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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.

Άρθρο 2
Όπως τροποποιήθηκε με

Διάρθρωση

1.

Ν. 3577/2007, ΦΕΚ 130/Α/8-6-2007

2.

Ν. 3687/2008, ΦΕΚ 159/Α/1-8-2008

3.

Ν. 3748/2009, ΦΕΚ 29/Α/19-2-2009

4.

Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010

5.

Ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Οι
εκπαιδευτικές αυτές μονάδες ανήκουν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση.
Άρθρο 3
Μετονομασία των Ενιαίων Λυκείων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3475/2006(1)

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 τα Ενιαία Λύκεια μεΟργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής

τονομάζονται σε Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Όπου στις κείμενες διατάξεις
αναφέρεται Ενιαίο Λύκειο νοείται το Γενικό Λύκειο.

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Οργάνωση - Λειτουργία - Περιεχόμενο Σπουδών

ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

1. Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά.

Άρθρο 1

Στα εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.
2. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις

Σκοπός
Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας (ν. 1566/1985) με την τεχνική επαγγελμα-

Α’, Β’ και Γ’ και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’, Γ’ και Δ’.
3. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής

τική γνώση, με ειδικότερο σκοπό:
α) την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργι-

παιδείας, τεχνικά-επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
4. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α’ τάξης περιλαμβάνει, κοινά για

κότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,
β) τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών
γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους,
γ) την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευ-

όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του κύκλου που επιλέγουν.
Η Β’ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα δι-

τική βαθμίδα.

δασκαλίας της Β’ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα
κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.
Η Γ’ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας
(1) Σύμφωνα με το άρθ. 48 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) : «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος νόμου.

της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν
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τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για

6. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (4)

την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας.

Άρθρο 6

5. Τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνουν:

Τίτλοι σπουδών - Ισοτιμία Επαγγελματικά δικαιώματα

α) σαφώς διατυπωμένους σκοπούς κατά μάθημα και
β) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και
τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών, διαρθρωμένη σε
επί μέρους ενότητες και θέματα. Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα
εργαστηριακού μαθήματος συνοδεύεται από παράρτημα, που
περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την
υλοποίησή του.

1. Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’).
2. Τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα
απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.
3. Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:
α) να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

6. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε.

β) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές
των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμ-

7. Στους μαθητές χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και τα
λοιπά διδακτικά μέσα. Επίσης μπορεί να χορηγούνται κρατικές
υποτροφίες.

φωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου,
γ) να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι-

8. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα
κατά την άσκηση στα εργαστήρια των ΕΠΑΛ, κατά το μέρος που οι
δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.
Άρθρο 5

ΕΚ) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.
4. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.

Φοίτηση - Εγγραφή

5. Η ισοτιμία των πτυχίων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευ-

1. «Στην Α’ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή
άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις.

τηρίων του ν. 2640/1998 με τα πτυχία των σχολικών μονάδων του
παρόντος νόμου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής

2. α) Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β’ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.

Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:

τάρτισης.
Άρθρο 7 (5)

i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου
προς αυτό,

Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου

ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ),

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), Α’ κύκλου ΤΕΕ και Β’ Κύκλου ΤΕΕ, προκειμένου
Άρθρο 8

να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

Ίδρυση - κατάργηση - μετατροπή - συγχώνευση

3. α) Στη Γ’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ
β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:

1. Η ίδρυση Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων, η προσθήκη νέων
τομέων ή ειδικοτήτων σε αυτά που λειτουργούν και η ανάλογη

i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ Κύκλου ΤΕΕ, αντίστοιχης ειδικότητας.

αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνεται, με κοινή α-

ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β’ Κύκλου ΤΕΕ, άλλης ειδικότητας του ίδι-

πόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

ου Τομέα.

Οικονομίας και Οικονομικών.

iii) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.
iv) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.» (2)

2. Η κατάργηση και η συγχώνευση Επαγγελματικών Λυκείων, η κατάργηση τομέων, η κατάργηση ειδικοτήτων, η μετατροπή Επαγγελματικών Λυκείων σε Επαγγελματικές Σχολές και αντίστροφα, η

4. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται εντός της

μετατροπή Επαγγελματικών Λυκείων από ημερήσια σε εσπερινά

σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις

και αντίστροφα, καθώς και η μετονομασία και η μεταφορά της

που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη.
5. Οι προαγόμενοι στη Β’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, μπορούν να εγγράφονται στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου. (3)
(2) Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκαν ως άνω σύμφωνα με την
παρ. 7 αρθ. 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).

(3) Η παρ. 6 του άρθρου 5 που υπήρχε στον αρχικό νόμο καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 αρθ. 47 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).
(4) Η παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 7 του άρθρου 47 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71/Α/19-5-2010).
(5) Ολόκληρο το άρθρο 7 καταργήθηκε με το άρθρο 12 Ν. 3748/2009, ΦΕΚ
29/Α/19-2-2009.
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έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.

γνωμοδότηση για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εργαστηριακού τους εξοπλισμού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

β) Η επιτροπή καταλληλότητας αποτελείται από:

τα Δημόσια Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια αρμοδιότητας

i) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατρέπο-

ευθύνης του οποίου θα λειτουργήσει το Ιδιωτικό Επαγγελμα-

νται από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 σε Επαγγελ-

τικό Λύκειο.

ματικά Λύκεια. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος

ii) Τον Προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου της Νομαρχί-

αρχίζοντας από την Α’ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007. Η Β’ τάξη
του Α’ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των ΤΕΕ εξακολουθούν να λειτουρ-

ας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
iii) Έναν ιατρό που ορίζεται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτο-

γούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας μέχρι

διοίκηση.

και τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα. Ειδικώς

iv) Δύο εκπαιδευτικούς Δημοσίων ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ, με ανα-

τα δημόσια ημερήσια ΤΕΕ με απογευματινό ωράριο λειτουργίας

θέσεις μαθημάτων ίδιες ή σχετικές με τις ειδικότητες που θα

εξακολουθούν να λειτουργούν ως ΤΕΕ, χωρίς εγγραφή νέων μαθη-

λειτουργήσουν στο Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο. Γραμ-

τών στην Α’ τάξη μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2007-2008

ματέας της επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός ή διοικητικός

οπότε και καταργούνται εκτός εάν εν τω μεταξύ με απόφαση του

υπάλληλος.

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατραπούν σε

5. Τα Ιδιωτικά ΤΕΕ που ήδη λειτουργούν μπορεί:

ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ. Τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής β’ βαθμίδας της περ. ε’ της

α) να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μα-

παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’) μετατρέπονται

θητών στην Α’ τάξη, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2007-

σε Επαγγελματικά Λύκεια ειδικής αγωγής, κατ’ αναλογία των ορι-

2008. Μετατρέπονται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και από-

ζομένων στην παράγραφο αυτή. Η φοίτηση στα ΕΠΑΛ ειδικής α-

φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε

γωγής διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα έτη.

Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια εφόσον πληρούνται οι όροι και

4. Για τα θέματα των παραγραφών 1 και 2 του παρόντος άρθρου εξαιρουμένων αυτών που αφορούν στον καθορισμό τομέων, ειδι-

οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, με αντίστοιχη μετατροπή των αδειών λειτουργίας τους άλλως καταργούνται ή

κοτήτων και του προσωπικού γνωμοδοτεί το οικείο νομαρχιακό

β) να μετατραπούν μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και απόφαση

συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παι-

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τα

δείας. Σε περίπτωση που το νομαρχιακό συμβούλιο δεν γνωμοδο-

σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τις

τήσει εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της σχετικής πρότα-

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφό-

σης, οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό αποφάσεις εκδίδονται και

σον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νο-

χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 1566/1985.

μοθεσίας.
6. Για τη μετατροπή των Ιδιωτικών ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και την προσθήκη

Άρθρο 9

τομέων ή ειδικοτήτων σε αυτά καταβάλλεται παράβολο υπέρ του

Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια

Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, ίδιο με αυτό

1. Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα αντίστοιχα προς τα Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια, δεν ανήκουν στο κράτος αλλά ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού

της ίδρυσης.
7. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τα Ιδιωτικά ΕΠΑΛ είναι
ισότιμοι με τους αντίστοιχους τίτλους των Δημοσίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

δικαίου και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Α’), όπως ισχύουν, και τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 10

2. Τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια υπάγονται στην αρμοδιότητα
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο
ασκεί την κατά νόμο εποπτεία με τις περιφερειακές του υπηρεσίες.

Οργάνωση - Λειτουργία - Περιεχόμενο Σπουδών
1. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’ και
Β’ οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Αν εφαρμόζο-

3. Τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια έχουν την ίδια οργάνωση με τα
αντίστοιχα Δημόσια και ακολουθούν το ισχύον για αυτά ωρολόγιο
και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και ωράριο λειτουργίας.
4. α) Η επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων του άρθρου 40 του ν.
682/1977 προκειμένου για τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια
συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του οποίου θα λειτουργήσει
το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο και έχει ως αρμοδιότητα τη

νται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως και ένα έτος ακόμη.
2. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικάεπαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
3. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα στις ΕΠΑΣ αρμοδιότητας Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε.
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4. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τις ΕΠΑΣ.

αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ) του ν. 1566/1985.

Άρθρο 11

6. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 και παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 682/1977 δεν έχουν εφαρμογή για τις Ιδιωτικές Επαγγελματικές

Φοίτηση - Εγγραφή

Σχολές.
1. «α) Στην Α’ τάξη των ΕΠΑΣ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι μαθη-

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

τές που προάγονται στη Β’ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενι-

μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου παρέχεται άδεια ίδρυσης Ι-

κών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β’ τάξη του Α’ κύ-

διωτικών ΕΠΑΣ και μπορεί να προστίθενται και ειδικότητες σε

κλου TEE.

ΕΠΑΣ που ήδη λειτουργούν.

β) Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β’ τάξη των ΕΠΑΣ,

8. Για τη μετατροπή των ιδιωτικών ΤΕΕ σε ΕΠΑΣ και την προσθήκη

καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου του Α’ Κύκλου Σπουδών TEE στην

ειδικοτήτων σε αυτές καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ειδικού

ίδια ή σε συναφή ειδικότητα.» (6)

Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, ίδιο με αυτό της ί-

2. Οι προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις διεξάγονται εντός της
σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις
που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη.

δρυσης.
9. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τις Ιδιωτικές ΕΠΑΣ είναι
ισότιμοι με τους αντίστοιχους τίτλους των Δημοσίων.

Άρθρο 12

Άρθρο 14

Τίτλοι σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή,
προσθήκη - κατάργηση ειδικοτήτων

1. Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992, το οποίο τους
παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

1. Η ίδρυση των Δημόσιων ΕΠΑΣ αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η προσθήκη ειδικοτήτων
γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

και να εγγράφονται στα ΙΕΚ.
2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑΣ καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.

Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Η κατάργηση,
συγχώνευση ή η κατάργηση ειδικοτήτων, η μετονομασία και η μεταφορά της έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνι-

Άρθρο 13

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές

2. Πλην του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημό-

1. Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές είναι οι αντίστοιχες προς τις δη-

σιες Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λει-

μόσιες, δεν ανήκουν στο κράτος, αλλά ιδρύονται και λειτουργούν

τουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη και άλλων Υπουργείων. Η

από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται

ίδρυση και οι μεταβολές της προηγούμενης παραγράφου γίνονται

από τις διατάξεις του ν. 682/1977, όπως ισχύουν, και τον παρόντα

με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

νόμο.

μάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδι-

2. Οι Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές υπάγονται στην αρμοδιότητα
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο

ου Υπουργού.
3. Τα υφιστάμενα Δημόσια ΤΕΕ που εποπτεύονται από άλλα Υπουρ-

ασκεί την κατά νόμο εποπτεία με τις περιφερειακές του υπηρεσί-

γεία μπορούν:

ες.

α) να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μα-

3. Οι Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές έχουν την ίδια οργάνωση με

θητών στην Α’ τάξη μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους

τις αντίστοιχες δημόσιες και ακολουθούν το ισχύον για αυτές ω-

2007-2008. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας

ρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.

και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος Υπουργού μετατρέ-

4. Η επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων του άρθρου 40 του ν.

πονται κατόπιν σε ΕΠΑ.Σ. ή άλλως καταργούνται ή

682/1977 για τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια, όπως ανασυγκρο-

β) με όμοια απόφαση να μετατραπούν κατά τα σχολικά έτη 2006-

τείται με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου, γνωμοδοτεί για την κα-

2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑΣ. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά

ταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εργαστηρια-

τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α’ τάξη το σχολικό έτος 2006-

κού εξοπλισμού των ΕΠΑΣ.

2007 ή 2007-2008. Η Β’ τάξη του Α’ κύκλου και ο Β’ κύκλος των

5. Οι όροι και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα κτήρια που στε-

ΤΕΕ εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα

γάζουν τις Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές και ο εργαστηριακός

προγράμματα διδασκαλίας και μέχρι τα σχολικά έτη 2006-2007

τους εξοπλισμός καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης

και 2007-2008 αντίστοιχα.
4. Τα υφιστάμενα ιδιωτικά ΤΕΕ εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς
εγγραφή νέων μαθητών στην Α’ τάξη του Α’ κύκλου. Η Β’ τάξη του

(6) Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 Ν. 3748/2009, ΦΕΚ 29/Α/192-2009

Α’ κύκλου και ο Β’ κύκλος εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφω-
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Άρθρο 16

να με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας και μέχρι τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα.

Γραφεία Εκπαίδευσης

Τα ανωτέρω ιδιωτικά ΤΕΕ μπορούν, με απόφαση του Υπουργού

1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μετονομάζονται:

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να μετατραπούν σε ΕΠΑΣ

α) Καταργήθηκε (8)

από το σχολικό έτος 2007-2008 μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη,

β) Τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής

εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του νόμου αυτού ή

Εκπαίδευσης των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

άλλως στο τέλος του σχολικού έτους 2007-2008 καταργούνται.

σε τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων επαγγελματικής εκπαί-

5. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου ισχύει και

δευσης.

για τις ΕΠΑΣ αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

2. Καταργήθηκε

σκευμάτων.

3. Καταργήθηκε (9)

6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 3 του παρόντος
άρθρου, το ΤΕΕ ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας, το ΤΕΕ γαλακτοκομικών Ιωαννίνων και το ΤΕΕ Αβερώφειο Λάρισας μπορούν να εγγράψουν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μαθητές

Άρθρο 17
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και στη
Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

στην Α’ τάξη του Α’ κύκλου. Οι μαθητές αυτοί ολοκληρώνουν τις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

σπουδές τους το σχολικό έτος 2007-2008. Ομοίως μπορούν να εγ-

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ

γράψουν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μαθητές

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

στην Α’ τάξη του Α’ κύκλου τα ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Οι μαθη-

Άρθρο 18

τές αυτοί ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με το πέρας της λει-

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

τουργίας του Α’ κύκλου.
7. Οι ΕΠΑΣ που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εξακολουθούν να
διέπονται από τις οικείες διατάξεις εκτός εάν ορίζεται διαφορετι-

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα ΕΠΑΛ. και τις ΕΠΑ.Σ. αρμο-

κά στον παρόντα νόμο. (7)

διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετι-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

κά με:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

α) τον καθορισμό των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και των
ειδικοτήτων,

Άρθρο 15

β) την αντιστοιχία των κύκλων μαθημάτων με τους τομείς και των

Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα

τομέων με τις ειδικότητες και τη διαδικασία κατάταξης των

1. Τα υφιστάμενα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) εξακολουθούν να λειτουργούν για την πρακτική άσκηση των μαθητών των
ΤΕΕ, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής τους σε Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και για την πρακτική άσκηση των μαθητών
των Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών και
των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ.

μαθητών στους κύκλους μαθημάτων, στους τομείς ή στις ειδικότητες,
γ) τα διδασκόμενα μαθήματα, τις εργαστηριακές ασκήσεις και
πρακτικές εφαρμογές, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων κατά τομέα και ειδικότητα,

2. Με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται οι σχολικές μονάδες και τα ΙΕΚ, των οποίων οι μαθητές ή οι καταρτιζόμενοι ασκούνται σε κάθε ΣΕΚ.

δ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη χορήγηση υποτροφιών, τους
τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών,
ε) το περιεχόμενο των μαθημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με

3. Στις περιπτώσεις συστέγασης σχολικών μονάδων και ΙΕΚ σε ένα
διδακτήριο ή συγκρότημα, συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή.

τη λειτουργία των τμημάτων υποδοχής της παρ. 2 του άρθρου 5
του παρόντος νόμου,
στ) τον ορισμό των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών,
που διδάσκουν τα μαθήματα και διεξάγουν τις εργαστηριακές
ασκήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές, σε πρώτη και δεύτερη

(7) Σύμφωνα με την παρ. 17 άρθρου 46 Ν.4186/2013,η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 66 παρ.19 Ν.4386/2016,ΦΕΚ Α 83: «Παρατείνεται η λειτουργία των
ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α 146), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, μέχρι το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδικά οι μαθητές που φοιτούν
στην Α’ τάξη των ΕΠΑΣ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 συνεχίζουν στη Β’
τάξη και ολοκληρώνουν τις σπουδές του το 2022. Κάθε άλλη γενική ή ειδική
διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.»
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 60 Ν.4384/2016,ΦΕΚ 78/Α/26-4-2016: «Η
λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α 146),
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται και για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020- 2θ21,
2021-2022 και παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2022».

ανάθεση,
ζ) την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και των διδακτικών τετραμήνων, προκειμένου περί των Εσπερινών ΕΠΑΛ
και το ωράριο λειτουργίας,
(8) Η περίπτωση α’ καταργήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 13δ’ του Ν. 4027/2011,
ΦΕΚ 233/Α/4-11-2011
(9)Οι παράγραφοι 2 και 3 καταργήθηκαν με το άρθρο 34 παρ. 13δ’ του Ν.
4027/2011, ΦΕΚ 233/Α/4-11-2011
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η) την ειδικότερη οργάνωση της μαθητικής ζωής και των σχολικών εκδηλώσεων,

μάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στους μετατασσόμενους

θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και λειτουργία τους.

καταβάλλονται, από την ημερομηνία μετάταξης, οι αποδοχές που
προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Εθνικής

2. Για τις ΕΠΑΣ αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων τα θέματα των

Παιδείας και Θρησκευμάτων.

προηγούμενων παραγράφων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ’ ύλην

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

αρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 20

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατόπιν γνώμης του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη
φοίτηση, τις κάθε είδους εξετάσεις και την αξιολόγηση των μαθητών.

Θέματα εκπαιδευτικών μουσικής
1. α) Ο κλάδος ΠΕ16 μουσικής του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167 Α’) διασπάται σε δύο κλάδους: ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02 μουσικής.
β) Η περίπτωση ιστ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν.

Άρθρο 19

1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

Μεταβατικές διατάξεις

«ιστ) Κλάδος ΠΕ16.01 μουσικής: πτυχίο τμήματος μουσικών

1. Οι εκπαιδευτικοί που οργανικά ανήκουν στα ΤΕΕ που μετατρέπο-

σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της

νται σε Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια ή Δημόσιες Επαγγελματι-

ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύμα-

κές Σχολές, διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση

τος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις

και καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις

της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985. Κλάδος

στα Επαγγελματικά Λύκεια ή στις Επαγγελματικές Σχολές με την

ΠΕ16.02 μουσικής: πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσια-

ολοκλήρωση της μετατροπής, κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του

κής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Η-

παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι απο-

πείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος

σπώμενοι ή διατιθέμενοι σε αυτά, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε

της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της

όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα. Για

διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.»

τους τυχόν πλεονάζοντες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις
για τις υπεράριθμες θέσεις των εκπαιδευτικών.

2. Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορισθέντες και
υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μουσικής εντάσσονται στον κλάδο

2. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές, που υπηρετούν με θητεία στα

ΠΕ16.01. «Στον κλάδο ΠΕ 16.01 εντάσσονται επίσης και όσοι ιδιωτι-

μετατρεπόμενα ΤΕΕ, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες

κοί εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16 της παραγράφου 1.α) του πα-

θέσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια ή τις Επαγγελματικές Σχολές με

ρόντος άρθρου είχαν απολυθεί αποκλειστικά λόγω κατάργησης

την ολοκλήρωση της μετατροπής και ασκούν τα καθήκοντά τους

των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων που υπη-

μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές

ρετούσαν ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας και είχαν υπο-

μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής, ασκούν τα καθήκοντά

βάλλει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι πριν τη

τους σε όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μο-

13η Ιουλίου του έτους 2006, αίτημα πρόσληψής τους στη Δημόσια

νάδα.

Εκπαίδευση έχοντας τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα

3. Μέχρι την οριστική παύση λειτουργίας των τάξεων των ΤΕΕ εξα-

με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2α του ν. 2986/2002 (Α’ 24),

κολουθούν να ισχύουν για τις τάξεις αυτές οι διατάξεις του ν.

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πλην όμως η πρόσληψή τους δεν

2640/1998.

είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Με διαπιστω-

4. Εκπαιδευτικοί, που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,

τική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που

έχουν διοριστεί και υπηρετούν σε οργανικές θέσεις ΤΕΕ αρμοδιό-

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει

τητας άλλου Υπουργείου και ανήκουν στους κλάδους θεολόγων,

στην ημερομηνία ισχύος των αντίστοιχων αποφάσεων σύστασης

φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, ξένων γλωσσών και φυσικής

προσωρινών προσωποπαγών θέσεων της παρ. 2α του άρθρου 13

αγωγής μετατάσσονται, μετά από αίτησή τους, από την έναρξη

του ν. 2986/2002 (Α΄24), διαπιστώνεται για κάθε εκπαιδευτικό και

του σχολικού έτους 2007-2008 σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέ-

κατόπιν αιτήσεώς του, η αυτοδίκαιη μετατροπή του κλάδου του

σεις εκπαιδευτικών, αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκ-

σε ΠΕ 16.01 σε όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν.» (10)

παίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. «Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 Μουσικής. Προσόντα διορισμού του

και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις

κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου

που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν. Η μετάταξη αυτών γίνεται

μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο

με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και η τοποθέτησή
τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

(10) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρ. 33 του Ν.
4186/2013, ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013
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μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν.
2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλο-

κλάδων ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.

δαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδα-

β) Σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών του κλάδου

πής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παι-

ΠΕ16.02, η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και

δαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν

η άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία ανατίθεται με

απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζο-

ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση

νται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν.

των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων. Με απόφαση του

1566/1985.»

(11)

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την

για τη διδασκαλία μαθημάτων και τη άσκηση στα εργαστήρια στα

παραπάνω ανάθεση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-

μουσικά σχολεία, ορίζονται μουσικές ειδικεύσεις. Με όμοια από-

νομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

φαση καθορίζεται, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, ο αριθ-

των ορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας

μός των διοριστέων για κάθε μουσική ειδίκευση που διορίζονται

απασχόλησης αυτών και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας.

κάθε φορά σε αυτά.

7. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004

5. α) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 μουσικής, δύνανται να

ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσι-

διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται

κής του άρθρου 14 του ν.1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρι-

ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις σχολικές μονάδες της πρω-

σμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου ό-

της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε

μως να διοριστούν ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρο-

διαγωνισμό της παρ. 9 της περίπτωσης Β’ του άρθρου 15 του

μίσθιοι στα μουσικά σχολεία, για τη διδασκαλία μαθημάτων

ν.1566/1985. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις

μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια, απαιτεί-

του κλάδου ΠΕ16.01 και τοποθετούνται αποκλειστικά σε μουσι-

ται να προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προ-

κά σχολεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

σαρτηθεί σε αυτό η μουσική ειδίκευση όπως αυτή καθορίζεται

Θρησκευμάτων. Η σειρά διορισμού και τοποθέτησης σε σχολι-

στην προηγούμενη παράγραφο.

κή μονάδα εξαρτάται από τη συνολική πραγματική προϋπηρε-

β) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.02 μουσικής δύνανται να δι-

σία που είχαν οι εκπαιδευτικοί στις 30.6.2004.

ορίζονται και να τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ή να

β) Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 ισχύει και

προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι μόνο στα

για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρ-

μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων και την άσκηση

θρου 14 του ν.1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη

στα εργαστήρια, τα οποία είναι αντίστοιχα με τη μουσική ειδί-

πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλο-

κευση που προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει

δαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνι-

προσαρτηθεί σε αυτό.

σμό της παρ. 9 της περίπτωσης Β’ του άρθρου 15 του

γ) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 δύνανται, εάν μετά το διορι-

ν.1566/1985, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατέ-

σμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ16.01, παραμένουν κενές

χουν τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Οι

θέσεις, να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές

ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις του κλάδου

ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευ-

ΠΕ16.01 μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλει-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μουσικά σχολεία για τη διδα-

στικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του

σκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα

παρόντος νόμου.

εργαστήρια. Για το διορισμό των ανωτέρω εκπαιδευτικών διε-

Άρθρο 21

νεργείται διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων του κλάδου αυ-

Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας

τού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής

1. Η περίπτωση ιε’ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την πρόσληψη των αναπλη-

167 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

ρωτών και ωρομισθίων του κλάδου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις

«ιε’. Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας: πτυχίο οικιακής οικονομί-

της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’). Η παρά-

ας ή οικιακής οικονομίας και οικολογίας, Πανεπιστημίου της ημε-

γραφος 9 της περίπτωσης Β’ του άρθρου 15 του ν.1566/1985 κα-

δαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.»

ταργείται.

2. Η παρ. 11 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

6. α) Για το διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις, καθώς και για την

«11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών των

των μπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διορι-

(11) Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ.4γ του Ν. 3687/2008,
ΦΕΚ 159/Α/1-8-2008.

στέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα
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με τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόμενων μαθη-

φεξής σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται σε πανελλαδικό

μάτων, του κλάδου ΠΕ4.»

επίπεδο μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να λαμβάνουν γνώση με

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004

επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων.

(ΦΕΚ 138 Α’) αναδιατυπώνεται ως εξής:

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

«Οι ως άνω πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την

των καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος υποβολής της

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

αίτησης, τα αρμόδια ατομικά ή συλλογικά όργανα, η διαδικασία

όπως προσδιορίζεται από το ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), ως μόνιμοι

επίδειξης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη ανα-

υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην

γκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-

ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν δι-

μίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ορίζονται στις θέσεις αυτές με εξαίρεση όσους διορίστηκαν βάσει

καθορίζονται η αποζημίωση των μελών των οργάνων, στα ο-

ειδικών διατάξεων λόγω θανάτου συγγενούς τους υπαλλήλου κα-

ποία ανατίθεται το συγκεκριμένο έργο, εφόσον απασχολούνται

τά την εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.»

εκτός ωραρίου εργασίας, καθώς και το παράβολο που υποβάλ-

4. Οι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους, κατά τη δημοσίευ-

λεται με τη σχετική αίτηση.

ση του παρόντος νόμου, ισχύοντες πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ

β) Οι αποφάσεις ορισμού των βαθμολογικών κέντρων για τη βαθ-

χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

μολόγηση των ανωτέρω γραπτών, των βαθμολογητών και α-

διορίζονται με τους τελευταίους πριν τη λήξη ισχύος των πινάκων

ναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων αυ-

διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία με την έναρξη του επό-

τών δεν γνωστοποιούνται ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήπο-

μενου σχολικού έτους, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει

τε τρόπο στον ενδιαφερόμενο.» (12)

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την διάρκεια ισχύος των
πινάκων, άλλως ο διορισμός ακυρώνεται.

2. Τα στοιχεία i και ii της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188 Α’), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.

5. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.
2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α’), αντικαθίστανται ως εξής:
« i) να συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα πέντε (55)
τουλάχιστον μονάδες με άριστα το εκατό (100) και

«1. α) Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής
Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών

ii) να έχει λάβει σε κάθε θεματική ενότητα πενήντα (50) τουλάχιστον μονάδες.»

Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποί-

Άρθρο 23

οι υπηρετούν στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια

Από τις υφιστάμενες θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το ν.δ.

εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωρά-

1398/1973 (ΦΕΚ 112 Α’) για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές

ριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκ-

Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και με το ν.δ. 1399 /1973

παίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συ-

(ΦΕΚ 112 Α’) για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητρο-

μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται

πόλεις Κρήτης και Δωδεκανήσου, μετατρέπονται σε θέσεις διοικητι-

με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότη-

κών υπαλλήλων, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των διακόνων,

τα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρό-

δέκα (10) θέσεις για τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλά-

ταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος

δος και τρεις (3) θέσεις για τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της

διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους

Κρήτης, ως εξής:

θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.

Α) Για την Εκκλησία της Ελλάδος:

β) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

α) δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος

δευσης που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία και δεν

και Υμηττού σε θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού,

συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας δια-

β) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Γυθείου και Οιτύλου σε θέ-

τίθενται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα σχολεία

ση κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού,

του ίδιου ή πλησιέστερου δήμου των περιοχών ευθύνης

γ) δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, σε

της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Η διάθεση γίνεται με από-

μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού και μία (1) θέση κλάδου ΔΕ

φαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση

Γραμματέως,

του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση για τη
θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.»

δ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας σε θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
ε) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλ-

Άρθρο 22

μωπίας σε θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού,

Λοιπές ρυθμίσεις
1. α) Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι
οποίοι συμμετέχουν από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και ε-

(12) Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 23 του Ν. 3748/2009, ΦΕΚ
29/Α/19-2-2009
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στ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου,
σε θέση κλάδου ΔΕ Γραμματέως,

κλείεται και είναι άκυρη η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε
συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.
Άρθρο 27

ζ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, σε θέση
κλάδου ΠΕ Οικονομικού,

1. Εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό

η) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών, σε
θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές

Β) Για την Εκκλησία της Κρήτης:

ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση.

α) δύο (2) θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων σε θέσεις Κλάδου ΔΕ Γραφέων,

2. «Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης
παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από

β) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου σε θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού.

τότε που εκλήθησαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδα-

Για το προσωπικό που θα προσληφθεί στις παραπάνω θέσεις ισχύ-

κτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπλη-

ουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136

ρωτή προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκ-

Α’).

παιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το ΓραΆρθρο 24

φείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιω-

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1010/1971 τροποποιείται ως

τικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η

ακολούθως:

ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.

«1. Με ανάλογη κρατική επιχορήγηση, και μέχρι του ορίου που αυτή

3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό

επιτρέπει, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει την οικονομική

της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως προϋπηρεσί-

και λογιστική διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που πραγμα-

ας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό

τοποιούνται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά.» (13)

των στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, μορφωτικών

Άρθρο 28

προγραμμάτων, μνημονίων μετά ξένων κρατών και αφορούν

Ισχύς

στην ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, καθηγητών, λοιπών επιστημόνων, φοιτητών και μαθητών ή στη συμμετοχή σε διεθνείς μαθητικούς ή επιστημονικούς διαγωνισμούς και λοιπές δράσεις της
εκπαίδευσης και του πολιτισμού.»

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται διαφορετικά
από τον παρόντα νόμο και τις βάσει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές

Άρθρο 25

αποφάσεις εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της κεί-

Το σημείο ι’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ

μενης νομοθεσίας περί γενικής εκπαιδεύσεως δημόσιας και ιδιωτικής

18 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14

και εκπαιδεύσεως των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ι. Η οργάνωση, ο σχεδιασμός, η μέριμνα και η εκτέλεση προγραμμά-

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

των επιμόρφωσης εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006

και Κατάρτισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και εποπτείας Οργανισμού Επαγγελματικής Εκ-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

παίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), των εκπροσώπων των κοινω-

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

νικών εταίρων, του προσωπικού που υπηρετεί στον ΟΕΕΚ και λοιπών προσώπων για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

τάρτισης, εφόσον του ανατίθενται από τον Υπουργό Εθνικής Παι-

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

δείας και Θρησκευμάτων. Τις αρμοδιότητες του προηγούμενου
εδαφίου ο ΟΕΕΚ μπορεί να τις ασκεί και μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλου τρίτου, με
βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 26
Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) δύνανται να προσλαμβάνουν
εκπαιδευτές και επιμορφωτές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης έως είκοσι ώρες εβδομαδιαίως για την κάλυψη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που παρέχουν στους υπό απεξάρτηση χρήστες. Απο-

(13) Οι παρ.2 και 3 προστέθηκαν με το άρθρο 22 του Ν. 3577/2007, ΦΕΚ 130/Α/86-2007.
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