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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 

  13 Φεβρουαρίου 2002 

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

 

Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με : 

α) Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/28-6-2002) 

β) Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/20-11-2003) 

γ) Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/21-6-2006) 

δ) Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/1-8-2008) 

ε) Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) 

στ) Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 18/Α/24-5-2011) 

ζ) Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) 

η) Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014) 

θ) Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014) 

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

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2986/2002 

Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες 

διατάξεις 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1 (1) 

Οργάνωση 

Άρθρο 2 (2) 

Διάρθρωση-αρμοδιότητες 

Άρθρο 3 

Προϊστάμενοι-Επιλογή και τοποθέτηση 

1. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του Ν. 

2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι μετακλητοί 

δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται και παύονται με απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το 

διορισμό τους εκδίδεται σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος από 

τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία 

                                                   
(1) Το άρθρο 1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του Ν. 4547/2018 

(ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

(2) Το άρθρο 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του Ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία 

καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα υποβλητέα 

δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και η προθεσμία υποβολής 

τους. Οι υποψήφιοι είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πρέπει να 

συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα: 

α) πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο αναγνωρισμένο ως 

ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

β) δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και 

γ) σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα και 

αξιόλογη διοικητική και διδακτική εμπειρία.  

Για την αξιολόγηση των υποψήφιων Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης συνεκτιμώνται η εμπειρία και οι σπουδές σε 

θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η 

επιμόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, η οργάνωση και 

συμμετοχή σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες 

επιστημονικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η ικανότητα 

εφαρμογής προγραμμάτων και καινοτομιών, η γνώση και η 

ικανότητα αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών προβλη-μάτων, η 

ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, η αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό 

έργο, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η λήψη αποφάσεων, η 

οργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδη-

λώσεων και η εν γένει συγκρότηση και η προσω-πικότητα των 

υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από τα στοιχεία των 

υπηρεσιακών φακέλων, το συνυποβαλλόμενο βιογραφικό 

σημείωμα αυτών και τη συνέντευξη που πραγματοποιείται 

ενώπιον του ειδικού συμβουλίου επιλογής. Η επιλογή των 

υποψηφίων γίνεται σε δύο στάδια από ειδικό συμβούλιο που 

συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και αποτελείται από: 

α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού ως Πρόεδρο, 

β) ένα μέλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 

γ) ένα μέλος καθενός από τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών 

Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης. 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του συμβουλίου 

από διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
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ίδιου Υπουργείου ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην 

υπηρεσία αυτή. Το συμβούλιο σε πρώτο στάδιο μετά από 

αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων επιλέγει τους 

καταλληλότερους σε αριθμό εξαπλάσιο των θέσεων που θα 

πληρωθούν, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων, οι 

οποίοι εγγράφονται σε σχετικό πίνακα. Ακολούθως σε δεύτερο 

στάδιο καλεί τους προεπιλεγέντες σε συνέντευξη για την 

εξέταση της εν γένει συγκρότησης και προσωπικότητας των 

υποψηφίων. Μετά το πέρας της συνέντευξης το συμβούλιο 

συντάσσει αξιολογικό πίνακα των επικρατέστερων σε αριθμό 

τριπλάσιο των υπό προκήρυξη θέσεων με βάση και τις 

προτιμήσεις των υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός, ο οποίος ισχύει 

για μία τριετία, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με βάση τη σειρά αξιολόγησης και τις δηλώσεις 

προτίμησης των υποψηφίων διορίζει τους περιφερειακούς 

διευθυντές και τοποθετεί αυτούς στις υφιστάμενες κενές θέσεις 

με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Οι αποχωρούντες Περιφερειακοί Διευ-θυντές 

Εκπαίδευσης επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν πριν από 

το διορισμό τους.» 

2. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (3) 

3.  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (4) 

4. α) ΚΑΡΑΡΓΗΘΗΚΕ (5) 

β) Η περίπτωση ιγ’ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 

2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιγ. Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, όταν δεν 

υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους 

Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιστημονικής-Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 

που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Τους Προϊσταμένους των Τμημά-των 

Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης αναπληρώνουν 

Σχολικοί Σύμβουλοι που υπηρετούν στην περιοχή της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο 

του Τμήματος Διοίκησης διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί 

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι οποίοι 

ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης.» 

5. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ονομάζονται 

εφεξής Διευθυντές Εκπαίδευσης. 

6. Ανακαλείται η αριθ. 1/7/Δ1/2026/24-4-2000 πρόσκληση 

ενδιαφέροντος για την επιλογή περιφερειακών διευθυντών 

                                                   
(3) Η παρ. 2 του άρθρου 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του 

Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

(4) Η παρ. 3 του άρθρου 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του 
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

(5) Η περ. α του άρθρου 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του 
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

εκπαίδευσης και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν δεν λαμβάνονται 

υπόψη. 

Άρθρο 4 (6) 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

Άρθρο 5 (7) 

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

Άρθρο 6 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (8) 

Άρθρο 7 

Υπηρεσιακά Συμβούλια και Συμβούλια Επιλογής  

1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ιδ' της παραγράφου 

29 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Πρόεδρος του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) και του Ανώτερου Περιφε-

ρειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(ΑΠΥΣΔΕ) είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και Αντι-

πρόεδρος ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδα-

γωγικής Καθοδήγησης της οικείας βαθμίδας της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του καθενός από τα Ανώτερα Πε-

ριφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ορίζονται ένας Διευθυντής εκ-

παίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας των νομών ή νομαρχιών, κα-

θώς και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της αντίστοι-

χης βαθμίδας, που ανήκουν οργανικά στα σχολεία της περιοχής της 

περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, αναπληρούμενοι από δύο 

αναπληρωματικούς εκπροσώπους.» 

2. Η περίπτωση ιστ’ της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του Ν. 

2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιστ. Τα ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ συγκροτούνται με απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με διετή θη-

τεία. Η πρώτη συγκρότηση αυτών γίνεται εντός μηνός από τη 

συγκρότηση και λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης και η θητεία των μελών τους λήγει την 31-12-2002. 

Αναπληρωματικά μέλη των τακτικών μελών ορίζονται: 

α) του προέδρου διευθυντής εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας 

των νομών ή νομαρχιών της περιοχής της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 

β) του αντιπροέδρου Σχολικός Σύμβουλος της οικείας βαθμίδας, 

γ) του διευθυντή εκπαίδευσης άλλος διευθυντής εκπαίδευσης 

της οικείας βαθμίδας, 

δ) του προέδρου του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) ο προϊστάμενος του τμή-

ματος διοίκησης της περιφερειακής διεύθυνσης και 

                                                   
(6) Το άρθρο 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του Ν. 4547/2018 

(ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

(7) Το άρθρο 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του Ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

(8) Το άρθρο 6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παράγραφο 1 άρθρου 60 του Ν.3966/2011, 
ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011,η οποία ισχύει από την έναρξη της πλήρους λειτουργίας 
του ΙΕΠ, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 33 του άρθρου 
20 του νόμου 3966/2011. 
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ε) των τακτικών μελών του ΠΥΣΔΙΠ ομοιόβαθμοι διοικητικοί υ-

πάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες της περι-

οχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Γραμματέ-

ας κάθε συμβουλίου ορίζεται, με την απόφαση συγκρότησης, 

διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αναπληρούμενος από 

διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό της Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Εκπαίδευσης.» 

3. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 31 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Τα κατά την προηγούμενη περίπτωση Συμβούλια είναι επταμε-

λή και αποτελούνται από: 

αα) δύο μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, που προτείνονται με 

τους αναπληρωτές τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οι-

κείου Πανεπιστημίου, στο οποίο απευθύνεται εγγράφως ο 

Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

ββ) δύο Συμβούλους ή μόνιμους Παρέδρους του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την 

απόφαση συγκρότησης, 

γγ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των κλάδων των εκπαιδευ-

τικών των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της αντί-

στοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους 

αναπληρωτές τους, 

δδ) ένα Σχολικό Σύμβουλο της οικείας βαθμίδας για τα Συμβού-

λια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων ή ένα Διευθυντή Εκπαί-

δευσης της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια Επιλογής Διευ-

θυντών Εκπαίδευσης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές 

τους με την απόφαση συγκρότησης των Συμβουλίων αυτών.» 

4. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (9) 

Άρθρο 8 

Οργανωτικά θέματα υπηρεσιών και σχολικών μονάδων 

1.  (10) 

2. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (11) 

3. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 2525/1997 

(ΦΕΚ 188 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υ-

πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθο-

ρίζονται οι ειδικότεροι σκοποί των ΚΕΣΥΠ και των Γραφείων 

ΣΕΠ, η διοικητική τους εξάρτηση, η οργάνωση και ο τρόπος λει-

τουργίας τους, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται 

σε κάθε ΚΕΣΥΠ και κάθε Γραφείο ΣΕΠ, η διάρκεια της απόσπασης 

και τα ειδικότερα καθήκοντα αυτών. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομι-

κών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται 

                                                   
(9) Η παρ. 2 του άρθρου 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του 

Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

(10) Η παρ. 4 του άρθρου 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 34 παρ.13 περ. β του Ν. 
4027/2011, ΦΕΚ 233/Α/4-11-2011 

(11) Η παρ. 2 του άρθρου 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του 
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

στους υπεύθυνους των ΚΕΣΥΠ και στους εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν με απόσπαση στα ΚΕΣΥΠ και τα Γραφεία για πρόσθε-

τη απασχόληση τους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι-

δείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι έδρες των ΚΕΣΥΠ και 

τα σχολεία, στα οποία λειτουργούν Γραφεία ΣΕΠ, τα προσόντα 

των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕΣΥΠ και τα Γραφεία 

ΣΕΠ, τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής τους, τα 

όργανα και η διαδικασία απόσπασης τους και οι λόγοι ανάκλη-

σης της απόσπασης αυτών. 

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων συνιστάται Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγ-

γελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτή-

των για τη διοικητική εποπτεία του ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ, 

καθώς και των άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικο-

νομικών ρυθμίζονται τα θέματα διάρθρωσης της Διεύθυνσης σε 

τμήματα, στελέχωσης της και καθορισμού των αρμοδιοτήτων 

της.» 

4. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  (12) 

5. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  (13) 

6. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

που παρακολουθούν προγράμματα μετεκπαίδευσης σε θέματα ει-

δικής αγωγής στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπια-

γωγών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4, κεφάλαιο Ε’, παράγραφος 

3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’), συγκροτείται με απόφαση του Υ-

πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτροπή επιλογής 

από ειδικούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

του άρθρου 9 του Ν. 2327/1995. 

7. Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών πρω-

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου 4 

του άρθρου 8 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), όπως αυτό έχει διαμορ-

φωθεί μέχρι σήμερα, αυξάνεται από 1ης Οκτωβρίου 2001 κατά δε-

καπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές ή σαράντα τέσσερα (44) ευρώ. 

8. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 

1566/1985 και η υπεραριθμία δασκάλων, που προκύπτει από την 

κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, ρυθμίζεται κατά 

τις ισχύουσες διατάξεις για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

9. Στην παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α’) προστίθε-

ται εδάφιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση που η οικεία δημοτική επιτροπή δεν συγκροτεί σε 

εύλογο χρονικό διάστημα τη σχολική επιτροπή δημοσίου σχολείου, 

ο Γενικός Γραμματέας της οικείας περιφέρειας απευθύνει σχετικό 

έγγραφο στον οικείο ΟΤΑ και στο διοικητικό συμβούλιο γονέων για 

την υπόδειξη των εκπροσώπων τους εντός τακτής προθεσμίας. 

                                                   
(12) Η παρ. 4 του άρθρου 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του 

Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

(13) Η παρ. 5 του άρθρου 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του 
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 
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Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής, ο Γενικός Γραμμα-

τέας της οικείας περιφέρειας συγκροτεί τη σχολική επιτροπή, ορί-

ζοντας κατά την κρίση του ως μέλη αυτής, έναν δημότη και έναν 

από τους γονείς των μαθητών του σχολείου.» 

10. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ΤΕΕ ή προσθήκης τομέων 

και ειδικοτήτων σε αυτά, που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως μέχρι 20-10-2001, ισχύουν για το σχολικό έτος 2001 - 

2002. 

11. «Ιδρύεται Πρότυπο Κέντρο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης με έδρα την 

Κέρκυρα. Αποστολή του Κέντρου είναι η καταγραφή, ταξινόμηση, 

αξιολόγηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς 

της Επτανήσου για άμεση σχολική χρήση σε έντυπη και ψηφιακή 

μορφή, ώστε να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό που να επιτρέ-

ψει στους μαθητές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης να προσεγγίσουν την πολιτιστική κληρονομιά, το 

ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν και να αναπτύξουν ενδιαφέρον 

για την περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη τους. Το Πρότυπο Κέντρο 

Πολιτιστικής Εκπαίδευσης θα στεγαστεί στο αναπαλαιωμένο τριώ-

ροφο κτίριο “Βίλα Bernier”, οι δαπάνες λειτουργίας του οποίου εν-

σωματώνονται στις δαπάνες λειτουργίας του 14ου Δημοτικού Σχο-

λείου Κέρκυρας. Πόροι χρηματοδότησης του Κέντρου μπορούν να 

προέρχονται από τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

και από τη συνεργασία του με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την τοπική 

αυτοδιοίκηση και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Για τη λειτουργία 

του Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης τοποθετείται ως 

υπεύθυνος ένας μόνιμος εκπαιδευτικός, αποσπασμένος από την 

Πρωτοβάθμια ή από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τετραετή 

θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότη-

τες του Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, τα προσό-

ντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής του υπευθύνου, τα όρ-

γανα και η διαδικασία απόσπασης του, καθώς και οι λόγοι ανάκλη-

σης αυτής.» (14) 

Άρθρο 9 

Θέματα εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού 

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

των, που εκδίδεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους μετά από 

γνώμη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), καθορίζεται ο 

αριθμός των εκπαιδευτικών αδειών, που θα χορηγηθούν για το 

επόμενο σχολικό έτος στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση με-

ταπτυχιακών σπουδών και κατανέμεται ο αριθμός αυτός κατά 

βαθμίδες της εκπαίδευσης και επιστημονικά αντικείμενα. Για τον 

καθορισμό αυτόν προηγείται έρευνα του ΚΕΕ, σε συνεργασία και 

με άλλους φορείς για τον προγραμματισμό των αναγκών της 

εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπου-

                                                   
(14) Η παρ. 11 προστέθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.3577/2007, ΦΕΚ 130/Α/8-6-

2007. 

δών, σύμφωνα με τις εξελίξεις των επιστημών και τις υφιστάμε-

νες ανάγκες. 

β) Οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας υποχρεού-

νται να υποβάλλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λε-

πτομερή έκθεση προόδου των σπουδών, που εκδίδεται από τον 

υπεύθυνο ή επόπτη των σπουδών τους καθηγητή, η οποία περι-

λαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών τους, καταγρα-

φή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που τους ανατέθηκαν, 

αξιολόγηση της συμμετοχής τους στα προγράμματα, στα οποία 

έχουν ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή 

φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς 

και πρόταση για τυχόν συνέχιση της εκπαιδευτικής άδειας. Οι 

εκθέσεις προόδου εξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμ-

βούλιο, το οποίο εισηγείται την παράταση ή διακοπή της εκπαι-

δευτικής άδειας. 

γ) Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας ο εκπαιδευτικός υπο-

χρεούται να καταθέσει στο ΚΕΕ, εντός έτους το αργότερο, τίτλο 

μεταπτυχιακών σπουδών και αντίγραφο της διπλωματικής ερ-

γασίας ή διδακτορικής διατριβής. 

δ) «Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του 

υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση 

της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστη-

μα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι 

μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διά-

στημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκ-

παιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά 

την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας.» (15) Για εξαιρετι-

κούς λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον μπορεί ο 

εκπαιδευτικός να απαλλαγεί μερικά από την υποχρέωση προ-

σφοράς των υπηρεσιών του στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, με 

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού 

συμβουλίου. 

ε) «Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή 

αθέτησης των υποχρεώσεων των προηγούμενων περιπτώσεων 

γ’ και δ’ επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώ-

σεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κα-

τά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για 

τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλί-

ου.»(16) 

στ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υ-

πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθο-

ρίζονται τα όργανα και η διαδικασία για τη χορήγηση εκπαιδευ-

                                                   
(15) Τα εντός «» εδάφια της παρ.1δ αντικαταστάθηκαν ως άνω σύμφωνα με την 

παρ. 21 του άρθ. 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013). 

(16) Η περ. ε’ όπως αρχικά είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 
3687/2008, ΦΕΚ 159/Α/1-8-2008 αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω σύμφωνα 
με την περ. 1 της παραγράφου 2 του άρθ. 68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-
2014) 
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τικών αδειών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλογής, η διάρκεια και οι 

αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους διατελούντες σε εκ-

παιδευτική άδεια σε ποσοστό επί των αποδοχών τους εντός των 

ορίων του άρθρου 58 του Ν. 2683/1999. Μέχρι την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος αυτού εξακολουθούν να ισχύουν οι δι-

ατάξεις του Ν. 2683/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-

θρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α’). 

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερό-

μενοι για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, οι προθεσμίες υ-

ποβολής τους, τα συλλογικά όργανα που γνωμοδοτούν για τη 

χορήγηση των αδειών αυτών, οι προθεσμίες, τα κριτήρια κρίσης, 

αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων. 

2.  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (17) 

3. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (18) 

4. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (19) 

5. Η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 17 του κώδικα κατά-

στασης δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων για την ορκωμοσία και 

την ανάληψη υπηρεσίας των διοριζομένων, μπορεί να παρατείνε-

ται για τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς μέχρι την 31η Αυγού-

στου του επόμενου έτους από το διορισμό τους. 

6. Διευθυντές των σχολείων του Αρμενικού Κυανού Σταυρού μπορεί 

να ορίζονται και οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία 

αυτά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’). 

7. Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων, στη διαδικασία 

πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης μετέχουν στο διαγωνισμό μαζί με τους άλλους 

υποψηφίους όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στη με αρ. 

ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ10344 (ΦΕΚ 594 Β’) απόφαση του Υπουργού Εσω-

τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

8. Μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού 

μπορεί να διεξαχθεί συμπληρωματικός διαγωνισμός με έκδοση συ-

μπληρωματικής προκήρυξης των αριθ. 9/ΙΠ/2001 (ΦΕΚ 103 - Τεύχος 

Προκηρύξεων) και 10/2Π/2001 (ΦΕΚ 102 - Τεύχος Προκηρύξεων) 

προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Στο διαγωνισμό αυτόν οι υποψήφιοι θα 

διαγωνισθούν σε διαφορετικά, αλλά ισοδύναμης επιστημονικής 

βαρύτητας θέματα. Διοριστέοι κρίνονται όσοι από τους υποψήφι-

ους συγκεντρώσουν βαθμολογία ίση τουλάχιστον με τη βαθμολο-

γία του τελευταίου διοριστέου των πινάκων κατάταξης του προη-

γούμενου διαγωνισμού. 

9. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (20)  

                                                   
(17) Η παρ.2 καταργήθηκε με την παρ. 6 άρθρου 31 του Ν.3848/2010, ΦΕΚ 71/Α/19-

5-2010. 

(18) Η παρ. 3 του άρθρου 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του 
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

(19) Η παρ. 4 του άρθρου 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με παρ. 1η του άρθ. 110 του 
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) 

(20) Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 60 του Ν. 
3966/2011, ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011, η οποία ισχύει από την έναρξη της πλήρους 

10. Η κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2817/2000 διάθεση εκπαιδευτικών 

σε άλλα σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου γί-

νεται και από σχολεία της πρωτοβάθμιας σε σχολεία της δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης και αντίστροφα, με απόφαση του οικείου 

περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης. 

Άρθρο 10 

Διδακτικά βιβλία  

Οι βοηθητικές εργασίες αποθήκευσης, συσκευασίας, φόρτωσης, εκ-

φόρτωσης κλπ των διδακτικών βιβλίων αρμοδιότητας του Οργανι-

σμού Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) μπορεί να ανατίθενται σε 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΟΕΔΒ, τηρουμένων των κειμένων διατάξεων. 

Άρθρο 11 

Σχολικές βιβλιοθήκες  

1. Για τη λειτουργία των κατά το άρθρο 43 του Ν. 1566/1985 Σχολικών 

Βιβλιοθηκών συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονό-

μων και πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΤΕ βιβλιοθηκονομίας. 

2. Τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ΠΕ ορίζονται 

το πτυχίο Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας - Βιβλιοθη-

κονομίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο 

της αλλοδαπής και του κλάδου ΤΕ το πτυχίο Τμήματος Βιβλιοθηκο-

νομίας ή Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισό-

τιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Στην περίπτωση έλλειψης υ-

ποψηφίων με τα προσόντα αυτά μπορεί να γίνονται δεκτοί και οι 

έχοντες τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρ-

θρου 10 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α) για το διορισμό υποψηφίων σε 

θέσεις του κλάδου βιβλιοθηκονόμων. 

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

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να 

αυξάνονται οι συνιστώμενες θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες των 

Σχολικών Βιβλιοθηκών. 

4. «α) Η κατανομή των θέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-

θρου γίνεται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με από-

φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η 

περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή τους σε σχολικές μονά-

δες του νομού, στις οποίες λειτουργούν Σχολικές βιβλιοθήκες, 

γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-

παίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ). 

β) Η τοποθέτηση των διοριζόμενων στις ανωτέρω θέσεις ΠΕ Βιβλι-

οθηκονόμων και ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας γίνεται κατά νομούς ή 

νομαρχιακά διαμερίσματα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρι-

κού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣ-

ΔΙΠ) και η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες, 

στις οποίες λειτουργούν Σχολικές βιβλιοθήκες, του νομού ή νο-

                                                                                
λειτουργίας του Ι.Ε.Π., η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 
33 του άρθρου 20 του νόμου 3966/2011. 
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μαρχιακού διαμερίσματος, γίνεται με απόφαση του οικείου Πε-

ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του 

οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 

Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ).» (21) 

5. Αρμόδια συμβούλια για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και 

πειθαρχικού δικαίου των βιβλιοθηκονόμων είναι το Κεντρικό Υπη-

ρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) και τα Περι-

φερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣ-

ΔΙΠ), οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται κατά τη διαδικα-

σία του άρθρου 14 παρ. 29, περίπτωση ιζ’ του Ν. 2817/2000. 

Άρθρο 12 

Ρύθμιση άλλων θεμάτων 

1. Στο εδάφιο β’ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 

(ΦΕΚ 188 Α’), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 

του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α’), μετά τη φράση «ο οποίος επιθυμεί να 

συμμετάσχει» προστίθεται η φράση «τα αμέσως δύο (2) επόμενα 

σχολικά έτη από αυτό της αποφοίτησης του» και στο τέλος του ίδι-

ου εδαφίου προστίθεται περίοδος ως ακολούθως: 

«Στην περίπτωση που ο κάτοχος απολυτηρίου ενιαίου λυκείου λά-

βει μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας 

τάξης του ενιαίου λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο μετά 

την παρέλευση δύο σχολικών ετών από αυτό που απέκτησε το α-

πολυτήριο του, βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων αυτών είναι ο 

γραπτός βαθμός στις τελευταίες αυτές εξετάσεις και γενικός βαθ-

μός πρόσβασης είναι ο μέσος όρος των γραπτών βαθμών.» 

2. Στο τέλος της περίπτωσης ι του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 του 

άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με 

την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α’), προ-

στίθεται περίοδος ως εξής: 

«Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και ελάχιστος γενικός 

βαθμός πρόσβασης ως προϋπόθεση συμμετοχής του υποψηφίου 

στη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, στα 

ΤΕΙ στην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών 

Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ).» 

3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α’) αντι-

καθίσταται ως ακολούθως: 

«12. Μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων εσπερινών ενιαίων λυ-

κείων, κατ’ εξαίρεση των οικείων διατάξεων, μπορούν, μετά από 

αίτηση τους που υποβάλλεται στο οικείο λύκειο το αργότερο 

μέχρι 20 Απριλίου, να εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

σε όλα τα μαθήματα της τελευταίας τάξης ή και των δύο τελευ-

ταίων τάξεων που εξετάζονται γραπτά, χωρίς να έχουν δικαίω-

μα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσοι αποκτούν το 

απολυτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και πλη-

ρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρά-

γραφο 2 του άρθρου αυτού του παρόντος νόμου, μπορούν να 

                                                   
(21) Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ. 12 του Ν. 3467/2006, 

ΦΕΚ 128/Α/21-6-2006. 

αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-

ση, εφόσον λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων 

της τελευταίας τάξης των εσπερινών ενιαίων λυκείων που εξε-

τάζονται σε εθνικό επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό 

της αποφοίτησης τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης ii του εδα-

φίου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος νόμου, 

εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτήν.» 

4. Η αστική εταιρία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, που συστάθηκε από 

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, βάσει του από 12 Σεπτεμβρίου 2000 κατα-

στατικού σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας (αριθμός 

καταθέσεως στο Πρωτοδικείο Αθηνών 13.392/28-9-2000) δύναται 

να επιχορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων για σκοπούς που αφορούν τις ευρύτερες δικτυακές ανάγκες 

της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας στο πλαίσιο του επιχειρη-

σιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργεί-

ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι σχετικές επιχορηγήσεις 

θεωρούνται δημόσιες δαπάνες κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 

του νδ 2957/1954, καθώς και του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2515/1997 

και βαρύνουν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. 

Άρθρο 13 

Ιδιωτικά σχολεία 

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α’) 

αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Β’ προτείνονται προς 

πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά 

την έγκριση της πρότασης από τον Διευθυντή της οικείας Διεύ-

θυνσης ή Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης συ-

νάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την 

ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει 

την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψη του. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας ή κατά τη λήξη 

της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με 

καταβολή αποζημίωσης δύο μηνών στον εκπαιδευτικό. Μετά 

την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί 

κατά τα ανωτέρω, ανανεώνεται αυτοδικαίως για τέσσερα ακόμη 

έτη. 

3. α) Μετά την πάροδο της τετραετίας η σύμβαση μετατρέπεται 

αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να κα-

ταγγελθεί μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από: 

i. Τα εδάφια α’ έως ε’ του άρθρου 33 παρ. 4 του παρόντος. 

ii. Το άρθρο 11 του Ν. 1351/1983 παρ. 1 εδ. Δ’ (ΦΕΚ 56 Α’), όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 5 του Ν. 1566/1985. 

iii. Εφόσον υπάρχει διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος 

στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη - εκ-

παιδευτικού. Το γεγονός της διαταραχής διαπιστώνεται 

μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκρο-

τείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και στην 

οποία συμμετέχουν ένας Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ιν-

στιτούτου του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης με 
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αρμοδιότητα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

και των εκπαιδευτικών, ως Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος 

της ΟΙΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότε-

ρης εργοδοτικής οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών σχο-

λείων. Εάν δεν υπάρχει Πάρεδρος του Τμήματος Αξιολόγη-

σης μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πάρε-

δρος άλλου Τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η 

πρόταση της επιτροπής αυτής εκτελείται με απόφαση του 

διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Σε περί-

πτωση απόλυσης για το λόγο αυτόν καταβάλλεται στους 

απολυόμενους εκπαιδευτικούς η προβλεπόμενη αποζημί-

ωση από το άρθρο 30 παρ. 5 του Ν. 682/1977. 

β) Κατά τη λήξη της τετραετίας ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχο-

λείου μπορεί να καταγγείλει χωρίς αιτιολογία τη σύμβαση μό-

νο για το 33% των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμπληρώνουν ε-

ξαετή υπηρεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συ-

μπληρώνουν δύο εκπαιδευτικοί μπορεί να καταγγέλλεται η 

σύμβαση ενός από αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία ε-

ξαετία συμπληρώνει ένας μόνο εκπαιδευτικός και σε διάστη-

μα έως δύο ετών από τη συμπλήρωση της εξαετίας συμπλη-

ρώσει εξαετία και άλλος εκπαιδευτικός του σχολείου, είναι 

δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός από τους δύο. 

4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Α’ του άρθρου 28 του πα-

ρόντος προτείνονται για πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιω-

τικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον αρ-

μόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου 

χρόνου , η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών 

από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του έκτου 

έτους από την πρόσληψη του. Κατά τη λήξη της εξαετίας και 

εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο β’ 

της παραγράφου 3 μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, οπότε εί-

ναι δυνατόν να καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο α’ της ίδιας 

παραγράφου.» 

2. «α) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των 

ιδιωτικών σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης, 

περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματι-

κών εκπαιδευτηρίων που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για 

κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημά-

των ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, προσλαμβάνονται 

στη δημοσία εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που 

συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερι-

κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον έχουν υ-

πηρετήσει μέχρι την απόλυση τους επί έξι σχολικά έτη με 18ωρη 

εβδομαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή σε περίπτωση 

μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας συμπληρώνουν, με αναγωγή 

αυτού, 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για τέσσερα τουλάχιστον 

σχολικά έτη, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 62 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α). 

β) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται για τους λόγους της 

προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονται στον πίνακα αναπλη-

ρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου 7, παρ. 4 του Ν. 3027/2002, 

εφόσον η υπηρεσία τους στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες μέχρι 

την απόλυση τους είναι τουλάχιστον δύο σχολικών ετών και με 

τη σειρά που εξαρτάται από το χρόνο υπηρεσίας τους στις σχο-

λικές μονάδες με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυ-

τού στα υποχρεωτικό. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπη-

ρεσία δέκα μηνών. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς 

δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται 

λόγω παραίτησης. Όσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρω-

τών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτι-

κών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 1 του Ν. 3027/2002, 

πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή σε δημόσια σχολεία 

επί δύο τουλάχιστον διδακτικά έτη.» (22) 

γ) Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 2740/1999 

(ΦΕΚ 186 Α’). 

δ) Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη αρνητικής έκθεσης αξιολόγησης, 

μη υποκείμενης σε ένσταση, αποτελεί κώλυμα πρόσληψης των 

απολυόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευ-

ση. 

ε) Το εδάφιο στ’ της παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 682/1997 καταρ-

γείται. 

3. Οι προσλαμβανόμενοι ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ως μετακλητοί υπάλληλοι ή 

υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανά-

θεση έργου, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρώνονται 

στα διδακτικά τους καθήκοντα με πρόσληψη προσωρινών ανα-

πληρωτών εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 

του Ν. 682/1977. 

4. Δεν επιτρέπεται, διαρκούντος του σχολικού έτους, ο διορισμός ιδι-

ωτικού εκπαιδευτικού σε άλλο ιδιωτικό σχολείο από αυτό του αρ-

χικού διορισμού του. 

Άρθρο 14 

Θέματα μειονοτικών σχολείων 

1. Η παρ. 19 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 

«19. α) Οι σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τριμελείς 

και συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της οικείας Περιφέρειας, με την οποία ορίζεται και ο Πρόε-

δρος αυτών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 6 του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264 Α’). 

β) Σε ειδικές περιπτώσεις οι σχολικές εφορείες των μειονοτι-

κών σχολείων μπορεί να επιχορηγούνται από πιστώσεις 

του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 

δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

                                                   
(22) Οι εντός «» παράγραφοι α και β αντικαταστάθηκαν και ισχύουν ως άνω 

σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3194/2003, ΦΕΚ 267/Α/20-11-2003. 
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και Θρησκευμάτων για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών 

κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 

γ) Όπου στις κείμενες διατάξεις για τα μειονοτικά σχολεία 

αναφέρεται ο νομάρχης, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της 

οικείας Περιφέρειας και όπου αναφέρεται ο Επιθεωρητής 

Μειονοτικής Εκπαίδευσης, νοείται ο Συντονιστής Μειονο-

τικής Εκπαίδευσης.» 

2. «Στα διθέσια και τριθέσια»(23) μειονοτικά δημοτικά σχολεία τοπο-

θετείται υποδιευθυντής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τμημάτων 

που λειτουργούν, στον οποίο καταβάλλεται το επίδομα θέσης που 

προβλέπεται από το άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση Β’ εδάφιο 

ζ’ του Ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α’). 

Άρθρο 15 

Ρύθμιση θεμάτων ΕΣΥΠ 

1. Στο εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 28171/2000 οι λέξεις 

«Καθηγητής ΑΕΙ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Καθηγητής Πανε-

πιστημίου ή ΤΕΙ». 

2. Στο εδάφιο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 28171 2000, οι λέξεις 

«από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων και των εκπαι-

δευτικών φορέων της χώρας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από 

εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, των εκπαιδευτικών, 

επιστημονικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της 

χώρας, και ακόμη από εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και 

της αυτοδιοίκησης». 

3. Στο τέλος του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 

προστίθενται τα εξής: 

«Οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν τις συνεδριάσεις των 

οργάνων του ΕΣΥΠ και των επί μέρους Συμβουλίων του καθορίζο-

νται στους αντίστοιχους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, οι 

οποίοι καταρτίζονται με αποφάσεις των αντίστοιχων Ολομελειών. 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα συγκρότησης των οργάνων του 

ΕΣΥΠ και λειτουργίας του. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι 

ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν τις συνεδριάσεις των οργά-

νων του ΕΣΥΠ μέχρι να καταρτιστούν οι αντίστοιχοι Εσωτερικοί 

Κανονισμοί Λειτουργίας.» 

4. Η συμμετοχή μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και μελών ΕΠ των ΤΕΙ 

στις προβλεπόμενες στο εδάφιο στ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του 

Ν. 2817/2000 επιστημονικές επιτροπές δεν περιλαμβάνεται στους 

περιορισμούς της περίπτωσης Γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 

2530/ 1997 περί δυνατότητας συμμετοχής σε δύο κατ' ανώτατο ό-

ριο επιτροπές. 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατή η 

κατά παρέκκλιση από τις κάθε φύσεως και χαρακτήρα διατάξεις 

απόσπαση προσωπικού κάθε κατηγορίας από τη Δημόσια Διοίκη-

ση, από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τη Δημόσια 

                                                   
(23) Οι εντός «» αντικαταστάθηκαν και ισχύουν ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ. 2 του Ν. 3194/2003, ΦΕΚ 267/Α/20-11-2003. 

Εκπαίδευση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

προκειμένου να τοποθετηθεί ή διατεθεί στη συνέχεια, με πράξη 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο ΕΣΥΠ για 

τη διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της λειτουργί-

ας του. 

Άρθρο 16 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 

1. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 6Α του άρθρου 

5 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) προστίθενται τα εξής: 

«Στην περίπτωση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της παρα-

γράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001, ο Υπουργός Υγείας και 

Πρόνοιας επιλέγει τον Διοικητή μεταξύ τριών υποψηφίων που 

προτείνει η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος από τον πίνακα προ-

τεραιότητας που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επι-

λογής Ανώτερων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υ-

γείας και Πρόνοιας.» 

2. Η αμοιβή των πανεπιστημιακών ιατρών που ασκούν απογευματινό 

ιατρείο εντός του οικείου νοσοκομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 9 του Ν. 28897 2001, δεν υπόκειται στην παρακράτηση 

που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του 

ν. 2817/2000. 

3. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» μετονομάζεται σε 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». 

Άρθρο 17 

Καταργούμενες διατάξεις 

Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2525/1997, της παραγράφου 7 του 

άρθρου 6 και των περιπτώσεων θ’, ιγ’ και ιθ’ της παραγράφου 29 και 

της περίπτωσης δ' της παραγράφου 31 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 

και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 2158/1993 

(ΦΕΚ 109 Α’), καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του 

παρόντος νόμου καταργούνται. 

Άρθρο 18 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Ε-

φημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί 

μέρους διατάξεις. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2002 
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