ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ Φύλλου 71
19 Μαΐου 2010

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με :
α) Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-6-2010)

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

β) Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 18/Α/24-5-2011)
γ) Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011)

Άρθρο 1
Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

δ) Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/4-11-2011)
ε) ΠΝΠ. 2011 (ΦΕΚ 268/Α/31-12-2011)

Οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της

στ) Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012)

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύ-

ζ) Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012)

πτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη

η) Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)

βάση στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής

θ) Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013)

Προσωπικού (ΑΣΕΠ), όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις.

ι) Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)

Άρθρο 2
Διενέργεια του διαγωνισμού

ια) Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014)
ιβ) Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/10-9-2014)

1. «Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία (3) έτη δια-

ιγ) Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014)

γωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτι-

ιδ) Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014)
ιε) Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014)

κών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την

ιστ) Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015)

πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-

ιζ) Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015)

παίδευση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και

ιη) Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016)

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο δια-

ιθ) Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

μορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.» (1)

κ) Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017)

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά

κα) Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017)

τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτερο-

κβ) Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)

βάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

κγ) Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018)

καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική ε-

κδ) Ν. 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/13-11-2018)

πάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στις επόμενες
παραγράφους.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010

3. «Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται: (2)

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

(1) Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1α του
άρθ. μόνου κεφ. Θ2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)
(2) Η παρ. 3 ,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθ. 36 του Ν.
4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), το άρθρο 62 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ
83/Α), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθ. 111 του
Ν.4547/2018, (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018). Επιπλέον σύμφωνα με τις παρ.
2, 3 και 4 του αυτού άρθρου:
«2. Τα προγράμματα σπουδών της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 3848/2010, που είναι σε λειτουργία κατά τη δη-

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 14-11-2018
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) – Σελ. 1 από 20

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκ-

4. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της

παιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή από ομάδες συνεργαζόμε-

αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως

νων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων ΑΕΙ σε αποφοί-

ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό

τους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος

(ΔΟΑΤΑΠ)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων

σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών

Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) σύμφωνα με τις οικείες

πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συ-

διατάξεις. «Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδα-

νέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύ-

κτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ι-

γκλητο του οικείου ΑΕΙ, καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων

δρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ανα-

του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό

γνωρισθεί ως ισότιμα από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις οι-

πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές

κείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστε-

και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ που έχουν

ρα από γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και

τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια

του μέλους του ΔΣ συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το

ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες

γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της α-

διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των

γωγής.». (4)

αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων,

5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται αρχικώς σε

που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά

πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας κατά κλάδο και

και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του

ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίζονται και ελέγχονται από το

Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων,

ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι πίνακες δη-

εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν κα-

μοσιοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί

λύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημά-

ΑΣΕΠ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

των. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στις δι-

β) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.
γ) Με την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002.

ευθύνσεις εκπαίδευσης. Ακολούθως καταρτίζονται, κατά
φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η
συνολική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο βαθμο-

«δ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ

λογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες. Η βαθμολογική βάση

(Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμη-

επιτυγχάνεται εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει μέσο

μάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,

όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε μονάδες με

Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας,

βαθμολογική κλίμακα από το ένα έως το εκατό και λαμβά-

Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού

νει τουλάχιστον πενήντα μονάδες σε κάθε θεματική ενότη-

Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυ-

τα.

χίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).».

(3)

6. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από

μοσίευση του παρόντος, ολοκληρώνονται με τους ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές.
3. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή
πτυχίο που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει
έως τη δημοσίευση του παρόντος ή έχουν εισαχθεί σε Τμήματα
των περίπτ. β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου, καθώς και όσοι υπάγονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, δεν απαιτείται
να λάβουν τη βεβαίωση της παραγράφου 1 του παρόντος.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ισχύ της παρ. 6
του άρθρου 9 του ν. 3848/2010».
(3) Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν.
4547/2018 (Α’ 102), προστέθηκε περ. δ’ ως άνω, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018) με ισχύ από 12-6-2018.

γνώμη του ΑΣΕΠ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ο τρόπος διεξαγωγής του, τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη κατά κλάδο ή ειδικότητα, ο τρόπος επιλογής των θεμάτων, ο χρόνος ανακοίνωσης

(4) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (71/Α)
αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 25 του
Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017).
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των αποτελεσμάτων και οριστικοποίησης των πινάκων ε-

την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύε-

πιτυχόντων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προ-

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας
περί ΑΣΕΠ.

σοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν παρέχονται μονάδες για τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή

8. «Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4

ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού.

όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και

 Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπο-

2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται

λογιστή, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατά-

στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α’ 267).».

(5)

ξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων

Άρθρο 3
Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών

υπαλλήλων, ή οι πιστοποιημένες δεξιότητες στις Τε-

1. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγω-

(ΤΠΕ) επιπέδου 1: μία (1) μονάδα. Δεν παρέχονται μο-

νισμού συντάσσονται από το ΑΣΕΠ, κατά κλάδο και ειδικό-

νάδες για τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογι-

τητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτο-

στή που πιστοποιείται από τίτλο σπουδών που αποτε-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλο-

λεί ειδικό προσόν διορισμού.

χνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

γής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθ-

 Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγωγής

μια Εκπαίδευση-ΠΕΕΠΔΕ), στους οποίους εντάσσονται όσοι

ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα

συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό αυ-

που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης: δυό-

τόν ή σε έναν τουλάχιστον από τους δύο προηγούμενους

μιση (2,50) μονάδες.

διαγωνισμούς.

 «Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός του-

Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πίνακα

λάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμε-

προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στο δι-

νο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγω-

αγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία

νίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες.

τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ως α-

 Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλά-

κολούθως:

χιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική του γνωστι-

(α) Μονάδες από το διαγωνισμό:

κού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την

Υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε

οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της

ο υποψήφιος στο διαγωνισμό ή σε έναν από τους δύο

αγωγής: τρεις (3) μονάδες.

προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Αν ο υποψήφι-

 Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό α-

ος συγκέντρωσε τη βαθμολογική βάση σε περισσότερους

ντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία

διαγωνισμούς, λαμβάνεται υπόψη εκείνος στον οποίο

διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: πέντε (5) μονάδες.

συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.

 Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του

(β) Ακαδημαϊκά κριτήρια:

γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας

 Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1)

για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: πέντε (5) μονάδες.»(6)

μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εφαρμόζο-

βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με ανα-

νται και για τους τίτλους που αναφέρονται στην παρού-

γωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που

σα περίπτωση.

η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται

Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και με-

με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

ταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μο-

 Η γλωσσομάθεια: δύο (2) μονάδες για την άριστη, μιά-

ριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

μιση (1,50) για την πολύ καλή και μία (1) μονάδα για

(5) Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστέθηκε παρ. 8
ως άνω σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθ. 83 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/Α/4-8-2017).

(6) Τα εντός «» εδάφια της παρ.1β αντικαταστάθηκαν ως άνω σύμφωνα με την παρ. 22δ του άρθ. 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-92013).
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(γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία:
 Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για
κάθε μήνα
 Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες

Άρθρο 4
Διορισμός και τοποθέτηση
των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώ-

για κάθε μήνα
 Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες

του δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές

για κάθε μήνα
 Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες

θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο
και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο

για κάθε μήνα
 Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες

σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τε-

για κάθε μήνα
 Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες

λικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα

για κάθε μήνα
Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία

σε συγκεκριμένη προθεσμία.
2. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με βάση τη

είναι 16,80 μονάδες.
Λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται στις
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.
2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α’) και της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α), όπως ισχύουν.
Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο
ωράριο διδασκαλίας.

σειρά τους στον τελικό πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών
και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
3. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται σε κενή θέση
σχολικής μονάδας με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
4. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (7)
5. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός υπηρετεί επί δύο έτη ως

(δ) Κοινωνικά κριτήρια:
 Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας
ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες
 Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) μονάδες
 Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι
ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή
σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες
 Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή
σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες.
2. Οι τελικοί πίνακες κατάταξης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, καθώς και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης,
και ελέγχονται από τα αρμόδια τμήματα του ΑΣΕΠ, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η οποία ασκείται σε α-

δόκιμος εκπαιδευτικός προκειμένου να προετοιμασθεί για
να αναλάβει πλήρως το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο. Η προετοιμασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξοικείωση του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την εισαγωγική επιμόρφωση.
6. Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου
εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο
σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ο
μέντοράς του. Ο μέντορας πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ή την ίδια ομάδα σχολείων.
7. Το περιεχόμενο και η διάρκεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης, τα ειδικότερα προσόντα των μεντόρων, ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την επομένη της
ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Δεν αποτελεί λόγο
ένστασης η αμφισβήτηση της ορθότητας της βαθμολογίας.

(7) Η παρ 4, η οποία είχε τροποποιηθεί ως άνω με το άρθρο 33 παρ. 2α
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) καταργήθηκε με την παρ. 2α άρθρου 39 Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013).
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8. Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευ-

στις οικείες σχολικές μονάδες επί μία τουλάχιστον συνεχή

τικός αξιολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος να

διετία. Απαγορεύεται απόλυτα και για οποιονδήποτε λόγο η

μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Τα όργανα, η διαδικασία

απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη ή μετακίνησή τους από τις

και τα ειδικότερα κριτήρια μονιμοποίησης των νεοδιοριζό-

μονάδες αυτές κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Για το

μενων εκπαιδευτικών, καθώς και τυχόν αναγκαίες λεπτο-

σχολικό έτος 2014−2015, δημόσιες σχολικές μονάδες της

μέρειες καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδε-

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εντάσσονται στις

ται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

κατηγορίες μοριοδότησης Θ’ και Ι’ της οικείας βαθμίδας, αλ-

και Θρησκευμάτων.

λά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμι-

9. Αν ο νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποι-

ας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ’ ή

ηθεί ως εκπαιδευτικός εφαρμόζονται αναλόγως οι διατά-

IB’, αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ’, σε πε-

ξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου

ρίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην

16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’).

κατηγορία ΙΑ’ και β. στην κατηγορία Ι’, σε περίπτωση που η
(8)

«Άρθρο 4Α

πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΒ’.

Επιπλέον μοριοδότηση μόνιμων εκπαιδευτικών που
υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες
1. «Ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας των μό-

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 5
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

νιμων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Ι΄,
ΙΑ΄, IB΄ και ΙΓ΄ της περίπτωσης α’ της παρ. 8 του άρθρου 16
του πδ 50/1996 (Α’ 45), στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης, εφόσον έχει διαρκέσει κάθε φορά τουλάχιστον δύο (2) συνεχόμενα διδακτικά έτη.» (9)
2. Αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των οργανικών κενών
των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις
γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών
για διορισμό στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά

1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά
τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες
από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις «οκτώ» (10) και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαι-

κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες.
3. Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου αυτού, δεσμεύονται να υπηρετήσουν

δευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.
2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

(8) Ολόκληρο το άρθρο 4Α προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/10-9-2014)
(9) Η παρ. 1 του άρθρου 4Α του ν. 3848/2010 (Α’ 71) τροποποιήθηκε ως
άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 8 του Ν. 4574/2018 (ΦΕΚ
191/Α/13-11-2018) με ισχύ από το 2018-2019. Επιπλέον η παρ. 3 του ίδιο άρθρου αναφέρει για το μεταβατικό στάδιο τα εξής :
«3. Για την επιπλέον μοριοδότηση των μόνιμων εκπαιδευτικών για
το χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας που διανύθηκε σε
απομακρυσμένες σχολικές μονάδες έως και το διδακτικό έτος 20172018, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 3848/2010,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του πδ
50/1996, όπως ίσχυαν κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018.
Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις αυτές, όπως ίσχυαν κατά τη λήξη του
διδακτικού έτους 2017-2018, εφαρμόζονται και για το διδακτικό έτος 2018-2019 για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς για τους οποίους
το έτος αυτό αποτελεί το δεύτερο συνεχές έτος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα για την οποία προβλεπόταν επιπλέον μοριοδότηση, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.»

εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατάταξης, οι οποίοι
συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό
έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οι εκπαιδευτικοί στους τελικούς πίνακες του άρθρου 3 και τις δηλώσεις προτίμησής
τους.
3. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρκούν, η
πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γί(10) Η εντός «» λέξη αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ.
22ε του άρθ. 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013).
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νεται με βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος συντάσ-

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

σεται για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στον οποίο κατα-

βερνήσεως, ορίζονται οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά, ο

τάσσονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέ-

τρόπος ελέγχου τους, ο αριθμός των δηλώσεων προτίμη-

ντρωσαν τη βαθμολογική βάση της παραγράφου 5 του άρ-

σης, η διαδικασία κατάρτισης και οριστικοποίησης των πι-

θρου 2, κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες

νάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων, τα όργανα πρόσλη-

κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Για

ψης και τοποθέτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

τη σειρά κατάταξης υπολογίζονται οι μονάδες του άρθρου

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4 και

3.

5 του άρθρου 17 του ν. 1566/1985.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικειμενικοί λόγοι
δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή
σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

«Άρθρο 5Α(11)
Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που
υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες
1. Από το σχολικό έτος 2014−2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκ-

5. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχολικές μο-

παιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες,

νάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γί-

οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορί-

νεται με βάση ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται

ες μοριοδότησης Θ’ και Ι’ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

για κάθε σχολικό έτος κατά περιφερειακή διεύθυνση εκ-

ΙΑ’ και ΙΒ’ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιά-

παίδευσης και στον οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί

δα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησια-

κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης

στική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16

εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ υπό την προϋ-

του π.δ. 50/1996 υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρ-

πόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη

φωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτι-

στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη.

κών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία

6. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρκούν, η
πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση συ-

υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον προσδιορισμό των
μονάδων συνθηκών διαβίωσης.

μπληρωματικό πίνακα, ο οποίος συντάσσεται για κάθε

2. Αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών κε-

σχολικό έτος και στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι

νών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κα-

εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βά-

τά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευ-

ση της παραγράφου 5 του άρθρου 2, κατά τη σειρά που έ-

τικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά

χουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του

τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες.

διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Για τη σειρά κατάταξης υπολογίζο-

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατά-

νται οι μονάδες του άρθρου 3.
7. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του ανα-

ξεων του παρόντος άρθρου.

πληρωτή ή του ωρομισθίου σε σχολεία πρωτοβάθμιας και

Για το σχολικό έτος 2014−2015, δημόσιες σχολικές μονάδες

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λογίζεται ως πραγματική δη-

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εντάσσονται

μόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά

στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ’ και I’ της οικείας βαθμί-

το μόνιμο διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση και για τη

δας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτε-

βαθμολογική τους εξέλιξη.

ροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότη-

8. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων

σης ΙΑ’ ή IB’, αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία

εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και

Θ’, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανή-

Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών

κει στην κατηγορία ΙΑ’ και β. στην κατηγορία Ι’, σε περί-

αναγκών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της από τους πίνακες των παραγράφων 2 και 5 αντίστοιχα.
(11) Ολόκληρο το άρθρο 5Α προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α/10-9-2014)
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πτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κα-

των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκ-

τηγορία IB’.

παιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθ(12)

4. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

μός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωροΆρθρο 6
Προϋπηρεσία

λόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η

Στην υποπαράγραφο α’ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του

δευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύ-

ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α’), όπως η παράγραφος αυτή αντικα-

τερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα

ταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3687/ 2008 (ΦΕΚ 159 Α’), προ-

προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματο-

στίθενται περιπτώσεις ιε’ και ιστ’ ως εξής:

ποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή

«ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης ΤΕΕ του Οργανισμού

παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.

σχολική μονάδα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαι-

Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ),
ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υ-

3. Στο επίπεδο της διεύθυνσης εκπαίδευσης τα στοιχεία της
προηγούμενης παραγράφου ελέγχονται και οριστικοποιούνται με ευθύνη του διευθυντή της.

πουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

4. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και οπωσδήποτε

με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199

πριν τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λει-

Α’), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές

τουργικών αναγκών καθορίζεται, με απόφαση του διευθυ-

ανάγκες (ΑΜΕΑ).»

ντή εκπαίδευσης, ο αριθμός των τμημάτων, τάξεων, κατευ-

Στην υποπαράγραφο β’ της ίδιας παραγράφου προστίθενται

θύνσεων ή άλλων ενοτήτων που θα λειτουργήσουν το επό-

περιπτώσεις vii) και viii) ως εξής:

μενο σχολικό έτος σε κάθε σχολική μονάδα της οικείας

«vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα ΤΕΕ του

βαθμίδας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται μόνο

ΟΤΕΚ,

για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση του περιφερειακού

viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για ΑΜΕΑ στις
σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων
Παίδων Κρήτης.»

διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου
έτους.
5. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών
αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα

Άρθρο 7

από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου

Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και

1. Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων, των λειτουργικών
αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις
μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στις επόμενες πα-

3.
6. «Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα
από αίτησή του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού
υπηρεσιακού συμβουλίου.»

(13)

Με απόφαση του Υπουργού

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζο-

ραγράφους.
2. Σε κάθε σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή της καταγράφονται, εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα και,
όποτε επέλθει μεταβολή, επικαιροποιούνται στοιχεία όπως
τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά
τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο
(12) Η παρ. 4 του άρθρου 5Α του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως το άρθρο
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 38 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ
164/Α/4-12-2015)

νται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της
δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς.
7. Κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο, προκειμένου για
τους πίνακες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και κατά περιοχή μετάθεσης, καθώς και κατά κλάδο και ειδικότητα,
προκειμένου για τους πίνακες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες οργανικής σύνθε(13) Το εντός «» εδάφιο τροποποιήθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα
με την παρ. 16α του άρθ. 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 18/Α/2011)
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σης διδακτικού προσωπικού. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζο-

«Άρθρο 7Α (14)

νται από τις οικείες διευθύνσεις προσωπικού της Κεντρικής

Διαδικασία διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών

Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις
των περιφερειακών διευθυντών και τη γνώμη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ). Στους πίνακες καταγράφεται ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
1. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών του ελληνόγλωσσου προγράμματος
των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους κατά
περίπτωση ισχύοντες πίνακες της δημόσιας εκπαίδευσης,

Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη:
 τα κενά και οι υπεραριθμίες κατά περιοχή μετάθεσης
όπως αποτυπώθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου
5,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. «Συστήνεται Κλάδος ΠΕ73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού
Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκ-

 οι θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγωγές
σχολείων ή άλλη μεταβολή της οργανικότητας των σχολικών μονάδων,

παίδευσης Θράκης» αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και
των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού

 οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που έχουν κοινοποιηθεί
στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο σύνταξης των
σχετικών πινάκων. Αν οι αποσπάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα κενά υπολογίζονται για τις μεταθέσεις του επόμενου σχολικού έτους.

προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Θράκης. Στον κλάδο εγγράφονται: α) οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
(ΕΠΑΘ), β) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της

8. Την ευθύνη ενημέρωσης και ελέγχου όσων συμμετέχουν
στη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και της
επεξεργασίας των αναγκαίων στοιχείων έχουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 20112012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εφόσον κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε
επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα που
εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική
γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή
των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.
10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως
και για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή ο διευθυντής εκπαίδευσης νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της
Σχολής και όπου αναφέρεται το περιφερειακό υπηρεσιακό
συμβούλιο νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της ί-

«Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας» και γ)
οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που
εισήλθαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περί επιπλέον αριθμού εισακτέων και έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης.». (15)
3. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτο-

διας Σχολής.
(14) Μετά το άρθρο 7 του v. 3848/2010 (71/Α) προστέθηκε νέο άρθρο
7Α ως άνω σύμφωνα με το άρθ. 67 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-122014)
(15) Η παρ. 2 του άρθρου 7Α του ν. 3848/2010 (71/Α), όπως προστέθηκε
με το άρθρο 67 του ν. 4310/2014 (258/Α), αντικαταστάθηκε ως άνω
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 14 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-22017)
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βάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκ-

5. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για τη σύ-

παιδευτικοί από τους κατά περίπτωση ισχύοντες πίνακες

νταξη του πίνακα επιτυχόντων για την κάλυψη των κενών

επιτυχόντων του Κλάδου ΠΕ73 κατόπιν διαγωνισμού που

οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των

διενεργεί το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις

λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος

του παρόντος νόμου.

των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δι-

4. Στο διαγωνισμό για την πρόσληψη ή το διορισμό των εκ-

ορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τον Ενιαίο

παιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτι-

Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειο-

κών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί

νοτικών Σχολείων κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτόν.

όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κλάδο ΠΕ73. Ο υπο-

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό για την πρόσληψη εκ-

κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ, καθορίζονται τα κριτήρια κατά-

παιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 και εξετάζεται επιπλέον σε

ταξης του Ενιαίου Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προ-

θέματα που αφορούν στη γνώση της γλώσσας διδασκαλίας

γράμματος Μειονοτικών Σχολείων στον οποίο εγγράφονται

του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων

όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κλάδο ΠΕ73.

και στη μουσουλμανική θρησκεία. Εάν κάποιος υποψήφιος

6. Ο Ενιαίος Πίνακας Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμ-

διαθέτει τα τυπικά προσόντα ένταξης και στον κλάδο ΠΕ70

ματος Μειονοτικών Σχολείων οριστικοποιείται τρεις (3) μή-

κατατάσσεται ταυτοχρόνως και στους δύο (2) πίνακες επι-

νες πριν τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για την

τυχόντων.

πρόσληψη ή διορισμό εκπαιδευτικών στο μειονοτικό πρό-

Εφόσον προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής από τον πίνακα

γραμμα των μειονοτικών σχολείων. Κατά την πρώτη τριε-

του ενός κλάδου δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η αίτησή του

τία μετά τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού οι διορι-

στον πίνακα του άλλου κλάδου για το συγκεκριμένο διδα-

σμοί και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στο μειονοτικό πρό-

κτικό έτος ενώ εάν διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτι-

γραμμα των μειονοτικών σχολείων πραγματοποιούνται σε

κού από τον πίνακα του ενός κλάδου διαγράφεται αυτόμα-

ποσοστό 40% από τους εγγεγραμμένους στον Ενιαίο Πίνακα

τα από τον πίνακα του άλλου κλάδου. Ο υποψήφιος έχει

Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών

δικαίωμα να μην αποδεχθεί το διορισμό ή την πρόσληψή

Σχολείων και κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν και σε

του από τον πίνακα του ενός κλάδου, χωρίς συνέπειες ως

ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκ-

προς τη δυνατότητα πρόσληψης ή διορισμού του από τον

παιδευτικών του κλάδου ΠΕ73 του ΑΣΕΠ.»

πίνακα του άλλου κλάδου. Με απόφαση του Υπουργού

Άρθρο 8

Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ινστι-

Πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση

τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), καθορίζεται η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης, η
κλίμακα, η βαθμολογική βάση επιτυχίας και οι μονάδες
βαθμολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
που αφορά στην εξέταση των επιπλέον μαθημάτων του

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 6
του άρθρου 9, η κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση.

κλάδου ΠΕ73. Ο βαθμός που έλαβαν στα ειδικά μαθήματα

Άρθρο 9

του κλάδου ΠΕ73 προστίθεται στη βαθμολογία των μαθη-

Μεταβατικές διατάξεις

μάτων που έλαβαν στα μαθήματα του κλάδου ΠΕ70, ώστε
να διαμορφωθεί ο τελικός βαθμός του διαγωνιζομένου
στον κλάδο ΠΕ73. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο για την πρώτη
εξαετία από την πρώτη διεξαγωγή του διαγωνισμού για τη
σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων του κλάδου ΠΕ73, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να οριστεί βαθμολογική βάση μικρότερη από τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

1. Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από
τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2
ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να
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παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου

5. Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που θα

εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του

συνταχθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του

ΑΣΕΠ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

(16)

πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και του επό-

2. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτι-

μενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ εντάσσονται, κατ’ εξαίρεση,

κών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού

και: α) όσοι στις 1-7-2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχι-

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτού-

στον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία και περιλαμ-

νται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010

βάνονται στους πίνακες της παραγράφου 2 και β) οι μέχρι

και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέ-

την κατάρτιση των πινάκων αυτών απολυόμενοι εκπαιδευ-

πονται στο άρθρο 3.

τικοί από ιδιωτικά σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολεί-

3. Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων

ων αυτών, που στις 1-7-2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλά-

στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά

χιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία. Οι εκπαι-

την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 γίνονται από

δευτικοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο

τους πίνακες της παραγράφου 2. Η διάταξη του προηγού-

βαθμολογίας πενήντα (50) μονάδες, έστω και αν δεν θα έ-

μενου εδαφίου ισχύει και για τις προσλήψεις στη Σιβιτανί-

χουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του Α-

δειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, καθώς και

ΣΕΠ. Αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό και έχουν συγκε-

στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά

ντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από πενήντα (50) μο-

λύκεια.

νάδες, λαμβάνεται υπόψη αυτός ο βαθμός.

4. Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσό-

6. «Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 ε-

τερων πινάκων της παραγράφου 2 συντάσσονται αντιστοί-

φαρμόζονται σε όσους εισάγονται σε Τμήματα ΑΕΙ κατά το

χως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης

ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής. Για όσους έχουν ει-

του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για πε-

σαχθεί σε Τμήματα ΑΕΙ πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού

ρισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο

έτους 2013-2014 για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς

βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό

για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά

του ΑΣΕΠ.

κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσλη-

«Ο χρόνος κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη με-

ψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμ-

ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 κατά τη

μετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του

δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.» (18)

πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο

7. Προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου

(εξεταστική περίοδος, χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική

2010 λαμβάνεται υπόψη για τους τελικούς πίνακες του δια-

περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμ-

γωνισμού του άρθρου 3 μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε

βρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμ-

από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παραγράφου

βάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, μετά η βαθμολογία

2 ή από τους τελικούς πίνακες του άρθρου 3. «Από την προ-

τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τέλος ο χρόνος κτήσης

ϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η προϋπη-

του πτυχίου.»

(17)

ρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της περίπτωσης ιδ’
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν.

(16) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σύμφωνα με την ΥΑ 21406/Δ2/29-2-2012 (ΦΕΚ
615/Β/5-3-2012) ισχύουν τα ακόλουθα: «Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71/Α) για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως και το σχολικό έτος
2012-2013.» Παρόμοια παράταση δόθηκε για το σχ. έτος 2013-2014 με
την 49104/Δ1/10−4−2013 (ΦΕΚ 1017/Β/24-4-2013) ΥΑ, για το σχ. έτος
2014-2015 με την 80110/Δ1/22-5-2014 (ΑΔΑ: 65ΡΖ9−ΚΦΘ, ΦΕΚ 1435 Β΄)
ΥΑ, για το σχ. έτος 2015-2016 με την 130262/Ε1/18-8-2015 (ΦΕΚ
1765/Β/19-8-2015) ΥΑ και για το σχ. έτος 2016-2017 με την 139997/Ε2/19-2016 (ΦΕΚ 2845/Β/7-9-2016, ΑΔΑ:Ψ2Π94653ΠΣ-ΡΓΣ)
(17) Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.4 προστέθηκαν με το άρθρο 72
παρ.2 Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014)

3027/2002, όπως ισχύει, καθώς και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία του
ν. 3966/2011 (Α’ 118), όπως ισχύει.» (19)

(18) Η εντός «» παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ.
22ε του άρθ. 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013).
(19) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010
(71/Α) αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ.
37 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015).
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8. «Μέχρι και το σχολικό έτος 2015−2016 όσοι εκπαιδευτικοί

δ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (21)

συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπη-

11. Ο πρώτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δια-

ρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού ανα-

γωνισμός του ΑΣΕΠ για τους κλάδους ΠΕ61 (Νηπιαγωγών

πληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία

ΕΑΕ) και ΠΕ71 (Δασκάλων ΕΑΕ) θα πραγματοποιηθεί σύμ-

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότη-

φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του

τας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη-

νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

σκευμάτων, διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρξουν διορι-

12. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

σμοί και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρό-

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο νεοδιορι-

ντος νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προανα-

ζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτερο-

(20)

φερθείσα συνολική προϋπηρεσία.»

Ο αριθμός των διορι-

βάθμιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύ-

ζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα

θυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με από-

καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

φαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κε-

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 καταργεί-

νή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο

ται. Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου ισχύει μέχρι την κα-

τέλος της πρώτης διετίας(22) κατά τη διαδικασία των μετα-

τάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του παρόντος

θέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες

νόμου.

διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μο-

10. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

νάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορι-

κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με απόφαση των

σμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρί-

Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

τος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του

Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκ-

αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου

παιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαι-

υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. (23)

δευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160

από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Α’), οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985

α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλι-

και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του πδ 50/1996 (ΦΕΚ 45

κα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού,

Α’) καταργούνται.
14. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (24)

β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και

15. «Για το σχολικό έτος 2014−2015 μπορούν να προσλαμβά-

άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες

νονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαί-

πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή

δευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά προτεραιό-

ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτο-

τητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα που είναι ικανά

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας

για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το ν. 3528/2007 «Κύρω-

του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-

ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-

σκευμάτων,

κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α’ 26) και έχουν

γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης ανα-

αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ά-

πηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον

νω, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πι-

δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού
αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια

(21) Καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 1β του αρθ μόνου κεφ. Θ2
του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(22) Διαγράφεται σύμφωνα με την παρ.2α άρθρου 39 Ν. 4115/2013,
(ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013).

αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και

(20) Το εντός «» εδάφιο α’ της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010
αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθ. 36 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014).

(23) Το τρίτο εδάφιο της παρ.12 ,η οποία είχε τροποποιηθεί ως άνω με
το άρθρο 33 παρ.2α ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
με την παρ.2α άρθρου 39 Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013). Επίσης
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και το δεύτερο εδάφιο με την παρ.2α άρθρου 39 Ν.
4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013).
(24) Καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 1β του αρθ μόνου κεφ. Θ2
του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012)
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στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και

της ίδιας παραγράφου ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από

δεν συμπεριλαμβάνει παθήσεις ψυχικών διαταραχών σε

περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

οποιοδήποτε ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπο-

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην περίπτωση β’ της πα-

ρούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του δεκαπέντε

ραγράφου 1 του άρθρου 13 του πδ 50/1996 δεν εξαιρούνται

τοις εκατό (15%) ανά σχολική μονάδα. Η παρούσα παρά-

από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος.

(25)

5. Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

παιδευτικών, όπως αυτή καθορίζεται με τις παραγράφους 3

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (26)

και 4 του άρθρου 16 του πδ 50/1996, προσδιορίζονται με

γραφος ισχύει από την 1-5-2015.»

συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας. Οι μονάδες
μετάθεσης για εντοπιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα

Άρθρο 29 (27)

στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ίδιου διατάγματος,

Μεταβατικές διατάξεις

ορίζονται σε τέσσερις.

1. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του πδ 50/1996 καταργείται.

2. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Άρθρο 31

3. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων

4. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

1. Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι

5. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία

6. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

7. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται
τα άρθρα 1 έως 15 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α’), το άρθρο 32
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) και κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα
στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για
απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο
υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

λική μονάδα.
Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών

Άρθρο 30

που αποσπώνται: α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουρ-

Θέματα μεταθέσεων

γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές

1. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
2. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

2. «Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης

ορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου όπως εκάστοτε

(28)

3. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών
των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
13 του πδ 50/1996 ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, όσο και για τις μεταθέσεις και
τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. Η προτεραιότητα
για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης β’

ισχύει, β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, γ)
στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(IEΠ), ε) στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),
στ) στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (ΕΟΕ), καθώς και ζ)
«στις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έ-

(25) Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (71/Α) προστέθηκε παράγραφος 15 ως εξής άνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4283/2014
(ΦΕΚ 189/Α/10-9-2014)

ρευνας και Θρησκευμάτων και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δια-

(26) Τα άρθρα 10 έως και 28 του Ν. 3848/2010 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με την
παρ. 1ιδ του άρθρου 110 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/126-2018)

για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσί-

(27) Οι παρ. 1 έως και 7 του άρθρ. 29 του Ν. 3848/2010 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ
με την παρ. 1ιδ του άρθρου 110 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/1262018)

τάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από

(28) Οι παράγραφοι 1 και 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με την παρ.2β άρθρου 39
Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013), σύμφωνα με την οποία: «Για τις
γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8
του π.δ. 50/1996 (45/Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
π.δ. 100/1997 (94/Α)».

χείρισης» (29), υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται

ας τους σχολική μονάδα και επιπλέον δύο (2) μονάδες με-

την ημέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.
(29) Η περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α’ 71),
όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.
4351/2015 (Α’ 164), αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθ. 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016).
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Η περίπτωση στ’ της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996,

ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α), β) η παράγραφος 2 του άρθρου 9

καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα

του ν. 2986/2002 και γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του

αυτό καταργείται.»

(30)

ν. 3027/2002. (31)

3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας

7. «Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανή-

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπάσθηκαν για

κει οργανικά, αποσπάται:

την κάλυψη διδακτικών αναγκών στην Ειδική Παιδαγωγική

α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ-

Ακαδημία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ε-

μιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης

δαφίου 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 842/1971 (Α΄37), λογίζεται

της αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ., με απόφα-

ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου για όλες τις συνέπει-

ση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρό-

ες.» (32)
Άρθρο 32 (33)(34)

ταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή
β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ-

1.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

μιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ-

2.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

ΔΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του

3.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρό-

4.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

ταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσια-

5.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

κού συμβουλίου ή

6.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης,

7.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

8.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου

9.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της

10. Σε κάθε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθε-

περίπτωσης α’ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκ-

τείται, στο τμήμα σχολικών δραστηριοτήτων, ένας εκπαι-

παιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό

δευτικός με θητεία ενός (1) έτους, εμπειρία και κατάρτιση

τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παρα-

σε θέματα ΕΤΑΚ, ο οποίος ασκεί παράλληλα με τα λοιπά

γράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι

καθήκοντά του και τις εξής αρμοδιότητες:

μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον

α) Αποτελεί το σύνδεσμο με τον Επιστημονικό Σύνδεσμο

δεν υπολείπονται.

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμέ-

4. Όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην κεντρική υπηρε-

νου να διαμορφωθεί στενή συνεργασία σε θέματα υλο-

σία και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-

ποίησης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, οικο-

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και σε

νομικής επιδότησης έργων, διοργάνωσης εκθέσεων.

νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, λήγουν την 31-8-2010.

β) Ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς με στόχο την καλύτερη υλοποίηση των προ-

5. Στο άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α’) προστίθεται πα-

γραμμάτων.

ράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε κενές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

(31) Η περίπτωση γ’ της παρ. 6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 44 παρ.12β
Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013).

Θρησκευμάτων διατηρούν το μισθολογικό τους καθεστώς.»

(32) Το εντός «» εδάφιο 7 του αρθ. 31, προστέθηκε ως άνω σύμφωνα
με την παρ. 7 του άρθ. 49 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014).

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του
(30) Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 37 του Ν.
4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015).

(33) Σύμφωνα με την παρ.32 αρθ 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/ 24-52011 «32. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3848/2010 αναφέρεται το Κ.Ε.Ε., νοείται από την παύση της λειτουργίας του το
ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)
(34) Οι παρ. 1 έως και 9 του άρθρ. 32 του Ν. 3848/2010 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ
με την παρ. 1ιδ του άρθρου 110 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/1262018)
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γ) Μέριμνα για τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και ε-

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παρα-

πιμορφωτικών σεμιναρίων των εκπαιδευτικών σε θέμα-

γράφου τα εκκλησιαστικά γυμνάσια στεγάζονται μαζί με τα

τα ΕΤΑΚ.

γενικά εκκλησιαστικά λύκεια στο ίδιο κτηριακό συγκρότη-

δ) Συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την πραγματο-

μα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητι-

ποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών σε χώρους

κό προσωπικό και διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή και

(35)

υποδιευθυντή. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια

ερευνητικών οργανισμών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ζητήματα που

Άρθρο 33

ανακύπτουν από τη συστέγαση των εκκλησιαστικών γυ-

Εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής συγγραμμάτων

μνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, τη λει-

Άρθρο 34

τουργία τους με ενιαία διεύθυνση, καθώς και οι αρμοδιότητες του διευθυντή και του υποδιευθυντή.»

Εκλογή μελών ΔΕΠ

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3432/2006 αντικαθί-

Άρθρο 35
Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

σταται ως εξής:
«1. Για την ίδρυση, οργάνωση και εν γένει λειτουργία των

Άρθρο 36

γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, όπως και για την κα-

Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών

τάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους, ε-

Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ

φαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά γενι-

Άρθρο 37

κά λύκεια της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Λοιπά θέματα των ΑΕΙ

καθώς και οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της πα-

Άρθρο 38

ραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19.»

Θέματα της Α.ΔΙ.Π.
Αφορά στη λειτουργία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23
του ν. 3432/2006 καταργούνται. Η παράγραφος 2 και οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«2. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαι-

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

δευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών

Άρθρο 39

των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλη-

Θέματα εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων

σιαστικών λυκείων διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκ-

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α’)

παιδευτικοί από τους πίνακες της δημόσιας δευτεροβάθ-

καταργείται και οι παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου άρθρου α-

μιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση – δήλωση προτί-

ντικαθίστανται ως εξής:

μησης των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη του

«1. Για την ίδρυση, οργάνωση και εν γένει λειτουργία των

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστι-

εκκλησιαστικών γυμνασίων, όπως και για την κατάργη-

κής Εκπαίδευσης. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου αυ-

ση, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους, εφαρμόζο-

τού για την παροχή της γνώμης του προηγούμενου εδα-

νται οι διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά γυμνάσια της

φίου συμμετέχουν και δύο μέλη διδακτικού προσωπικού

δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπου στις δια-

ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή σχολικοί σύμβουλοι

τάξεις αυτές προβλέπεται γνώμη, σύμφωνη γνώμη, εισή-

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα

γηση ή πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αυτή δι-

με θεολογικές σπουδές, οι οποίοι ορίζονται από τον Υ-

ατυπώνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμι-

πουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικοί που δηλώνουν προτίμηση για το διορισμό
ή την πρόσληψή τους στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και
στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια υποχρεούνται μαζί με

(35) Στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010 προστίθενται μετά από την παράγραφο 8 (;;;) παράγραφοι με αριθμούς 9 και 10, ως άνω σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθ. 9 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014).

την αίτηση – δήλωσή τους να υποβάλλουν βιογραφικό
σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το
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συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούνται οι

8. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή διευθυντών και υποδι-

λόγοι για τους οποίους επιθυμούν το διορισμό ή την

ευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση εκ-

πρόσληψή τους στα εκκλησιαστικά σχολεία. Για περαιτέ-

κλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια

ρω τεκμηρίωση της αιτιολογίας, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλη-

ρεί να συνυποβάλλουν και συστατικές επιστολές προσω-

σιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεση της

πικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους του χώρου της Ορ-

παραγράφου 2. Για την επιλογή εφαρμόζονται οι διατά-

θοδοξίας.

ξεις για τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία που

Ειδικά για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την

ισχύουν για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών

πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι-

στα λοιπά σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαί-

κών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (εκκλησι-

δευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου

αστικό γυμνάσιο και γενικό εκκλησιαστικό λύκειο) και

Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην

στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (γενικό εκκλησιαστι-

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσαρμόζονται οι διατά-

κό λύκειο) απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έ-

ξεις αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκ-

γκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα

κλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστι-

με την υπ’ αριθμ. Φ.7626/6/ΑΣ1785/9-12-1987 απόφαση του

κών λυκείων.»

Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ 765 Β’), ή του Πολυμελούς

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 3432/2006 αντικαθί-

Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αντί-

σταται ως εξής:

στοιχα. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που

«1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου

να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την πρόσληψή τους ως

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πεντα-

αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστι-

μελές Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησια-

κή Ακαδημία μπορεί να προσκαλούνται μη εγγεγραμμέ-

στικής Εκπαίδευσης (ΕΣΔΕΕ), μέλη του οποίου ορίζονται

νοι στους πίνακες υποψήφιοι, οι οποίοι ύστερα από την

με τους αναπληρωτές τους πρόσωπα κύρους με γνώση

αξιολογική κατάταξή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευ-

της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη

σης, ιδίως δε μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων, μέλη του δι-

διευρυμένη σύνθεση του δεύτερου εδαφίου, προσλαμβά-

δακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών

νονται στα σχολεία αυτά. Με απόφαση του Υπουργού

Ακαδημιών, σύμβουλοι ή πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ιν-

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη-

στιτούτου, σχολικοί σύμβουλοι της δημόσιας εκπαίδευ-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο-

σης, διευθυντές εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών

νται τα ελάχιστα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνο-

εκκλησιαστικών λυκείων, καθηγητές της δευτεροβάθμιας

νται στο βιογραφικό σημείωμα ή στην κατά τα ανωτέρω

εκπαίδευσης και στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης

συστατική επιστολή, από τα οποία διαπιστώνεται η έφε-

με εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητας του συμβουλίου.

ση του ενδιαφερόμενου να υπηρετήσει σε εκκλησιαστικά

Από τα μέλη αυτά, ένα προτείνεται από την Διαρκή Ιερά

σχολεία.»

Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τον αναπλη-

«7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

ρωτή του, ένα από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκ-

και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη

κλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπληρωτή του και τα

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησι-

υπόλοιπα ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου

αστικής Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα

Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

της Κυβερνήσεως, προσαρμόζονται οι διατάξεις που ι-

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.

σχύουν για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτερο-

3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

βάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης ως προς τις μεταθέσεις,

«Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του συμ-

μετατάξεις, αποσπάσεις, εκπαιδευτικές άδειες, επιμόρ-

βουλίου, καθώς και ο γραμματέας του, ο οποίος είναι μόνι-

φωση, μετεκπαίδευση και αξιολόγηση στις ιδιαίτερες

μος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια

συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά προτίμηση της Γε-

και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων.

νικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.»
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7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 40
Θέματα καταργούμενων ή συγχωνευόμενων εκκλησιαστικών

«1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου

γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πενταμε-

1. Η κατάργηση ή συγχώνευση εκκλησιαστικών γυμνασίων

λές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησια-

και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων γίνεται με τη λήξη του

στικής Εκπαίδευσης (ΥΣΔΕΕ), το οποίο αποτελείται από:

σχολικού έτους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

α) τρεις διευθυντές σχολικών μονάδων της δημόσιας

2. Μετά την κατάργηση ή συγχώνευση κάθε σχολείου, το αρ-

δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής ή μη εκπαίδευσης, οι

χείο των μαθητικών θεμάτων παραδίδεται από τον διευθυ-

οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον

ντή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του στο συγχωνευόμενο ή σε

Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-

άλλο εκκλησιαστικό σχολείο που λειτουργεί, το οποίο έχει

των,

την ευθύνη της φύλαξής του και την αρμοδιότητα έκδοσης

β) δύο αιρετούς εκπροσώπους του εκπαιδευτικού προ-

και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε απο-

σωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαί-

δεικτικού ή αντιγράφου τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου

δευσης, κατά προτίμηση με βαθμό Α’. Όταν συζητού-

από τα περιλαμβανόμενα στο αρχείο. Με απόφαση του Υ-

νται θέματα διοικητικού προσωπικού, αντί των παρα-

πουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

πάνω αιρετών μελών συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρό-

ορίζεται το εκκλησιαστικό σχολείο στο οποίο παραδίδεται

σωποι του διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστι-

το αρχείο και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

κής εκπαίδευσης. Οι αιρετοί εκπρόσωποι εκλέγονται

3. Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των καταργού-

με ισάριθμους αναπληρωτές κατά τις κείμενες διατά-

μενων ή συγχωνευόμενων εκκλησιαστικών σχολείων ε-

ξεις. Κατά τα λοιπά ως προς τη συγκρότηση και λει-

ντάσσεται στο σχολείο το οποίο προκύπτει από τη συγχώ-

τουργία του συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωμα-

νευση ή μετατίθεται και τοποθετείται σε άλλο εκκλησια-

τικά οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του Υπαλλη-

στικό σχολείο και, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό λόγω υπε-

λικού Κώδικα, όπως ισχύουν.»

ραριθμίας, μετατάσσεται σε άλλο σχολείο της δευτεροβάθ-

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.

μιας δημόσιας εκπαίδευσης της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή

3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης κατά προτίμηση της

«Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του συμ-

ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με

βουλίου, καθώς και ο γραμματέας του, ο οποίος είναι μόνι-

τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Η ένταξη ή μετά-

μος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια

θεση ή μετάταξη και τοποθέτηση γίνεται ανάλογα με τις

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά προτίμηση της Γε-

υφιστάμενες ανάγκες και κατά παρέκκλιση των κειμένων

νικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.»

διατάξεων ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης

9. Η θητεία των μελών του ΕΣΔΕΕ και του ΥΣΔΕΕ που έχουν
διοριστεί σύμφωνα με τις μέχρι την έναρξη ισχύος του πα-

και ολοκλήρωσης της σχετικής κατά περίπτωση διαδικασίας.

ρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, πλην των αιρετών, λήγει

4. Τα έπιπλα, ο επιστημονικός εξοπλισμός και η βιβλιοθήκη

με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα μέλη αυτά εξακο-

διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου

λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη συγκρότηση

Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά προτεραιότητα σε σχο-

των ανωτέρω συμβουλίων κατά τις διατάξεις του παρόντος

λικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαί-

άρθρου.

δευσης ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαί-

10. Για το διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής

δευσης. Με όμοια απόφαση διατίθεται και ο εξοπλισμός

της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης απαιτεί-

που είχε παραχωρηθεί στη μαθητική εστία για τη σίτιση και

ται ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

διαμονή των μαθητών.

που χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
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σεως, ανακατανέμονται οι οργανικές κενές και κενούμενες

339/1990 (ΦΕΚ 135 Α’), καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού

θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού ανάλογα

Διευθυντή, καταργούνται. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Δι-

με τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα λειτουργούντα εκκλησια-

ευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

στικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια ή διατίθε-

ασκούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από

νται στις λοιπές σχολικές μονάδες της δημόσιας δευτερο-

τον Ειδικό Γραμματέα, προϊστάμενο του Ενιαίου Διοικητι-

βάθμιας εκπαίδευσης.

κού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευΆρθρο 41

σης (άρθρο 2 της υπ’ αρ. Φ.908/13438/Η/30-1-2008 απόφασης

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 148 Β’).

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-

2. Για το σχολικό έτος 2010−2011 και για την εγγραφή στην Α’

βερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της

τάξη του δημοτικού σχολείου των μαθητών, οι οποίοι δεν

Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευμάτων, στον Προϊστάμενο της

φοίτησαν σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δεν απαιτεί-

Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής

ται η προσκόμιση της βεβαίωσης παρακολούθησης, η οποία

Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,

προβλέπεται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 3 του

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε περιφερειακά όρ-

άρθρου 7 του πδ 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α’), όπως η περίπτωση

γανα του Υπουργείου, στους διευθυντές των εκκλησιαστικών

αυτή προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3687/2008. Για το

γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, στους διευ-

σχολικό έτος 2010-2011 ως καταληκτική ημερομηνία υποβο-

θυντές των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και στους

λής αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπια-

διευθυντές των Εκκλησιαστικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής

γωγείων ορίζεται η 21-5-2010.

Κατάρτισης, το δικαίωμα υπογραφής, αποφάσεων, πράξεων

3. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16

και γενικά κάθε είδους εγγράφων που εκδίδονται σύμφωνα

του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α’), όπως η παράγραφος αυτή α-

με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν θέματα των προανα-

ντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν.

φερόμενων εκκλησιαστικών μονάδων.

2909/2001, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Ένα μέλος ΔΕΠ παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγι-

Άρθρο 42
Μετατροπή κενών θέσεων διακόνων και

κού τομέα τμήματος πανεπιστημίου ή Σύμβουλος του

ιεροκηρύκων σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους ανα-

Άρθρο 43

πληρωτές τους. β) Ένα μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικεί-

Θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας

μενο τη δημόσια διοίκηση, που ορίζεται με τον αναπλη-

Κρήτης και των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου

ρωτή του, ή Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού

Άρθρο 44

Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.»

Προγραμματικές συμβάσεις

4. Στο άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’), όπως αντικαταΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

στάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010, επέρχονται οι ακό-

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

λουθες τροποποιήσεις:
α) στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθενται τα εξής: «,

Άρθρο 45
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

καθώς και πρόσθετη αμοιβή κατ’ αποκοπή ή κατά συνε-

Άρθρο 46

δρίαση ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά γραπτό

Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

δοκίμιο για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς

Άρθρο 47

των επιτροπών, εξεταστές, βαθμολογητές, αναβαθμολο-

Λοιπές διατάξεις

γητές, επιτηρητές και λοιπό προσωπικό που απασχολεί-

1. Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

ται με τις εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες για από-

βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου

κτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.»

Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία συστάθηκε με την

και

περίπτωση Β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του πδ

β) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
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«8. Ειδικά για όσους αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’
οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των πανελλήνιων εξετάσεων πιστοποίησης
επαγγελματικής κατάρτισης και την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, οι οποίες διενεργούνται από
τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), καθορίζεται αποζημίωση με απόφα-

«1. Στην Α’ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις.
2.α) Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β’ τάξη
του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.
β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:
i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό,

ση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου

ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκεί-

Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην

ου (ΤΕΛ), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), Ενιαίου

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), Α’ κύκλου ΤΕΕ και Β’

5. Στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’) καταργούνται:

Κύκλου ΤΕΕ, προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότη-

α) στο άρθρο 20, η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1.1, η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1.2, η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1.3, η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1.4, η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2.2 και η περίπτωση γ’ της
παραγράφου 3,

τα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.
3. α) Στη Γ’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ’ τάξη
του ΕΠΑΛ
β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:

β) η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και
γ) η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Η ισχύς
των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου για τους
κλάδους ΠΕ61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ) και ΠΕ71 (Δασκάλων
ΕΑΕ) ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους λοιπούς κλάδους,
τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις που καταργούνται με το πρώτο εδάφιο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου και

i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ Κύκλου ΤΕΕ, αντίστοιχης ειδικότητας.
ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β’ Κύκλου ΤΕΕ, άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.
iii) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.
iv) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ άλλης ειδικότητας του
ίδιου Τομέα.»
8. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του έκτου άρθρου του ν.

του επόμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πλήρωση

3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

θέσεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εφόσον τα

«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α’ πρωτοβάθμιας εκπαί-

σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμι-

δευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέ-

ναρίων αποκτήθηκαν έως τις 31-8-2010.

ρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ και οι οποίοι επιλέγονται με τους

6. Τα ποσά του μηνιαίου ειδικού επιδόματος της παραγράφου

αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την

12 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α’), όπως η διά-

ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη

ταξη αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49

πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή

του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α’) και της παραγράφου 10 του

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου

άρθρου 6 του ν. 3027/2002, τα οποία έχουν καταβληθεί στο

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονά-

διοικητικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, μόνιμο ή με

δας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Αι-

9. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του έκτου άρθρου του ν.

γινήτειου Νοσοκομείου αρμοδιότητας του Υπουργείου Παι-

3839/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφορούν

«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α’ δευτεροβάθμιας εκ-

το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 έως 31-8-2009 θεωρείται

παίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περι-

ότι νομίμως κατεβλήθησαν και δεν αναζητούνται με οποι-

φέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ και οι οποίοι επιλέγονται με

ονδήποτε τρόπο.

τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά

7. Στο άρθρο 5 του ν. 3475/2006 η παράγραφο 6 καταργείται
και οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται ως εξής:

την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη
πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

13. «Η πρόσληψη και η απόλυση των ελλήνων εκπαιδευτικών,
που τοποθετούνται στο ιδιωτικό σχολείο με την επωνυμία

10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 1/2003 κα-

«Αρσάκειο Τιράνων: Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Φιλεκπαιδευ-

ταργούνται. Στο έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα από

τικής Εταιρείας», καθώς και ο ορισμός ελλήνων διευθυντών

την παράγραφο 2 και πριν από την παράγραφο 3, προστί-

σε αυτό, γίνεται ύστερα από έγκριση του περιφερειακού δι-

θενται παράγραφοι 2.α και 2.β ως εξής:

ευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

«2.α. Ως πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ ορίζεται ο διευθυντής πρωτο-

Αττικής. Ο χρόνος υπηρεσίας των ελλήνων εκπαιδευτικών

βάθμιας εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορίζεται με

στο ιδιωτικό σχολείο του προηγούμενου εδαφίου θεωρεί-

την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχείο β’

ται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι έχει διανυθεί σε

της παραγράφου 2 τακτικά μέλη.

σχολείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας στην Ελλάδα. Για

2.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης πρω-

την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ελλήνων εκπαιδευ-

τοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό

τικών που υπηρέτησαν κατά το παρελθόν ή υπηρετούν στο

μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην

ιδιωτικό σχολείο του πρώτου εδαφίου της παρούσης παρα-

περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο

γράφου ο χρόνος απασχόλησης τους αποδεικνύεται με κά-

νόμιμος αναπληρωτής.»

θε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των νομίμως επι-

11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του πδ 1/2003 καταρ-

κυρωμένων αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων. Με απόφα-

γούνται. Στο έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα από την

ση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-

παράγραφο 3 και πριν από την παράγραφο 4, προστίθενται

σκευμάτων ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν την

παράγραφοι 3.α και 3.β ως εξής:

άσκηση διοικητικής εποπτείας στο ιδιωτικό σχολείο με την

«3.α. Ως πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ ορίζεται ο διευθυντής δευτε-

επωνυμία «Αρσάκειο Τιράνων: Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Φι-

ροβάθμιας εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορίζεται με

λεκπαιδευτικής Εταιρείας» και την υπηρεσιακή κατάσταση

την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχείο β’

του προσωπικού του, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμο-

της παραγράφου 3 τακτικά μέλη.

γής της παρούσας παραγράφου.» (37)

3.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτε-

14. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α’) προστίθεται πα-

ροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό

ράγραφος 4 ως εξής:

μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην

«4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργα-

περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο

σθούν λιγότερες ώρες από αυτές του ωραρίου τους,

νόμιμος αναπληρωτής.»

υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς τον

12. Η ισχύς των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αρχίζει με την τοποθέτηση των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του
διοριστηρίου τους.

μιας εκπαίδευσης που θα επιλεγούν σύμφωνα με τις διατά-

β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, κατά

ξεις του παρόντος νόμου. Ο χρόνος της τοποθέτησης διαπι-

την περίπτωση 2 της παραγράφου 1Δ του άρθρου 11

στώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου

του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α’), όπως ισχύει, ο διευθυντής

Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη-

του σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού,

μερίδα της Κυβερνήσεως. Από το χρόνο αυτό λήγει η θητεία

μπορεί να προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσι-

των μελών των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, πλην των αιρετών, τα

ακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκ-

οποία έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις έως τότε ισχύουσες

παίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μι-

διατάξεις. Τα μέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθή-

κρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση

κοντά τους έως τη συγκρότηση των ανωτέρω συμβουλίων

του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες

κατά τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10 και 11.

(36)

(36) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :Σύμφωνα την παρ.2 άρθρου 5 της από 31-12-2011
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/31-12-2011):
«2. Η θητεία των διορισμένων μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και
των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας

ώρες.»
Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 47 του
ν. 3848/2010 (71/Α) παρατείνεται μέχρι την 31-12-2012».
(37) Η παράγραφος 13 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 7 άρθρου
329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012).

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 14-11-2018
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) – Σελ. 19 από 20

15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30

β. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του ν.

του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν

«β. Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία

καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως

με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερι-

σε αορίστου χρόνου.» Στην παράγραφο 3α του ίδιου άρ-

κού και των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι μόνι-

θρου, η λέξη «τετραετίας» αντικαθίσταται από τη λέξη «διε-

μος κάτοικος του εξωτερικού, μπορεί να αποσπώνται

τίας».

σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτε-

16. Στο άρθρο 30 του ν. 682/1977 επέρχονται οι ακόλουθες

ρικού μέχρι τη συμπλήρωση μιας ακόμα πενταετίας, με

τροποποιήσεις:

τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το

α) Στην παράγραφο 3α προστίθεται περίπτωση iv ως εξής:

προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο.

«iv. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η κα-

Η απόσπαση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου

ταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδιωτική

εδαφίου παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος εφόσον

εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα

συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι, οι οποίοι βεβαιώνονται

ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, του ίδιου

από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτι-

ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρείται ότι αποτε-

σμικής Εκπαίδευσης (ΔΙΠΟΔΕ) του Υπουργείου Παιδεί-

λούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους απολυόμενους

ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής καταβάλλεται η

γ. Η παράγραφος 17 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124

αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγρα-

Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3687/2008

φο 5.» και

(ΦΕΚ 159 Α’), καταργείται.

β) Η παράγραφος 3β καταργείται.

Άρθρο 48

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ξεκινά
από το σχολικό έτος 2010−2011.

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του

17. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/36828/0022/28-9-2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ε-

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 430) ισχύουν
αναδρομικά από τις 24-8-2008.
18. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του

Αθήνα, 17 Μαΐου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται στις
περιπτώσεις β’ έως και ιη’ και στην περίπτωση κ’ της παρ. 1
του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006.»
19. α. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ
124 Α’) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. όταν η παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακούς λόγους,
σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη ΔΙΠΟΔΕ»
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