρύματος...».

φροντιστηρίων, των εκκλησιαστικών παιδαγωγικών ακαδημιών

17.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 1399/ 1973 (ΦΕΚ 112), όπως

και των ανώτερων εκκλησιαστικών σχολών χορηγούνται δωρεάν

αυτή έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του Ν. 673/1977 (ΦΕΚ 238) και

διδακτικά βιβλία και βοηθήματα.

μετά τη λέξη «άγαμου» προστίθενται οι λέξεις «ή εγγάμου».

9. Τα βιβλία και βοηθήματα, τα οποία αναφέρονται στα μαθήματα

18. Οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 14 και των άρθρων 17

που διδάσκονται και στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

καν 73 αυτού του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα σχολεία

και στις δημόσιες παιδαγωγικές ακαδημίες, χορηγούνται στους μα-

μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Η ανάθεση διδασκαλίας με ω-

θητές και σπουδαστές των σχολικών μονάδων της προηγούμενης

ριαία αντιμισθία και η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών γίνε-

παραγράφου από εκείνα που εκδίδονται για τη δευτεροβάθμια εκ-

ται με απόφαση του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ύστερα από

παίδευση και τις δημόσιες παιδαγωγικές ακαδημίες.

πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων και ειδικά για την Αθω-

10. Για τη διαδικασία συγγραφής, εικονογράφησης, έκδοσης και διάθεσης βιβλίων και βοηθημάτων που αναφέρονται σε ειδικά μαθή-

νιάδα Σχολή ύστερα και από έγκριση της «Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους».

ματα, τα οποία διδάσκονται μόνο στις σχολικές μονάδες της παρα-

Άρθρο 70 - Ρύθμιση θεμάτων ΑΕΙ

γράφου 1, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 60 αυ-

Άρθρο 71 - Θέματα ΑΕΙ

τού του νόμου, καθώς και οι διατάξεις που ισχύουν για τα διδακτι-

Άρθρο 72 - Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΚ

κά βιβλία και βοηθήματα των σπουδαστών των δημόσιων παιδα-

Άρθρο 73

γωγικών ακαδημιών. Όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται

Πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών

πρόταση, γνώμη ή εισήγηση του Π.Ι., αυτή ζητείται από το εποπτι-

σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών.

κό συμβούλιο εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

1. Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις υποψήφιων μόνιμων εκπαιδευτικών για

11. Για τα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στις εκκλησιαστικές παι-

πρόσληψη σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών, είναι δυνατή η

δαγωγικές ακαδημίες και στις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές

πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών που δεν έχουν υπερβεί το

από καθηγητές ΑΕΙ χορηγούνται στους σπουδαστές των σχολών

65ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και ιδιωτών που έχουν τα αντί-

αυτών τα συγγράμματα των καθηγητών ΑΕΙ που διδάσκουν, σύμ-

στοιχα προσόντα. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατά-

φωνα με τη διαδικασία χορήγησης των συγγραμμάτων σε φοιτητές

ξεις του άρθρου 17 αυτού του νόμου.

των ΑΕΙ.

2. Για τον καθορισμό των αποδοχών των συνταξιούχων εκπαιδευτι-

12.Οι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολικών μονάδων όλων
των βαθμίδων υποχρεούνται να εφημερεύουν ή να διανυκτερεύ-

κών, που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 1256/1982.

ουν στα οικοτροφεία των σχολικών μονάδων τους. Σε αυτούς κα-

Άρθρο 74

ταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινές

Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού(172)

αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

1. Η υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία

Οικονομικών.
13.

της αλλοδαπής, καθώς και η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία, στα

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, λογίζεται ως

των, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, καθορίζονται ο αριθμός των
εφημερίων και διανυκτερεύσεων, οι εκπαιδευτικοί που θα εφημερεύουν ή θα διανυκτερεύουν και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και ο ελάχιστος αριθμός εφημεριών και διανυκτερεύσεων που πραγματοποιούνται από τους
εκπαιδευτικούς που διαμένουν και διαιτώνται στα οικοτροφεία
των σχολικών μονάδων και στους οποίους δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

(172) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 33 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296): «Στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 υπάγονται και εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά.»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τον ν.2413/1996 (Α 124) άρθρ.22 παρ.10 ορίζεται ότι: " Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 33 του ν. 1824/1988
εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών μονάδων των
νόμιμα συγκροτημένων ελληνικών κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού.
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρούνται εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των μονάδων αυτών, οι επιθεωρητές και οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές του Γραφείου Παιδείας και Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
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πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπό-

β) Το προσωπικό που ανήκε σε κάθε ΚΕΤΕ κατανέμεται, μέσα σε

ψη μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση για τη βαθμο-

δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, στις νέες

λογική και μισθολογική τους εξέλιξη.

σχολικές μονάδες που προκύπτουν από την παραπάνω μετα-

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 της περίπτωσης Α’ και 7 της περίπτωσης Β’ του άρθρου 15 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

τροπή, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου τεχνικής και επαγγελ-

Άρθρο 75 - Θέματα ΟΕΔΒ

ματικής εκπαίδευσης (Π.Σ.Τ.Ε.Ε.), το οποίο αποφασίζει με βάση

Άρθρο 76 - Κύρωση αποφάσεων

τη χρονολογία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στο Κ.Ε.Τ.Ε. και

Άρθρο 77 - Οικονομικά θέματα

σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των

1. α) Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δευτεροβάθμιας εκπαί-

εκπαιδευτικών, αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των

δευσης, ειδικότητας φυσικής αγωγής, που απασχολούνται εκτός

ενδιαφερόμενων.

του κανονικού διδακτικού ωραρίου τους σε αθλητική εκδήλωση

γ) Οι τομείς, τα τμήματα ή οι ειδικότητες των σχολικών μονάδων,

των σχολείων, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις κεί-

που θα προκύψουν από την παραπάνω μετατροπή, καθορίζο-

μενες διατάξεις.

νται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

β) Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης γίνεται με απόφαση

μάτων, έως ότου εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που προ-

του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου

βλέπονται στις παραγράφους 9 του άρθρου 8 και 9 του άρθρου

του οικείου γραφείου φυσικής αγωγής.

9. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την ε-

γ) Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 1982-1983.

φαρμογή αυτής της παραγράφου.
δ) Οι τίτλοι σπουδών των δημόσιων σχολικών μονάδων που μετα-

Άρθρο 78 - Θέματα ΔΙΚΑΤΣΑ

τρέπονται είναι ισότιμοι με τους τίτλους των σχολικών μονάδων

Άρθρο 79 - Λοιπά θέματα ΑΕΙ

του νόμου αυτού.

Άρθρο 80 - Μεταβατικές διατάξεις για τα ΑΕΙ

ε) οι διατάξεις των εδαφίων α’ και γ’ εφαρμόζονται ανάλογα και

Άρθρο 81 - Μεταπτυχιακές σπουδές ΑΕΙ

για τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της μέσης τεχνικής και επαγ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’

γελματικής εκπαίδευσης. Οι όροι μετατροπής και λειτουργίας

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό

Άρθρο 82 - Κατάταξη εκπαιδευτικών

διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής

Άρθρο 83 - Κατάταξη διοικητικών υπαλλήλων
Άρθρο 84 - Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του ΚΕΜΕ

Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Όσοι αποφοιτούν από ιδιωτικές τεχνικές - επαγγελματικές σχολές

Άρθρο 85 - Μεταφορά και κατάργηση θέσεων - Διατήρηση κλάδων

μπορούν να προσέρχονται σε εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου ισό-

Άρθρο 86

τιμου και ισοδύναμου προς τα πτυχία των δημόσιων τεχνικών ε-

Κατάργηση, μετατροπή σχολείων –

παγγελματικών σχολών. Με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο ύ-

Σχολικές μονάδες άλλων υπουργείων

στερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

1. α) Τα αυτοτελή τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια και οι αυτοτελείς

μάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη διεξαγωγή

τεχνικές και επαγγελματικές σχολές μετατρέπονται σε τεχνικά -

των εξετάσεων αυτών, στη σύνθεση και συγκρότηση των ειδικών

επαγγελματικά λύκεια και τεχνικές επαγγελματικές σχολές αυ-

εξεταστικών επιτροπών, στα εξεταστέα μαθήματα, στην καταβολή

τού του νόμου αντίστοιχα, με τους ίδιους ή παρεμφερείς τομείς

από τους εξεταζόμενους μαθητές εξετάστρων στο δημόσιο ταμείο

ή τμήματα ειδικοτήτων.

ως εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, στον τύπο του πτυχίου

Τα Κέντρα Επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης (ΚΕΤΕ) του

και σε κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Ν. 576/1977 καταργούνται. Οι σχολικές μονάδες που ανήκαν σε

Στον πρόεδρο, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών και στο

καθένα από τα καταργούμενα ΚΕΤΕ μετατρέπονται σε σχολικές

προσωπικό που ασχολείται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών

μονάδες αυτού του νόμου με τους ίδιους ή παρεμφερείς τομείς ή

παρέχεται αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των

τμήματα ειδικοτήτων, ως εξής:

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

αα) τα ημερήσια τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια σε ένα ημερήσιο τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο,

3. Στις σχολικές μονάδες τεχνικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εποπτεύονται από άλλα

ββ) τα εσπερινά τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια σε ένα εσπερινό τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο,

υπουργεία ή ανήκουν σε ΝΠΔΔ ή ιδιώτες, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του νόμου που αναφέρονται:

γγ) οι ημερήσιες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές σε μια ημερήσια τεχνική - επαγγελματική σχολή και

σχολικών μονάδων.

δδ) οι εσπερινές τεχνικές και επαγγελματικές σχολές σε μια εσπερινή τεχνική - επαγγελματική σχολή.

α) στους τύπους, τους τομείς και τα τμήματα ειδικοτήτων των

β) στη γλώσσα,
γ) στην ίδρυση, κατάργηση, μετατροπή και μεταφορά των σχολικών μονάδων,

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 21-8-2018
Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) – Σελ. 50

δ) στην οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων και
στους τίτλους σπουδών,

γ) Τα γραφεία μέσης γενικής εκπαίδευσης μετονομάζονται σε γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ε) στις προϋποθέσεις, τον αριθμό και τον τρόπο εισαγωγής των

δ) Οι διευθύνσεις και τα γραφεία δημοτικής εκπαίδευσης μετονο-

μαθητών, τη διάρκεια της φοίτησης, τα προγράμματα σπουδών

μάζονται σε διευθύνσεις και γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

και τις κάθε είδους εξετάσεις,

σης αντίστοιχα.

στ) στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και

ε) οι επετηρίδες διορισμού εκπαιδευτικών μέσης γενικής και μέσης

ζ) στα προσόντα κα στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης ενοποιούνται για τους

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

ομοίους κλάδους σε επετηρίδα διορισμού εκπαιδευτικών δευτε-

μάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού:

ροβάθμιας εκπαίδευσης και η σειρά διορισμού των υποψήφιων

α) μπορούν να ρυθμίζονται και με παρέκκλιση από τις διατάξεις

προσδιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της περίπτωσης Β’ του

του νόμου αυτού θέματα που αναφέρονται σε σχολικές μονάδες

άρθρου 15.

που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία ή ανήκουν σε ΝΠΔΔ και

στ) Οι διευθύνσεις αα) εφαρμογής προγραμμάτων δημοτικής εκ-

δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3, καθώς και στα προσό-

παίδευσης και ββ) προσωπικού δημοτικής εκπαίδευσης της κε-

ντα και στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των μονά-

ντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

δων αυτών,

σκευμάτων μετονομάζονται σε διευθύνσεις σπουδών πρωτο-

β) μπορούν να συνιστώνται νέοι κλάδοι και να κατατάσσεται σε
αυτούς το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές αυτές μονάδες και

βάθμιας εκπαίδευσης και προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
ζ) Οι διευθύνσεις αα) εφαρμογής προγραμμάτων μέσης εκπαίδευ-

γ) μπορεί να επεκτείνεται η δικαιοδοσία των σχολικών συμβούλων
στις σχολικές αυτές μονάδες.

σης και εφαρμογής προγραμμάτων και μελετών επαγγελματικής
εκπαίδευσης, ββ) προσωπικού μέσης εκπαίδευσης και προσωπι-

5. Για σχολικές μονάδες που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία ή α-

κού τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, γγ) διοικητικών υ-

νήκουν σε ΝΠΔΔ, αν από τις διατάξεις του νόμου αυτού προβλέπε-

ποθέσεων γενικής εκπαίδευσης και διοικητικών υποθέσεων ε-

ται έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ή κανονιστικών αποφάσεων,

παγγελματικής εκπαίδευσης και δδ) ιδιωτικής γενικής εκπαίδευ-

συμπράττει και ο συναρμόδιος κατά περίπτωση υπουργός.(173)

σης και ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης της κεντρικής

Άρθρο 87 - Κατάργηση διδασκαλείων

υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 88

συγχωνεύονται αντίστοιχα σε διευθύνσεις σπουδών δευτερο-

Συγχώνευση και μετονομασία υπηρεσιών - Διατήρηση συλλογικών

βάθμιας εκπαίδευσης, προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

οργάνων και εξουσιοδοτικών διατάξεων

σης, διοικητικών υποθέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

1. Μέσα σε ένα δίμηνο από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:
α) οι διευθύνσεις μέσης γενικής και μέσης τεχνικής επαγγελματικής

εκπαίδευσης και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα

εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων του νομού Αττι-

τμήματα των διευθύνσεων αυτών και οι αρμοδιότητές τους.

κής και του νομού Θεσσαλονίκης συγχωνεύονται σε διευθύνσεις

2. Αν έχουν τοποθετηθεί οργανικά άλλοι ως προϊστάμενοι των διευ-

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έδρες τις πρωτεύουσες των

θύνσεων μέσης γενικής και άλλοι ως προϊστάμενοι των διευθύνσε-

παραπάνω νομαρχιακών διαμερισμάτων και του νομού Θεσσα-

ων μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομαρχια-

λονίκης.

κών διαμερισμάτων Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, ο ένας

β) Οι διευθύνσεις μέσης γενικής εκπαίδευσης και τα γραφεία μέσης

από αυτούς μετατίθεται σε κενή θέση προϊσταμένου δευτεροβάθ-

τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υπόλοιπων νομών

μιας εκπαίδευσης άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος της

της χώρας συγχωνεύονται σε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκ-

χώρας ή ύστερα από αίτησή τους σε θέση προϊσταμένου γραφείου

παίδευσης με έδρες τις πρωτεύουσες των νομών.

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες

(173) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 1579/1985 " Με π. δ/τα,
που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να μετατρέπονται οι ανώτερες σχολές αδελφών νοσοκόμων και αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών (Α 217): αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
που λειτουργούν είτε με τη μορφή του ΝΠΔΔ είτε ως παραρτήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ν.δ. 2592/1953 (Φ.Ε.Κ. 250) είτε ως ΝΠΙΔ, σε μέσες
τεχνικές-επαγγελματικές νοσηλευτικές σχολές. Με όμοια δ/τα ρυθμίζονται
όλα τα θέματα διοίκησης και λειτουργίας των μετατρεπόμενων σχολών,
όπως επίσης και τα θέματα κατάστασης του προσωπικού που υπηρετεί στις
σχολές αυτές. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3, 4
και 5 του ν. 1566/1985".

από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ύστερα από πρόταση του
Ανώτατου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης εκπαίδευσης (Α.Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.) και του Κεντρικού Συμβουλίου ΤεχνικήςΕπαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΣΤΕΕ). Τα συμβούλια αυτά συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση και προεδρεύει ο αρχαιότερος από
τους προέδρους. Για τον προσδιορισμό του προϊσταμένου της
διεύθυνσης που θα μετατεθεί, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις
που αναφέρονται στα κριτήρια μεταθέσεων των εκπαιδευτικών.
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3. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγρά-

Άρθρο 89

φων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Θέματα απολυθέντων εκπαιδευτικών
1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 76/1974 (ΦΕΚ 266) εφαρμόζονται

4. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται διάκριση μεταξύ υπηρεσιών,

και για τους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν, γιατί εγκατέλειψαν

σχολικών μονάδων και προσωπικού κάθε είδους μέσης γενικής ή

τη θέση τους κατά το χρονικό διάστημα από 21 Απριλίου 1967 έως

μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, νοούνται στο εξής

23 Ιουλίου 1974, εφόσον η εγκατάλειψη της θέσης οφείλεται σε α-

υπηρεσίες, σχολικές μονάδες και προσωπικό κάθε είδους της δευ-

ντίθεσή τους προς το δικτατορικό καθεστώς, εξαιτίας της οποίας

τεροβάθμιας εκπαίδευσης.

υπέστησαν ιδίως ψυχολογική βία ή δυσμενή γενικά και μη δικαιο-

5. Έως ότου εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα και οι κανονιστικές

λογούμενη από υπηρεσιακούς λόγους μεταχείριση ή επέμβαση της

αποφάσεις που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, τα θέματα που

διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς να προβλέπε-

θα ρυθμίζουν εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες διατά-

ται από τις κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις για επαναφορά στην υ-

ξεις. Τα συλλογικά όργανα, τα οποία υπάρχουν, παύουν να λει-

πηρεσία υποβάλλονται μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από την

τουργούν, όταν συγκροτηθούν τα αντίστοιχα όργανα που προβλέ-

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

πονται από το νόμο αυτόν.

2. Εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης

Η θητεία των αιρετών μελών των κεντρικών και περιφερειακών

τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που απολύθηκαν για πολι-

υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων δημοτικής εκπαίδευ-

τικούς λόγους, ύστερα από γνωμοδότηση των συμβουλίων νομι-

σης, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευ-

μοφροσύνης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

σης παρατείνεται μέχρι να συγκροτηθούν τα υπηρεσιακά και πει-

κατά το χρονικό διάστημα από 21-4-1967 έως 23-7-1974 και δεν απο-

θαρχικά συμβούλια του άρθρου 21 και το αργότερο για ένα εξάμηνο

καταστάθηκαν στην υπηρεσία από την οποία απολύθηκαν, αλλά

από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.

διορίστηκαν μετά την 24-7-1974 με εισαγωγικό βαθμό στη δημόσια

6. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού απαιτείται γνώμη συλλογι-

εκπαίδευση, όπου υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

κών οργάνων για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και κανο-

ντος, θεωρούνται ότι δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από την ενεργό

νιστικών αποφάσεων και δεν προβλέπεται προθεσμία, η γνώμη

υπηρεσία και ο χρόνος της παραμονής τους εκτός υπηρεσίας θεω-

αυτή πρέπει να περιέλθει στο αρμόδιο όργανο μέσα σε αποκλει-

ρείται ότι διανύθηκε στη δημόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια

στική προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή του σχετικού ερωτή-

εκτός από την καταβολή αποδοχών.

ματος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η σχετική διοικητι-

Άρθρο 90

κή πράξη μπορεί να εκδοθεί χωρίς την παραπάνω γνώμη. Αν το όρ-

Επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών -

γανο δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη

Πλήρωση θέσεων Π.Ι. — Κατάργηση κλάδου γραμματέων ΚΕΜΕ

γνώμης.

1. Για μία πενταετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και κατά

7. Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διαδικασίες

παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 11 περίπτωση Α’ παρά-

προαγωγών εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και

γραφος 1, μπορούν να επιλεγούν σε θέσεις διευθυντών και υποδι-

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται σε οποιοδήποτε στά-

ευθυντών τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, ενιαίων πολυκλα-

διο και αν βρίσκονται, εκτός αν πρόκειται για αναδρομικές προα-

δικών λυκείων, τεχνικών - επαγγελματικών σχολών ΣΕΚ και υπεύ-

γωγές που ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος αυτού

θυνων τομέων ΣΕΚ, όσοι ανήκουν στους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14,

του νόμου.

ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 και έχουν βαθμό Α’ χωρίς να έχουν συμπληρώσει

8. Έως ότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται από
την παράγραφο 4 του άρθρου 57, στα συμβούλια που έχουν συ-

διετία στο βαθμό αυτόν, και αν αυτοί δεν επαρκούν, όσοι ανήκουν
στους κλάδους αυτούς και έχουν βαθμό Β’.

σταθεί με το π.δ. 277/1984 (ΦΕΚ 104), με εξουσιοδότηση του άρθρου

2. Για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υποψήφιοι

17 παρ. 1 του Ν. 1304/1982, μετέχουν και τα αιρετά μέλη του ΑΚΥΣ-

για τις θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΕ, ΑΚΥΣΜΕ και ΚΣΤΕΕ κατά περίπτωση.

των κλάδων ΑΤ7, ΑΤ9, ΑΤ10, ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 μπο-

9. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού οι πίνακες υποψήφι-

ρούν να είναι όσοι υπηρετούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους α-

ων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, υποδιευθυντών σχολι-

ντίστοιχους κλάδους και έχουν δεκαετή συνολική υπηρεσία, από

κών μονάδων και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ και προϊσταμένων των

την οποία επτά (7) έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου

τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης

κλάδου.

καταρτίζονται το αργότερο έως 30.6.1986 σύμφωνα με τη διαδικα-

3. Η πρώτη πλήρωση όλων των κενών θέσεων κύριου προσωπικού

σία του άρθρου 11. Οι σχετικές προθεσμίες καθορίζονται με από-

του Π.Ι. γίνεται με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα

φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Ο κλάδος γραμματέων ΚΕΜΕ του άρθρου 1 του Ν. 416/ 1976 (ΦΕΚ
210) καταργείται. Όσοι κατέχουν τις θέσεις αυτές κατατάσσονται
σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΑΤ2 της δευτεροβάθμιας εκ-
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παίδευσης με το βαθμό και μισθό που έχουν. Η κατάταξη και το-

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ποθέτησή τους σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

σης γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

μάτων, ύστερα από γνώμη του ΑΚΥΣΜΕ.

Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 1985

Άρθρο 91 - Πρότυπα και πειραματικά σχολεία

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού τα πρότυπα σχολεία μέ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

σης εκπαίδευσης και το Ζάννειο Πειραματικό σχολείο μετατρέπονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε σε πειραματικά σχολεία του νόμου αυτού, οπότε καθορίζονται και τα ΠΕΚ στα οποία ανήκουν, είτε σε γυμνάσια και λύκεια
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Τα πρότυπα σχολεία των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών μετονομάζονται σε πειραματικά σχολεία και
παύουν να λειτουργούν ως πειραματικά μετά τη διακοπή της λειτουργίας των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών.
3. α) Η πρότυπη σχολή της Ανώτατης Σχολής οικιακής Οικονομίας
Χανίων «Αριάδνη» (Α.Σ.Ο.Ο.Χ.Α.) μετατρέπεται από 1-9-1985 σε
επαγγελματική σχολή που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού. Οι μαθητές της σχολής αυτής συνεχίζουν τη
φοίτησή τους στην επαγγελματική σχολή με βάση το πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει, όπως αυτό θα προσαρμοστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Όσοι αποφοίτησαν ή θα αποφοιτήσουν από την πρότυπη αυτή
σχολή, μπορούν να εγγράφονται στην Α’ τάξη επαγγελματικού
λυκείου.
γ) Όσοι υπηρετούν σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της
Α.Σ.Ο.Ο.Χ.Α. και της πρότυπης σχολής της, κατατάσσονται στο
εκπαιδευτικό προσωπικό της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής
Οικιακής Οικονομίας με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε κλάδους αντίστοιχους προς την ειδικότητά τους και με το βαθμό που κατέχουν.
Άρθρο 92 - Πλήρωση νέων θέσεων
Άρθρο 93
Κατάργηση του Κέντρου Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.)
Άρθρο 94
Ρύθμιση θεμάτων
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ
Άρθρο 95 - Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 96 - Ισχύς
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους
διατάξεις.
Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 1985
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Παρατηρήσεις: Κατά το άρθρο 16 παρ. 17 του Ν. 1586/1986 (Α 37): «Οι κατηγορίες ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ που προβλέπονται στο Ν. 1566/1985,
μετονομάζονται σε κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα. Στην έκδοση των αποφάσεων καθορισμού επιδόματος θέσης των εκπαιδευτικών λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από το Ν. 1566/1985, συμπράττει
και ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης».
Κατά το άρθρο 1, παρ. 5 της ΥΑ Δ4/162 (Εσωτερικών, Οικονομικών Εθν. Παιδείας και Χωροταξίας) 28-3-1989 (ΦΕΚ 238): «Σχολικές
περιουσίες που έχουν μεταβιβαστεί μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής σε σχολικές μονάδες άλλων ΟΤΑ μεταβιβάζονται στον οικείο ΟΤΑ. Περιουσίες σχολικών μονάδων που έχουν καταργηθεί πριν από την ισχύ του Ν. 1566/1985, καθώς και περιουσίες σχολικών μονάδων που έχουν καταργηθεί μετά την ισχύ του νόμου αυτού και έχουν μεταβιβαστεί στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, μεταβιβάζονται στους οικείους ΟΤΑ.»
Κατά το άρθρο 7 παρ. 3 του ΠΔ 31/1990, περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων (Α’ 11), ορίζεται ότι: «Για τους πτυχιούχους τεχνικών λυκείων του Ν. 1566/1985, τομέα μηχανολογικού, τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελματικών σχολών του Ν. 1566/1985, ειδικότητας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ισοτίμων, η στις παραγράφους α’, β’, γ’ και δ’ συνολική απαιτουμένη προϋπηρεσία μειώνεται στο ένα τρίτο (1/3)».
Κατά το άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 1946/1991 (Α 69): «Οι διατάξεις του Ν. 1566/1985, με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση για την
έκδοση κανονιστικών πράξεων, εξακολουθούν να ισχύουν».
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