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EKΘΕΣΗ

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων «Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκ-
παίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες δια-
τάξεις»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συνήλ-
θε στις 1, 2 και 3 Αυγούστου 2016, σε τέσσερις συνε-
δριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ.
Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, µε αντικείµενο την επεξεργα-
σία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων «Ρυθµίσεις για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευ-
ση και άλλες διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Νικόλαος Φίλης, η Ανα-
πληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, ο Υφυπουργός Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Θεοδόσης Πελε-
γρίνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Αµανατί-
δης, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον λόγο έλαβαν ο

Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νικόλαος Θηβαίος, ο Εισηγη-
τής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος, ο
Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή,
κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο Ειδικός Αγορητής της Δη-
µοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Δηµή-
τριος Κωνσταντόπουλος, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµ-
µουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σταύρος Τάσσος, ο
Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», κ. Γεώργιος Μαυρω-
τάς, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Ε-
θνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία, κ. Κωνσταντί-
νος Ζουράρης, η Ειδική Αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώ-
ων, κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου, καθώς και οι
Βουλευτές κ.κ. Δηµήτριος Σεβαστάκης, Ιωάννης Στέφος,
Μερόπη Τζούφη, Ελένη Αυλωνίτου, Δηµήτριος Εµµα-
νουηλίδης, Κωνσταντίνος Δουζίνας, Αθανάσιος Μιχε-
λής, Χαρά Κεφαλίδου, Ιωάννης Σαρίδης, Φωτεινή Βάκη,
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Παναγιώτα Δριτσέλη, Θεό-
δωρος Φορτσάκης, Ιωάννης Αντωνιάδης, Έφη Γεωργο-
πούλου – Σαλτάρη, Άννα Καραµανλή, Γεώργιος Στύλιος,
Αθανάσιος Δαβάκης, Δηµήτριος Μπαξεβανάκης, Γεώρ-
γιος Ακριώτης και  Χρήστος Χατζησάββας.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί

του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανο-
νισµού της Βουλής, οι κ.κ. Γιάννης Παντής, Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Γιάννης Καζάζης, Πρόεδρος του Κέ-
ντρου Ελληνικής Γλώσσας και Οµότιµος Καθηγητής της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, Άννα Μπούκα, Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων «Για την Προαγωγή της Νεοελληνικής Γλώσσας
Giessen και περιχώρων» της Γερµανίας, Χαράλαµπος
Κυραϊλίδης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ιδιοκτητών Ιδιω-
τικών Σχολείων, Μιχάλης Κουρουτός, Πρόεδρος της Ο-
µοσπονδίας Ιδιωτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.),

Σταύρος Καραγκούνης, Διευθύνων Σύµβουλος του Εθνι-
κού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
µατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), Γιάννης Βα-
φειαδάκης, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών
Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.), Γιάννης Μιχαηλίδης,
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών
Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. - PALSO), Ανδρέ-
ας Σεληνιωτάκης, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζο-
µένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών, Νίκος Παϊζης, επι-
στηµονικός σύµβουλος του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργα-
τών Ελλάδος (Κ.ΑΝ.Ε.Π. – Γ.Σ.Ε.Ε.), Δηµοσθένης Κασ-
σαβέτης, Γενικός Γραµµατέας του  Σώµατος Επιθεωρη-
τών - Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και Γεώργιος Μου-
στάκας, Διευθυντής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των

Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατι-
κή Συµµαχία εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχε-
δίου νόµου, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και ο Ει-
δικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή το
καταψήφισαν, ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συ-
µπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. και ο Ειδικός Αγορητής
του «Ποταµιού» επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέ-
τησή τους, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στη
Βουλή, ενώ ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και η Ειδική Αγορήτρια της Ένωσης
Κεντρώων δήλωσαν «παρών».
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις,

καθώς και την τροπολογία µε γενικό αριθµό 611 και ειδι-
κό 53, που πρότεινε, ο παριστάµενος Υπουργός Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Νικόλαος Φίλης.

Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, πρότεινε
την αποδοχή, κατά πλειοψηφία, του ως άνω σχεδίου νό-
µου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και ειση-
γείται την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθη-
κε από τον παριστάµενο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη δια-
πολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

Σκοπός των διατάξεων του Kεφαλαίου Α΄ του νόµου
είναι η ρύθµιση του πλαισίου για την ανάπτυξη πρωτο-
βουλιών και την ενίσχυση δραστηριοτήτων στον τοµέα
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, µε
στόχο την ποιοτική αναβάθµιση και βελτίωσή της, ώστε
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικής καταγω-



γής µαθητών του εξωτερικού και των ατόµων µη ελληνι-
κής καταγωγής που επιθυµούν να γνωρίσουν την ελληνι-
κή γλώσσα και τον πολιτισµό και ειδικότερα:
α) η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο

εξωτερικό λαµβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτε-
ρότητες και ανάγκες στο πλαίσιο µιας συνεχώς ενισχυό-
µενης πολυπολιτισµικής φυσιογνωµίας των σύγχρονων
κοινωνιών,
β) η παιδαγωγική υποστήριξη των ελληνικής καταγω-

γής µαθητών του εξωτερικού, ώστε αφενός µεν να επι-
τυγχάνεται η ένταξη των Ελλήνων µαθητών στη χώρα υ-
ποδοχής µε διατήρηση του γλωσσικού και πολιτιστικού
δεσµού και επαφής µε την Ελλάδα και τον πολιτισµό της
και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρό-
σβασης στα δύο εκπαιδευτικά συστήµατα της Ελλάδας
και της χώρας υποδοχής,
γ) η προώθηση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση σε

σχέση µε την ελληνική επιστηµονική, πολιτιστική και φυ-
σική κληρονοµιά,
δ) η προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της ελ-

ληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στο πλαίσιο µιας
ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοσή τους σε παγκό-
σµιο επίπεδο,
ε) η προώθηση δίγλωσσων σχολείων, µε κύριες γλώσ-

σες την ελληνική και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής,
µε την εκπόνηση σχετικών προγραµµάτων σπουδών,
στ) η ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτισµικών ιδιαιτε-

ροτήτων και της εµπειρίας της ελληνικής οµογένειας και
η αξιοποίησή της µε τη δηµιουργία δικτύων πολιτισµικών
ανταλλαγών,
ζ) η υποστήριξη φορέων και δράσεων που αφορούν

στην ελληνόγλωσση διδασκαλία και στην έρευνα για την
ελληνική γλώσσα και πολιτισµό στην τριτοβάθµια εκπαί-
δευση.

2. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται  σε: α) µαθητές του ε-
ξωτερικού  ελληνικής καταγωγής και β) µαθητές  µη ελ-
ληνικής καταγωγής που  επιθυµούν να γνωρίσουν την
ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό.

Άρθρο 2
Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερι-
κό µπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενι-
κές αρχές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι εκπαιδευτικές ή
άλλες αρχές των άλλων χωρών, οι ελληνικές κοινότη-
τες, τα ελληνικά ιδρύµατα, οι σύλλογοι γονέων και οι
πολιτιστικοί ή µορφωτικοί σύλλογοι, τα σωµατεία και άλ-
λα νοµικά πρόσωπα, εφόσον τα νοµικά πρόσωπα εγκρί-
νονται από την αρµόδια Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών,
Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών
Σχολείων, εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις
σύστασης στη χώρα υποδοχής.

Άρθρο 3
Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχεται από:
α) Σχολικές µονάδες ενταγµένες σε τυπικό εκπαιδευ-

τικό σύστηµα: αα) µε ελληνόγλωσσο ή ββ) µε δίγλωσσο
(ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραµµα.
β) Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού

(Τ.Ε.Γ.): αα) ενταγµένα σε εκπαιδευτικές µονάδες άλ-

λων χωρών, ββ) µη ενταγµένα σε τυπικό εκπαιδευτικό
σύστηµα γγ) ενταγµένα σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής τα οποία
προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
γ) Eλληνικά τµήµατα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και

των σχολείων διεθνών οργανισµών που ακολουθούν
τους κανονισµούς λειτουργίας των σχολείων αυτών.
δ) Τµήµατα Ελληνικών Σπουδών ή άλλες µορφές ορ-

γάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές
σχολές ή µονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτο-
βάθµια εκπαίδευση ξένων χωρών.

Άρθρο 4
Ίδρυση-αναγνώριση µορφών οργάνωσης

της ελληνόγλωσσης  εκπαίδευσης

Α. Σχολικές Μονάδες:
1. Με κοινή απόφαση των  Υπουργών Παιδείας, Έρευ-

νας, Θρησκευµάτων  και Οικονοµικών ιδρύονται, συγχω-
νεύονται  ή καταργούνται σχολικές µονάδες  αρµοδιότη-
τας του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, ανάλογα µε τον αριθµό των  µαθητών τους και ανα-
βαθµίζονται  τα προγράµµατα και τα εκπαιδευτικά  εργα-
λεία.

2. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, µπορεί να ιδρύονται στην αλλοδαπή
σχολικές µονάδες µε δίγλωσσο  πρόγραµµα από φορείς
του άρθρου 2, εφόσον αυτό επιτρέπεται από  τη νοµοθε-
σία των ξένων χωρών  ή από διεθνείς ή διακρατικές  συµ-
φωνίες. Η αναγνώριση και η  ισοτιµία των τίτλων σπου-
δών  για τα δίγλωσσα σχολεία για  τις ξένες χώρες κα-
θορίζονται  από τις διµερείς συµφωνίες, σύµφωνα  µε
σχετικές διατάξεις της  ηµεδαπής και της χώρας υποδο-
χής. Οι απολυτήριοι τίτλοι σπουδών  που χορηγούν τα
σχολεία αυτά  αναγνωρίζονται ως ισότιµοι µε  τους τίτ-
λους των αντίστοιχων  σχολείων της ηµεδαπής.

3. Στις σχολικές µονάδες  της ελληνόγλωσσης εκπαί-
δευσης  εφαρµόζονται όσα ισχύουν στα  δηµόσια σχο-
λεία της ηµεδαπής  ως προς την έναρξη, διάρκεια  και
λήξη του σχολικού και  διδακτικού έτους, τις αργίες  και
διακοπές, τις εγγραφές, µετεγγραφές, τη φοίτηση και
τις εξετάσεις  κάθε είδους και τη χορήγηση  τίτλων
σπουδών. Παρεκκλίσεις από  τα ωρολόγια προγράµµατα
επιτρέπονται  µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία  εκδίδεται ύστερα α-
πό εισήγηση  του οικείου φορέα και σύµφωνη  γνώµη
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ανά-
λογα µε τις  συνθήκες που επικρατούν στις  χώρες υπο-
δοχής.

4. Το ωρολόγιο πρόγραµµα  και το πρόγραµµα σπου-
δών των  σχολικών µονάδων καθορίζεται  µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύ-
στερα  από γνώµη του Ι.Ε.Π.. Το πρόγραµµα  σπουδών α-
ξιολογείται από το  Ι.Ε.Π. ανά τριετία. Οι µεταβολές
µπορεί να αφορούν και τη  διδασκαλία της γλώσσας και
του πολιτισµού της χώρας υποδοχής. Στο δίγλωσσο πρό-
γραµµα, απαραίτητη  προϋπόθεση είναι οι ώρες διδασκα-
λίας στην ελληνική γλώσσα να είναι τουλάχιστον δέκα
(10) κάθε εβδοµάδα.

5. Τα δηµόσια σχολεία  της πρωτοβάθµιας και της δευ-
τεροβάθµιας  εκπαίδευσης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
είναι ισότιµα προς τα αντίστοιχα  σχολεία της ηµεδαπής.
Β. Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού

(Τ.Ε.Γ.):
1. Στα Τ.Ε.Γ. που είναι  ενταγµένα σε εκπαιδευτικές
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µονάδες  ξένων χωρών και επιχορηγούνται, έστω και µε-
ρικώς, από το εκπαιδευτικό  σύστηµα ξένων χωρών ε-
φαρµόζεται  το πρόγραµµα που αναγνωρίζεται  από τις
χώρες αυτές και  στους αποφοίτους χορηγείται  αποδει-
κτικό έγγραφο, το οποίο  περιλαµβάνει τη βαθµολογία
των  µαθηµάτων της ελληνόγλωσσης  εκπαίδευσης.

2. Κατά τη συνεργασία  µε τις εκπαιδευτικές αρχές
της χώρας υποδοχής για τη  διαµόρφωση και την τροπο-
ποίηση  του προγράµµατος σπουδών στα  ενταγµένα
τµήµατα ή για τη  σύνταξη του προγράµµατος σπουδών
στα µη ενταγµένα τµήµατα συµµετέχει  Κέντρο Ελληνι-
κής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ), που ορίζεται από τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και το Ι.Ε.Π., µε
διατύπωση σχετικής γνώµης για τα θέµατα αρµοδιότη-
τάς του.
Για τα ενταγµένα σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής Τ.Ε.Γ. το

πρόγραµµα σπουδών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευ-
ση του οικείου Τµήµατος.

3. Η διδασκαλία µπορεί  να πραγµατοποιείται και εξ  α-
ποστάσεως µε τη χρήση των  νέων Τεχνολογιών, Πληρο-
φοριών και  Επικοινωνίας ειδικά σε περιπτώσεις  ολιγο-
µελών τµηµάτων σε αποµακρυσµένες  περιοχές όπου εί-
ναι ανέφικτο  οικονοµικά να αποσπαστεί εκπαιδευτικός.

4. Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται ανά τριετία
από  το Ι.Ε.Π. και εξειδικευµένο φορέα  για την ελληνική
γλώσσα, ώστε:
α) να ακολουθούν το εγκεκριµένο πρόγραµµα σπου-

δών, όπως αυτό έχει καθοριστεί µε τη διαδικασία της
παρ. 2.
β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδοµά-

δες ανά έτος και συγκεκριµένες ώρες ανά εβδοµάδα,
που δεν µπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνο-
λικά για όλα τα τµήµατα διδασκαλίας.
Στη διαδικασία αξιολόγησης λαµβάνεται υπόψη ο αριθ-

µός των µαθητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις πι-
στοποίησης ελληνοµάθειας εξειδικευµένου φορέα ελλη-
νικής γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.

5. Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. διατηρούν σε ψηφιακή
µορφή:
αα) ηµερήσιο παρουσιολόγιο µαθητών ανά ώρα διδα-

σκαλίας και
ββ) αρχείο των µαθητών τους που µετέχουν στις εξε-

τάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ελληνοµάθειας.
Τα ανωτέρω αποστέλλονται µέσω του Συντονιστή Εκ-

παίδευσης στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ..
6. Για την παρακολούθηση  της εφαρµογής του παρό-

ντος  άρθρου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρη-
σκευµάτων αναβαθµίζει  το Ολοκληρωµένο Πληροφο-
ριακό  Σύστηµα (Ο.Π.Σ.), έτσι ώστε, µέσω της  διαλει-
τουργικότητας και συµβατότητας µε το υπάρχον Ο.Π.Σ.
της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, να διασφαλίζεται η κατα-
γραφή και αποτύπωση των δεδοµένων ενίσχυσης των
εκπαιδευτικών µονάδων.
Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι, κατά το µέρος που αφορά την

ελληνόγλωσση εκπαίδευση: α) η υποστήριξη του Υπουρ-
γείου για τη διαµόρφωση πολιτικής, β) ο σχεδιασµός και
η οργάνωση της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών µονάδων
στο εξωτερικό, γ) η εποπτεία και ο συντονισµός ενεργει-
ών για τον έλεγχο των δαπανών ενίσχυσης των εκπαι-
δευτικών µονάδων στο εξωτερικό και δ) η εποπτεία του
έργου εδρών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 5
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των ενισχύει  τις µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό.
Η ενίσχυση γίνεται µε:
α) (αα) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα µε

απόσπαση στο εξωτερικό,
(ββ) την πρόσληψη οµογενών ή αλλογενών ως ωροµι-

σθίων συµβασιούχων,
β) την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών µονάδων,
γ) την ηλεκτρονική διάθεση βιβλίων και ψηφιακού εκ-

παιδευτικού υλικού,
δ) την επιµόρφωση και µετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαι-

δευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς και οµογε-
νών και άλλων εκπαιδευτικών,
ε) τη σύνταξη αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών,

προσαρµοσµένων στις συνθήκες των άλλων χωρών,
στ) τη χορήγηση βραβείων και επαίνων σε µαθητές και

φοιτητές, που αριστεύουν στην ελληνική γλώσσα στο ε-
ξωτερικό, καθώς και σε οµογενείς και αλλογενείς, που ε-
πιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας.

2. Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία  δεν είναι ενταγµένα σε εκπαι-
δευτικές  µονάδες ξένων χωρών, υποχρεούνται:
α) να ακολουθούν το εγκεκριµένο πρόγραµµα σπου-

δών που ορίζεται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
(Κ.Ε.Γ.) και το Ι.Ε.Π.,
β) λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδοµάδες

ανά έτος και συγκεκριµένες ώρες ανά εβδοµάδα, που
δεν µπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά
για όλα τα τµήµατα διδασκαλίας.

3. Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. µπορεί να ενισχύονται,
σύµφωνα  µε τα ανωτέρω, εφόσον:
α) ο αριθµός των µαθητών υπερβαίνει συνολικά τους

πενήντα (50),
β) ο αριθµός των µαθητών υπερβαίνει συνολικά τους

πενήντα (50) και ανά τµήµα επιπέδου γλωσσοµάθειας
τους έξι (6),
γ) ολοκληρώνουν τις οριζόµενες ώρες ανά επίπεδο και

οι µαθητές δεν απουσιάζουν σε ποσοστό άνω του 20%
των ωρών διδασκαλίας.
Αν δεν πληρείται κάποια από τις ανωτέρω τρεις προϋ-

ποθέσεις, η ενίσχυση µπορεί να γίνεται µόνο µε τη διά-
θεση εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικού ή έντυπου.

Άρθρο 6
Μόνιµη Επιτροπή Συνεργασίας

Συνιστάται άµισθη Μόνιµη Επιτροπή Συνεργασίας από
συναρµόδια Υπουργεία για τη διάδοση της ελληνικής
γλώσσας και πολιτισµού στο εξωτερικό.
Στην Επιτροπή µετέχει από τα κάτωθι Υπουργεία ένας

εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υ-
πουργό:
α) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
β) Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,
γ) Υπουργείο Εξωτερικών,
ως και της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνι-

σµού.
Στην Επιτροπή προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Υπουρ-

γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ενώ παρί-
στανται ως σύµβουλοι ο εκάστοτε πρόεδρος του Ινστι-
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τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ο πρόεδρος
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.).
Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετη-

σίως και έχει ως έργο τον ετήσιο προγραµµατισµό και α-
πολογισµό της κοινής δράσης των τριών Υπουργείων και
της Γενικής Γραµµατείας αναφορικά µε την προώθηση
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και εν γένει της ελλη-
νικής παιδείας και πολιτισµού στο εξωτερικό συντάσσο-
ντας ετήσια Έκθεση Προγραµµατισµού και Απολογισµού
Κοινής Δράσης, η οποία διαβιβάζεται στις αρµόδιες υπη-
ρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων.

Άρθρο 7
Προγράµµατα ανταλλαγών

Τα προγράµµατα ανταλλαγών Ελλήνων µαθητών και
εκπαιδευτικών της ηµεδαπής µε µαθητές και εκπαιδευτι-
κούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες ο-
ρίζονται τόσο από τις διακρατικές συµφωνίες που υπο-
γράφει η χώρα όσο και από τα ισχύοντα προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Άρθρο 8
Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικών ελληνοµάθειας
σε οµογενείς και αλλογενείς από τον αρµόδιο φορέα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), και καθορίζεται
ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών, οι προϋποθέσεις για
την απόκτησή τους, η διαδικασία και το περιεχόµενο των
εξετάσεων, οι προϋποθέσεις συµµετοχής σε αυτές και
κάθε σχετικό θέµα. Η χορήγηση του πιστοποιητικού ελ-
ληνοµάθειας γίνεται κατόπιν εξετάσεων σε πλήρη αντι-
στοιχία µε τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.).

Άρθρο 9
Μόνιµη Επιτροπή για την παρακολούθηση-προώθηση

του έργου φορέων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

1. Συνιστάται Μόνιµη Επιτροπή  µε τις ακόλουθες αρ-
µοδιότητες:
α. Την παρακολούθηση του έργου των φορέων ελλη-

νόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης
δ΄ του άρθρου 3.
β. Τη µελέτη του τρόπου ενισχύσεων των φορέων ελ-

ληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτω-
σης δ’ του άρθρου 3, λαµβάνοντας υπόψη το παρεχόµε-
νο έργο τους και τις συνθήκες λειτουργίας τους, και τη
διατύπωση σχετικών εισηγήσεων προς τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
γ. Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκ-

παιδευτικών που αποσπώνται και υπηρετούν σε φορείς
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περί-
πτωσης δ΄ του άρθρου 3.

2. Η Μόνιµη Επιτροπή  είναι επταµελής και αποτελεί-
ται  από πρόσωπα µε εµπειρία στα  θέµατα των αρµοδιο-
τήτων της, ως εξής: α) τον Πρόεδρο και  δύο µέλη που ο-
ρίζει µε απόφασή  του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, ένας εκ των  οποίων υπηρετεί στη
Διεύθυνση  Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής  Εκπαί-

δευσης, Ξένων και Μειονοτικών  Σχολείων και έναν εκ-
πρόσωπο  από το Ι.Ε.Π., β) ένα µέλος που  ορίζει ο Υ-
πουργός Πολιτισµού  και Αθλητισµού, γ) δύο µέλη που
ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, ένα εκ των οποίων υπη-
ρετεί στη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, και
δ) ένα µέλος που ορίζεται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσ-
σας (Κ.Ε.Γ.). Τα µέλη ορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους.
Η Μόνιµη Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφαση

των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εξωτερικών.

3. Η επιχορήγηση των  φορέων του άρθρου 2 δίνεται
µε  απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, ύστερα  από εισήγηση της Μόνιµης Επιτρο-
πής.

4. Με κοινή απόφαση των  Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται  ο
τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων, η διαδικασία α-
πόδοσης των  σχετικών λογαριασµών και τα  δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται.

Άρθρο 10
Εποπτεία και Διοίκηση

1. Η εποπτεία της ελληνόγλωσσης  εκπαίδευσης α-
σκείται:
α) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

µάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκ-
παιδευτικές µονάδες,
β) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

µάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκ-
παιδευτικές µονάδες των οποίων οι φορείς είναι άλλα
νοµικά πρόσωπα αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Όταν δεν υπάρχουν συ-
ντονιστές εκπαίδευσης των περιπτώσεων α΄ και β΄, η ε-
ποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωµατικές ή προ-
ξενικές αρχές σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων,
γ) στις εκπαιδευτικές µονάδες που εντάσσονται στα

σχολεία ξένων χωρών ή διεθνών οργανισµών ή αναγνω-
ρίζονται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό σύστη-
µα ξένων χωρών η εποπτεία ασκείται από τις αρµόδιες
αρχές αυτών,

2. Στα δίγλωσσα σχολεία  η εποπτεία ασκείται σύµφω-
να  µε τη σχετική διακρατική συµφωνία.

Άρθρο 11
Όργανα συντονισµού, διοίκησης και εποπτείας

1. Όργανα συντονισµού, διοίκησης  και εποπτείας των
εκπαιδευτικών  µονάδων και του εκπαιδευτικού  προσω-
πικού είναι οι Συντονιστές  Εκπαίδευσης, οι οποίοι, στην
περιοχή  ευθύνης τους ασκούν καθήκοντα  σε θέµατα
που αφορούν: α) τη  λειτουργία όλων των µονάδων  που
παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση, β) το εκπαιδευτι-
κό προσωπικό  που αποσπάται ή προσλαµβάνεται  σε εκ-
παιδευτικές µονάδες και  γ) το συντονισµό των δράσεων
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και  τη συνεργασία µε τις
αρχές  της χώρας υποδοχής.

2. Οι Συντονιστές, οι οποίοι  είναι κατ’ ανώτατο όριο
δεκαπέντε  εκπαιδευτικοί, όσα δηλαδή και  τα Συντονι-
στικά Γραφεία Εκπαίδευσης, αποσπώνται µε κοινή από-
φαση  των Υπουργών Εξωτερικών και  Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων  στις ελληνικές διπλωµατικές  και
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προξενικές αρχές του εξωτερικού, ανάλογα µε τις εκπαι-
δευτικές  ανάγκες.

3. Το έργο των Συντονιστών  Εκπαίδευσης αφορά τους
ακόλουθους  τοµείς και περιλαµβάνει την  άσκηση των
σχετικών αρµοδιοτήτων  στην περιοχή ευθύνης τους:
α. Συµβουλευτικό-επιστηµονικό τοµέα:
αα) Συµβουλευτική και υποστηρικτική εργασία για

τους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται ή προσλαµβάνο-
νται σε εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαί-
δευσης.
ββ) Διοργάνωση σε κάθε σχολικό έτος ενδοσχολικών

σεµιναρίων επιµόρφωσης δια ζώσης ή και µε µεθόδους
ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση για τους εκπαι-
δευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία µε
τους προϊσταµένους παιδαγωγικής καθοδήγησης της η-
µεδαπής.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων ορίζονται σε ετήσια βάση οι σύµβουλοι
των ειδικοτήτων των αποσπασµένων εκπαιδευτικών. Οι
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα είναι ίδια µε των σχολι-
κών συµβούλων της ηµεδαπής και καθορίζονται από την
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. Φ.353.1/324/105657/
Δ1/2002 Υ.Α. (Β΄1340). Η επικοινωνία θα γίνεται µε τη-
λεδιάσκεψη.
β. Διοικητικό-κοινωνικό-µορφωτικό τοµέα:
αα) Διοίκηση και συντονισµό των εκπαιδευτικών µονά-

δων, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς των χω-
ρών υποδοχής,
ββ) Συνεργασία µε τις ελληνικές διπλωµατικές ή προ-

ξενικές αρχές για την εφαρµογή της ελληνικής εκπαι-
δευτικής πολιτικής και συνεργασία µε τους οµογενεια-
κούς φορείς.
γγ) Συνεργασία µε τους φορείς ελληνόγλωσσης εκ-

παίδευσης στο εξωτερικό για την ενίσχυση, το συντονι-
σµό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λει-
τουργία των εκπαιδευτικών µονάδων και την προώθηση
της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού.
δδ) Συνεργασία µε τις ξένες διοικητικές, σχολικές, κυ-

βερνητικές και τοπικές αρχές για την επίλυση προβληµά-
των λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων και την
προώθηση των δίγλωσσων προγραµµάτων σπουδών.
εε) Τήρηση στοιχείων και δεδοµένων σε ψηφιακή µορ-

φή για τον προσδιορισµό των υπηρεσιακών αναγκών για
τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές µονά-
δες και διαβίβασή τους στην αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, και,
στστ) Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την υπάρχουσα

κατάσταση και τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαί-
δευσης στην περιοχή ευθύνης τους που συµπεριλαµβά-
νει και την έκθεση για τον προγραµµατισµό και τη βιωσι-
µότητα των εκπαιδευτικών µονάδων.
γ. Εποπτικό τοµέα:
αα) Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρµο-

γή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών
και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και ενηµέρωση του Υπουργείου µε κα-
τάλληλες εισηγήσεις για την εξειδίκευση και την εφαρ-
µογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης
τους.
ββ) Μέριµνα για τη σύνταξη και τη διαβίβαση στην αρ-

µόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ετήσιων εκθέσεων ανάλογα µε τα ισχύο-
ντα στην ηµεδαπή για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτι-
κού της περιοχής ευθύνης τους.

γγ) Μέριµνα για τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού και του έργου του, από το ίδρυµα τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο οποίο υπηρετεί
ο εκπαιδευτικός, και διαβίβαση στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης  ασκούν στην περιοχή
ευθύνης  τους πειθαρχικές αρµοδιότητες  στους εκπαι-
δευτικούς και στους  διοικητικούς υπαλλήλους, που απο-
σπώνται  ή προσλαµβάνονται για τις  εκπαιδευτικές µο-
νάδες, ίδιες µε  τις πειθαρχικές αρµοδιότητες που έχουν
οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της ηµε-
δαπής.

5. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευµάτων µπο-
ρεί να καθορίζονται  και πρόσθετες αρµοδιότητες των
Συντονιστών Εκπαίδευσης. Καθορίζεται  επίσης η έδρα,
η περιοχή ευθύνης  τους και κάθε άλλο σχετικό  θέµα.

Άρθρο 12
Καθήκοντα Διευθυντών-Προϊσταµένων

σχολικών µονάδων

1. Στις εκπαιδευτικές µονάδες  µε φορέα τις ελληνικές
διπλωµατικές  ή προξενικές αρχές τοποθετούνται  Διευ-
θυντές ή Προϊστάµενοι σχολικών  µονάδων, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες  διατάξεις περί στελεχών εκπαίδευσης
της ηµεδαπής.

2. Τα καθήκοντα των διευθυντών  ή προϊσταµένων
σχολικών µονάδων  και το εβδοµαδιαίο ωράριο  διδασκα-
λίας είναι αυτά που  ορίζονται από τις ισχύουσες  διατά-
ξεις για τα αντίστοιχα  σχολεία της ηµεδαπής, εφόσον
δεν αντιβαίνουν στις σχετικές  διατάξεις που προκύ-
πτουν από  διακρατικές συµφωνίες µε τη  χώρα υποδο-
χής, άλλως είναι αυτά  που ορίζονται για τη χώρα  υπο-
δοχής. Το εβδοµαδιαίο ωράριο  διδασκαλίας των διευθυ-
ντών µπορεί  να τροποποιείται µε απόφαση  του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευµάτων, εφόσον αυ-
τό  επιβάλλεται από τις τοπικές  συνθήκες. Οι διευθυντές
κάθε  εκπαιδευτικής µονάδας υποχρεούνται  να µερι-
µνούν για την έγκαιρη  και αξιόπιστη καταχώριση στο  η-
λεκτρονικό σύστηµα του Υπουργείου  όλων των στοιχεί-
ων που προβλέπονται  και για τη διαβίβαση στο  γραφείο
του συντονιστή εκπαίδευσης  κάθε στοιχείου αναγκαίου
για  τον προσδιορισµό των υπηρεσιακών  αναγκών για
την απόσπαση εκπαιδευτικών, καθώς και οποιωνδήποτε
άλλων  µεταβολών αφορούν το µαθητικό  δυναµικό.
Ειδικότερα, οι Διευθυντές ή οι Προϊστάµενοι σχολικών

µονάδων ορίζουν τα τµήµατα που λειτουργούν, τον αριθ-
µό των µαθητών κατά τάξη, τµήµα, κατεύθυνση ή άλλη ε-
νότητα, τις θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοµατεπώνυµο, το
έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαι-
δευτικών που τις κατέχουν, τον αριθµό των εκπαιδευτι-
κών που ανήκουν στην εκπαιδευτική µονάδα και τον α-
ριθµό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ω-
ρολόγιο πρόγραµµα, τη δεύτερη ειδικότητα των εκπαι-
δευτικών, τη δυνατότητα διδασκαλίας µαθηµάτων µε
δεύτερη ανάθεση και τις κενές θέσεις, που προβλέπεται
ότι θα προκύψουν µέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους, λό-
γω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτι-
κών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης.
Για τους εκπαιδευτικούς που το διδακτικό έτος στη

χώρα απόσπασης λήγει µετά από την ηµεροµηνία της
αυτοδίκαιης αποχώρησης από την Υπηρεσία επιτρέπεται
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η παραµονή ως τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας
για την εύρυθµη λειτουργία της εκπαιδευτικής µονάδας
της χώρας απόσπασης.

3. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  µπορεί να ορίζεται ενιαία  διεύθυνση γυ-
µνασίων και λυκείων, εφόσον πρόκειται σε ολιγοδύναµα
σχολεία και επιβάλλεται από  υπηρεσιακούς λόγους ή α-
πό  τις τοπικές συνθήκες.

4. Για τους συλλόγους  των διδασκόντων εφαρµόζο-
νται  όσα ισχύουν για τους συλλόγους  διδασκόντων των
σχολείων της  ηµεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν  στις
σχετικές διατάξεις της  χώρας υποδοχής.
Σε Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας µε πάνω από δύο δι-

δάσκοντες ως Υπεύθυνος ορίζεται ο αρχαιότερος απο-
σπασµένος και έχει ευθύνη για τη λειτουργία των τµηµά-
των, την καταγραφή των στοιχείων στο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα, καθώς και την αποστολή τους
στον Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 13
Επιλογή και τοποθέτηση

Α. Συντονιστές Εκπαίδευσης
1. Για την επιλογή των  συντονιστών εκπαίδευσης ε-

ξωτερικού  συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων Συµβούλιο  Επιλογής µε απόφα-
ση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, το οποίο συγκροτείται ως εξής: α) ένα µέλος Δ.Ε.Π.
Παιδαγωγικού  Τµήµατος ή παιδαγωγικού τοµέα  τµήµα-
τος πανεπιστηµίου, που ορίζεται  µε τον αναπληρωτή
του από  τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευ-
µάτων, ως Πρόεδρος, β) ένας σύµβουλος του Ινστιτού-
του  Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται  µε τον ανα-
πληρωτή του από  το Διοικητικό Συµβούλιο του  Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γ) ένας εκπρόσωπος του
Υπουργείου  Εξωτερικών, που ορίζεται µε τον  αναπλη-
ρωτή του από τον Υπουργό  Εξωτερικών, δ) ένα µέλος α-
πό τη  Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού  που ο-
ρίζεται από τη Γενική  Γραµµατεία µε τον αναπληρωτή
του, ε) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης  Παιδείας Οµο-
γενών και Διαπολιτισµικής  Εκπαίδευσης του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε  αναπληρω-
τή Προϊστάµενο Τµήµατος  της ίδιας Διεύθυνσης, στ) έ-
να µέλος του επιστηµονικού προσωπικού του Εθνικού
Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ο-
ρίζεται µε τον αναπληρωτή του από το Εθνικό Κέντρο
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ζ) ένα µέλος
ΔΕΠ ειδικευµένο σε θέµατα Σχολικής Ψυχολογίας που
ορίζεται από το Πανεπιστήµιο στο οποίο υπηρετεί µε τον
αναπληρωτή του, η) δύο αιρετοί εκπρόσωποι της πρωτο-
βάθµιας εκπαίδευσης και δύο της δευτεροβάθµιας στα
οικεία κεντρικά συµβούλια µε τους αναπληρωτές τους.

2. Η θητεία των µελών  είναι τριετής.
3. Γραµµατέας του Συµβουλίου  Επιλογής µε τον ανα-

πληρωτή  του ορίζεται µε απόφαση συγκρότησης  υπάλ-
ληλος της Διεύθυνσης Παιδείας  Οµογενών, Διαπολιτι-
σµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) ή της Γενικής  Γραµµατείας Παιδείας
και Θρησκευµάτων  ή εκπαιδευτικός αποσπασµένος
στην υπηρεσία αυτή.

4. Υποψήφιοι για τις  θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης
µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί  της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης, εφόσον έχουν: α) δωδε-
καετή  τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία  στην εκπαί-
δευση, από την οποία  δέκα έτη τουλάχιστον σε δηµόσια

σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης,
β) πολύ καλή γνώση  της γλώσσας της χώρας υποδοχής
και µία εκ των αγγλικής  ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσ-
σας.
Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι εκπαιδευτικοί

θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα κατά τη διάρκεια
της θητείας τους ως συντονιστών.

5. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  καθορίζονται ειδικότερα τα θέµατα  που
αναφέρονται στην έκδοση  προκηρύξεων για πλήρωση
των  θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, στα υπο-
βλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσµίες υ-
ποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της
ξένης γλώσσας, στην αποτίµηση των κριτηρίων σε αξιο-
λογικές µονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία
περιλαµβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψη-
φίων µε τα µέλη του Συµβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη
πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην το-
ποθέτηση, στην επανέγκριση για παράταση της απόσπα-
σης, στη µετακίνηση, στην καταχώριση των αποσπάσε-
ων στο Πληροφορικό Σύστηµα και σε κάθε άλλο σχετικό
θέµα.

6. Κατά την επιλογή συνεκτιµώνται  η υπηρεσιακή κα-
τάσταση, το διδακτορικό  δίπλωµα και η συνάφεια µε  το
αντικείµενο της θέσης, οι  µεταπτυχιακές σπουδές, η µε-
τεκπαίδευση, η επιµόρφωση, η γνώση δεύτερης  ξένης
γλώσσας, η κατοχή και  άλλων πανεπιστηµιακών πτυ-
χίων, η παιδαγωγική ικανότητα και  η εµπειρία σε καθο-
δηγητικό  έργο, η πείρα στη διοίκηση  σχολικών µονά-
δων, γραφείων και  διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εµπει-
ρία  της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η προσωπικότητα, η
ικανότητα  συνεργασίας, επικοινωνιακές ικανότητες, η ι-
κανότητα συνεργασίας µε  διοικητικές, κυβερνητικές και
τοπικές  αρχές και µε κοινωνικούς φορείς  και το αξιόλο-
γο επιστηµονικό  συγγραφικό έργο.
Η επιλογή πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις:
α. αξιολόγηση τυπικών προσόντων και
β. συνέντευξη και προφορική εξέταση επιπέδου γλώσ-

σας.
7. Οι συντονιστές εκπαίδευσης, που επιλέγονται τοπο-

θετούνται  στις θέσεις για τις οποίες  έχουν επιλεγεί και
υπηρετούν  σε αυτές για τρία (3) έτη, µετά  τη συµπλή-
ρωση των οποίων, η  απόσπασή τους µπορεί να παρατεί-
νεται, για δύο (2) έτη ακόµη, κατόπιν αιτήσεώς  τους, α-
φού επανακριθούν από το  Συµβούλιο Επιλογής της πα-
ραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών  τους κριθεί
ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης
αποκλείεται.

8. α. Στους συντονιστές  εκπαίδευσης που επιλέγονται
παρέχεται υποχρεωτικά πριν από  την ανάληψη των κα-
θηκόντων  τους επιµόρφωση σε θέµατα  διοικητικής, δια-
χειριστικής και  νοµικής φύσης σε συνάρτηση  µε την πε-
ριοχή ευθύνης τους.
β. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανι-

κές τους θέσεις στη δηµόσια εκπαίδευση της Ελλάδας
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους µπορούν να µετα-
τεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

Β. Διευθυντές
9. Υποψήφιοι για τις  θέσεις διευθυντών µπορεί να  εί-

ναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας  και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, αντίστοιχης βαθµίδας, που υπηρετούν
σε εκπαιδευτικές µονάδες του  εξωτερικού, εφόσον έ-
χουν:
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α) πενταετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία στην
εκπαίδευση σε σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης,
β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπα-

σης-τοποθέτησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα κριτήρια
µοριοδότησης, ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων στη
διαδικασίας συνέντευξης και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε
τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης.
Η διάρκεια της θητείας δεν µπορεί να ξεπερνά τα τρία

έτη. Η θητεία λήγει αυτοδίκαια µε τη λήξη της απόσπα-
σης του εκπαιδευτικού ή µε τη λύση της υπαλληλικής
σχέσης.

10. Η επιλογή των διευθυντών  σε εκπαιδευτικές µονά-
δες που  λειτουργούν µε φορέα τις ελληνικές  διπλωµα-
τικές ή προξενικές αρχές  στην αλλοδαπή σε όσες µονά-
δες  δεν ορίζεται διευθυντής από  διακρατική συµφωνία
ή άλλες  ειδικές περιπτώσεις, γίνεται σε  δύο στάδια:
α. µοριοδότηση ανάλογα µε τα τυπικά προσόντα και
β. συνέντευξη µετά από εισήγηση του συλλόγου διδα-

σκόντων από τον συντονιστή εκπαίδευσης και το διευθυ-
ντή της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ..
Ο Συντονιστής ορίζει τη γραµµατειακή υποστήριξη του

συλλογικού οργάνου, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε τη λειτουργία του. Η Επιτροπή συνεδριάζει µέσω τη-
λεδιάσκεψης.

11. Κατά την επιλογή  συνεκτιµώνται η επιµόρφωση, η
µετεκπαίδευση, οι µεταπτυχιακές  σπουδές, η γνώση για
τα εκπαιδευτικά  πράγµατα του εσωτερικού και  εξωτερι-
κού, η ικανότητα για την  ανάληψη διοικητικών καθηκό-
ντων  και µορφωτικών και πολιτιστικών  πρωτοβουλιών, η
γνώση δεύτερης  ξένης γλώσσας και το συγγραφικό  έρ-
γο. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  καθορίζονται ειδικότερα τα θέµατα  που
αναφέρονται στη διαδικασία  επιλογής διευθυντών, στα
υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και σε κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα.

12. Οι διευθυντές εκπαιδευτικών  µονάδων υπηρετούν
µε την ιδιότητα  αυτή στις θέσεις, στις οποίες  έχουν το-
ποθετηθεί µέχρι τη  λήξη της αρχικής τους απόσπασης  ή
της παράτασης αυτής, εφόσον  έχουν επιλεγεί ως διευ-
θυντές  κατά τη διάρκεια της παράτασης  και εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις  του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγρα-
φος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄167) όπως ισχύουν.

13. Ο ν. 4057/2012 (Α΄54) καταλαµβάνει  και ρυθµίζει
την πειθαρχική  ευθύνη των συντονιστών εκπαίδευσης
και των διευθυντών εκπαιδευτικών  µονάδων ελληνό-
γλωσσης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα  από γνώµη
του Συµβουλίου Επιλογής  της παραγράφου 1 του Κεφα-
λαίου  Α του παρόντος άρθρου µπορεί  να απαλλάσσο-
νται των καθηκόντων  τους συντονιστές εκπαίδευσης,
καθώς  και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθµιας  και δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης  του εξωτερικού για:
α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή

λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, και
β) για σοβαρό λόγο αναγόµενο σε πληµµελή άσκηση

των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυ-
ναµία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγη-
τη επιείκεια ή µεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων
αξιολόγησης, µη προσήκουσα συµπεριφορά προς τους
πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυµία εφαρµογής νέων µεθό-
δων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδι-
καιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέ-
σεων, κακή συνεργασία µε τους προϊσταµένους, τους υ-

φισταµένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης της εκ-
παίδευσης και µειωµένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.

Άρθρο 14
Αναπλήρωση

1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης  εξωτερικού, όταν ελ-
λείπουν ή  κωλύονται αναπληρώνονται από  εκπαιδευτι-
κό πρωτοβάθµιας ή  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που
έχει τα προσόντα της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου Α΄
του άρθρου 13 ή από τους ήδη υπηρετούντες  συντονι-
στές έως τη λήξη της  θητείας του αναπληρούµενου Συ-
ντονιστή Εκπαίδευσης του πλησιέστερου Συντονιστικού
Γραφείου.

2. Στην περίπτωση αυτή  οι αναπληρωτές των συντονι-
στών  εκπαίδευσης ορίζονται µε απόφαση  του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευµάτων, ύστερα από
αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας  Διεύθυνσης Παι-
δείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής  Εκπαίδευσης, Ξένων
και Μειονοτικών  Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).

3. Όταν ελλείπουν, απουσιάζουν  ή κωλύονται διευθυ-
ντές εκπαιδευτικών  µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαί-
δευσης, τότε, µε απόφαση του συντονιστή  εκπαίδευ-
σης, ορίζονται ως αναπληρωτές  τους οι υποδιευθυντές
και  εφόσον δεν υπάρχουν, εκπαιδευτικοί  της ίδιας ή άλ-
λης εκπαιδευτικής  µονάδας.

Άρθρο 15
Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού

1. Το διδακτικό προσωπικό  ελληνόγλωσσης εκπαίδευ-
σης αποτελούν  δηµόσιοι εκπαιδευτικοί µε απόσπαση,
που έχουν τις απαιτούµενες  κατά κλάδο ειδικότητες, και
οµογενείς  ή αλλογενείς που έχουν τα  κατά νόµο προ-
σόντα και επιλέγονται  για πρόσληψη µε σύµβαση µετά
από προκήρυξη σε κάθε χώρα, λαµβάνοντας υπόψη τη
νοµοθεσία  της χώρας. Για τα γραφεία των  συντονιστών,
µετά από προκήρυξη, καταρτίζεται πίνακας οµογενών  ή
αλλογενών εκπαιδευτικών, οι  οποίοι µπορεί να προ-
σλαµβάνονται  ως ωροµίσθιοι για την κάλυψη  τοπικών
αναγκών. Για τη µοριοδότηση των ανωτέρω λαµβάνονται
υπόψη τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν
για την απόσπαση των δηµόσιων εκπαιδευτικών και ορί-
ζονται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζε-
ται και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία πρόσλη-
ψης.

2. Οι εκπαιδευτικοί της  παραγράφου 1 επιµορφώνο-
νται:
α) πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και
β) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η επιµόρφωση

µπορεί να γίνεται και µε µεθόδους εξ αποστάσεως διδα-
σκαλίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων ορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο
και η διάρκεια της επιµόρφωσης.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 εφαρ-
µόζονται αναλόγως  και για τις υποχρεώσεις των  εκπαι-
δευτικών, οι οποίοι αποσπώνται  στο εξωτερικό.

Άρθρο 16
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών -

Προσδιορισµός υπηρεσιακών αναγκών

1. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  ύστερα από εισήγηση του Γενικού
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Γραµµατέα Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευµάτων επι-
τρέπεται να  αποσπώνται στις εκπαιδευτικές  µονάδες
του άρθρου 3, ύστερα από  αίτησή τους, δηµόσιοι εκπαι-
δευτικοί  πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας  εκπαίδευ-
σης της ηµεδαπής, οι  οποίοι:
α) έχουν πέντε έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα ο-

ποία τρία έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρω-
τοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β) έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην ο-

ποία αποσπώνται ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλι-
κή ή γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώ-
ρας απόσπασής τους,
γ) για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε

δύο γλώσσες να έχει πολύ καλή γνώση της γλώσσας της
χώρας υποδοχής.

2. Για τον προσδιορισµό  των υπηρεσιακών αναγκών
και  την κάλυψή τους σε κάθε  εκπαιδευτική µονάδα, µε
ευθύνη  του συντονιστή εκπαίδευσης, καταγράφονται
στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα  του γραφείου συ-
ντονιστή εκπαίδευσης, όπως: τα τµήµατα που λειτουρ-
γούν, ο αριθµός των µαθητών κατά  τάξη, τµήµα, κατεύ-
θυνση ή άλλη  ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονο-
µατεπώνυµο, το έτος απόσπασης  και το υποχρεωτικό ω-
ράριο  των εκπαιδευτικών που τις  κατέχουν, ο αριθµός
των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική  µο-
νάδα και ο αριθµός των  εκπαιδευτικών που υπηρετούν
σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραµµα, η δεύτερη ειδικότητα
των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας µαθηµά-
των  µε δεύτερη ανάθεση και οι  κενές θέσεις που προ-
βλέπεται  ότι θα προκύψουν µέχρι τη  λήξη του διδακτι-
κού έτους  της χώρας υποδοχής λόγω αυτοδίκαιης  απο-
χώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών  από την υπηρε-
σία ή λήξης  της απόσπασης. Τα παραπάνω στοιχεία  επι-
καιροποιούνται σε κάθε µεταβολή και διαβιβάζονται ηλε-
κτρονικά, κατά την έναρξη του σχολικού έτους µε ευθύ-
νη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας
Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και
Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και καταχω-
ρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα της παρ. 5 του άρ-
θρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός
του πρώτου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους.

3.α) Η απόσπαση των εκπαιδευτικών  µε αποδοχές
στην Ελλάδα και  το ειδικό επιµίσθιο στο εξωτερικό  γί-
νεται για τρία (3) συνολικά σχολικά  έτη.
β) Παράταση της απόσπασης µπορεί να χορηγηθεί µε

αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται µέσα
στο πρώτο δίµηνο του ηµερολογιακού έτους, για δύο (2)
ακόµη έτη, χωρίς επιµίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικεί-
ου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά µε τις ανάγκες της
υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ύστε-
ρα από σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Παιδείας Οµο-
γενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονο-
τικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).
Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη

του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υ-
πηρεσίας γίνεται µέσα στο Α΄ τετράµηνο του σχολικού
έτους απόσπασης, σύµφωνα µε την ισχύουσα διάρκεια
του σχολικού έτους στην ηµεδαπή. Η απόσπαση που γί-
νεται µετά το Α΄ τετράµηνο του σχολικού έτους διαρκεί
µέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραµήνου του τελευταί-
ου σχολικού έτους.
Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο από-

σπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία δεν έχουν δικαίω-

µα υποβολής αίτησης απόσπασης στη διαδικασία των α-
ποσπάσεων στις άλλες εκπαιδευτικές µονάδες.
Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συµπληρώσει τρία (3)

συνολικά έτη απόσπασης, µε το ειδικό επιµίσθιο εξωτε-
ρικού, ακόµα κι αν δεν είναι συνεχόµενα, µπορεί να απο-
σπαστούν µέχρι τη συµπλήρωση αυτών.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης µε το ειδικό επι-

µίσθιο εξωτερικού αποκλείεται.
Δεν µπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαι-

δευτικοί, που συµπληρώνουν ή έχουν συµπληρώσει πέ-
ντε (5) συνολικά έτη απόσπασης.
γ) Κατ’ εξαίρεση, παράταση της απόσπασης µπορεί να

γίνει και πέραν της πενταετίας, όταν η απόσπαση:
αα) επιβάλλεται από διακρατικές συµφωνίες,
ββ) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν

είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασµένου. Η πα-
ράταση χορηγείται για ένα µόνο σχολικό έτος, χωρίς το
ειδικό επιµίσθιο, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτι-
κού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και τη σύµ-
φωνη γνώµη της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Δια-
πολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχο-
λείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).
δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων ορίζεται ο αριθµός των εκπαιδευτικών,
που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές µονάδες. Με όµοια
απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την
απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα
όργανα επιλογής των αποσπασµένων, καθώς και οι ειδι-
κότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών µε απο-
δοχές και επιµίσθιο.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παρ. 9 του
ν. 1566/1985 (Α΄167) εφαρµόζονται για τις αποσπάσεις
του παρόντος.

5. Η τοποθέτηση και µετακίνηση  των αποσπώµενων
εκπαιδευτικών  γίνεται µε απόφαση του συντονιστή  εκ-
παίδευσης εντός της περιοχής  ευθύνης του. Αν λόγω α-
ντικειµενικών  συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει  και
δεν υπάρχει άλλη θέση  να µετακινηθεί, διακόπτεται η  α-
πόσπασή του. Ο εκπαιδευτικός  δεν επιτρέπεται να δια-
κόψει  την απόσπασή του µετά την  ανάληψη υπηρεσίας
στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται  κυ-
ρώσεις.

6. Το ωράριο διδασκαλίας  των εκπαιδευτικών που υ-
πηρετούν  σε εκπαιδευτικές µονάδες του  εξωτερικού εί-
ναι το ίδιο µε  το ωράριο της ηµεδαπής των  εκπαιδευτι-
κών της δηµόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται
στη  νοµοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλ-
λως σύµφωνα µε το ωράριο  της χώρας απόσπασης-το-
ποθέτησης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πλήρη και
αιτιολογηµένη έκθεση του φορέα και σύµφωνη γνώµη
του Ι.Ε.Π., ρυθµίζονται παρεκκλίσεις του ως άνω ωραρί-
ου, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρό-
πος συµπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκα-
λίας και του ωραρίου υποχρεωτικής παραµονής των εκ-
παιδευτικών στο σχολείο, η ανάθεση εργασιών διοικητι-
κού, πολιτιστικού και µορφωτικού περιεχοµένου, καθώς
και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκα-
λίας για τη συµπλήρωση του προγράµµατος.

7. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία
και στα σχολεία διεθνών οργανισµών, ύστερα από αίτη-
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σή τους, δηµόσιοι  εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και  δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε  αυξηµένα τυπικά και ου-
σιαστικά  προσόντα, οι οποίοι έχουν άριστη  γνώση της
γλώσσας της χώρας  στην οποία λειτουργούν τα  σχο-
λεία αυτά ή µιας από  τις γλώσσες αγγλική, γαλλική,
γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα  της χώρας α-
πόσπασής τους. Για  τις αποσπάσεις στα σχολεία  διε-
θνών οργανισµών ισχύουν οι  διατάξεις της παρ. 3, εφό-
σον δεν  προσκρούουν σε διεθνή ή διακρατική  συµφω-
νία άλλως οι διατάξεις  της συµφωνίας.

8. Οι αποσπάσεις κατά  την παράγραφο 9, στα ευρω-
παϊκά  σχολεία διαρκούν επτά (7) σχολικά  έτη, µετά από
δοκιµαστική περίοδο  δύο (2) ετών, υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται  στο ν. 3025/2002
«Κύρωση της Σύµβασης  για το καταστατικό των Ευρω-
παϊκών  Σχολείων» (Α΄148). Με απόφαση του  Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευµάτων µπορεί να
αυξοµειώνεται  η διάρκεια της απόσπασης εφόσον  αυτό
απαιτείται από το καταστατικό  των ευρωπαϊκών σχολεί-
ων. Παράταση  της απόσπασης επιτρέπεται µόνο  αν επι-
βάλλεται από διεθνή  ή διακρατική συµφωνία και  για το
χρόνο που ορίζεται  σε αυτήν.

9. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία  α-
πόσπασης εκπαιδευτικών στα  ευρωπαϊκά σχολεία και
στα  σχολεία διεθνών οργανισµών, τα  ειδικότερα προ-
σόντα, οι όροι, τα  κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος  επι-
λογής, καθώς και οι περιπτώσεις  απόσπασης αυτών µε
αποδοχές  και επιµίσθιο και κάθε άλλο  σχετικό θέµα.

10.α) Εκπαιδευτικοί της  πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας  εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι  είναι είτε
µόνιµοι υπάλληλοι  του Υπουργείου Εξωτερικών που  υ-
πηρετούν σε αρχή της εξωτερικής  υπηρεσίας, είτε µόνι-
µοι υπάλληλοι  άλλων Υπουργείων και δηµόσιων  υπηρε-
σιών, που υπηρετούν ή είναι  διαπιστευµένοι σε αρχή της
εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου  Εξωτερικών, επι-
τρέπεται να αποσπώνται  µε αίτησή τους για συνυπηρέ-
τηση  σε υπηρεσία του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων  ή του Δηµοσίου που βρίσκεται  στο
εξωτερικό στην ίδια πόλη  µε την αρχή που υπηρετεί  ο ή
η σύζυγος ή στην ίδια  την αρχή ή σε αρχή που  εδρεύει
στην ίδια πόλη και  για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί  η
τοποθέτηση του/της συζύγου  στο ίδιο µέρος. Η απόσπα-
ση  γίνεται µε απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων  και του συναρµόδιου Υπουργού,
ύστερα από γνώµη του προϊσταµένου  της οικείας δι-
πλωµατικής ή  προξενικής αρχής αν η απόσπαση  γίνεται
σε αυτήν.
β) Οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης α΄

δεν λαµβάνουν επιµίσθιο ή επίδοµα υπηρεσίας αλλοδα-
πής, αλλά µόνο τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες
τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδο-
χών της οργανικής τους θέσης και καλύπτουν, κατά προ-
τεραιότητα, εκπαιδευτικές ανάγκες.
γ) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α΄

δεν µπορεί να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη
διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν γίνο-
νται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συµπληρώσει δύο (2)
έτη πραγµατικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση.
Παράταση των αποσπάσεων αυτών αποκλείεται.
δ) Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του

ν. 3072/2002 (Α΄294) εφαρµόζονται και για τη χορήγηση
άδειας άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προ-
βλέπονται στην περίπτωση α΄. Για τα λοιπά θέµατα της
απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγρά-

φου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν.
11. Η απόσπαση του εκπαιδευτικού  µπορεί να διακο-

πεί πριν από  τη συµπλήρωση του χρόνου της  διάρκειάς
της ή της παράτασης, στις κάτωθι περιπτώσεις, λόγω:
α) πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανε-

πάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναµίας ανταπόκρι-
σης στα καθήκοντά του,
β) επανειληµµένης και αδικαιολόγητης ή µακράς απου-

σίας από τα καθήκοντά του,
γ) «οικεία βουλήσει» του εκπαιδευτικού, εφόσον συ-

ντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται, ειδικά και
δεν διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία της εκπαιδευ-
τικής µονάδας,
δ) έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών που να δικαιολο-

γούν την παραµονή του εκπαιδευτικού στη θέση από-
σπασης, σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στη Δι-
εύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευ-
σης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων,
ε) εξυπηρέτησης επιτακτικών υπηρεσιακών και εκπαι-

δευτικών αναγκών της ηµεδαπής.
Η διακοπή της απόσπασης γίνεται µε απόφαση του Υ-

πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από εισήγηση για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ του Συντονι-
στή Εκπαίδευσης και σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης
Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξέ-
νων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.), οι ο-
ποίοι εκτιµούν πραγµατικά περιστατικά, όπως αυτά συ-
νάγονται από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του εκ-
παιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευ-
σης και του προϊσταµένου της εκπαιδευτικής µονάδας.

12. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται  στο εξωτερικό ή
των οποίων  η απόσπαση παρατείνεται υποχρεούνται  να
παραµείνουν στο εξωτερικό  για όλη τη διάρκεια της  α-
πόσπασης ή της παράτασης.
Η παροχή του επιµισθίου τελεί σε άµεση συνάρτηση

µε την παροχή διδακτικού έργου. Αν για οποιονδήποτε
λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής
του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διµήνου, η
παροχή επιµισθίου διακόπτεται και επαναλαµβάνεται ό-
ταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται το ύ-
ψος του επιµισθίου σε κάθε χώρα για τους εκπαιδευτι-
κούς και τους συντονιστές, οι όροι και η διαδικασία χο-
ρήγησής του.
Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά τις

περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11, ο εκπαιδευτι-
κός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης µετάβασης και δεν
λαµβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Αν διακο-
πεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά την περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 13, κατά τη διάρκεια των τριών ετών
της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξο-
δα πρώτης µετάβασης και δεν λαµβάνει τα έξοδα επι-
στροφής στην Ελλάδα.

13. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται  στο εξωτερικό και
των οποίων  η απόσπαση ή η παράτασή  της διακόπτεται
κατά τις περιπτώσεις  α΄ και β΄ της παραγράφου 11 δεν
µπορούν να υποβάλουν νέα  αίτηση απόσπασης. Εκπαι-
δευτικοί, των  οποίων η απόσπαση ή η παράτασή  της
διακόπτεται, κατά την περίπτωση  γ΄ της ίδιας παραγρά-
φου δεν  µπορούν να υποβάλουν αίτηση  απόσπασης για
τα δύο σχολικά  έτη µετά τη διακοπή.
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Άρθρο 17
Λοιπά θέµατα εποπτείας και διοίκησης

1. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης  και
λειτουργίας των γραφείων  συντονιστών εκπαίδευσης
και  κάθε άλλο σχετικό θέµα.

2. Με κοινή απόφαση του  Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και  Θρησκευµάτων και των κατά  περίπτωση αρµό-
διων Υπουργών  µπορεί να ανατίθενται νοµικές  υποθέ-
σεις της ελληνόγλωσσης  εκπαίδευσης στο εξωτερικό
σε  νοµικό που διαµένει στην ξένη  χώρα, σύµφωνα µε
το άρθρο 25Α  του ν. 3086/2002 (Α΄324), εφόσον στη
χώρα  αυτή δεν υπάρχει νοµικός σύµβουλος  στην οικεία
ελληνική διπλωµατική  ή προξενική αρχή.

3. Στους αποσπώµενους κατά  τις διατάξεις του παρό-
ντος  νόµου, αν συντρέχουν σοβαροί  λόγοι που επιβάλ-
λουν τη µετάβασή  τους στην Ελλάδα χορηγείται  ειδική
άδεια µέχρι επτά ηµέρες  κάθε έτος. Αρµόδια όργανα για
τη χορήγηση των αδειών της  παρούσας είναι: α) για
τους συντονιστές  εκπαίδευσης ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και  β) για τους λοιπούς εκ-
παιδευτικούς  και διοικητικούς υπαλλήλους  ο συντονι-
στής εκπαίδευσης.

4. Οι συντονιστές εκπαίδευσης  είναι αρµόδιοι και για
τη  χορήγηση στους εκπαιδευτικούς  κανονικής άδειας,
ειδικής άδειας, άδειας παρακολούθησης σχολικής  επί-
δοσης τέκνου, άδειας για επιµορφωτικούς  ή επιστηµονι-
κούς λόγους ή  άδειες εξετάσεων.

5. Η Διεύθυνση Παιδείας  Οµογενών, Διαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, στο
πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων  της: α) συνεργάζε-
ται µε τα συναρµόδια  υπουργεία των ξένων χωρών, κα-
θώς  και µε επιστηµονικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς
φορείς και ιδρύµατα  της ηµεδαπής και της αλλοδαπής,
β) επιθεωρεί, διασφαλίζοντας την  εµπιστευτικότητα, τις
εκπαιδευτικές  µονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευ-
σης, ακόµα και µε επιτόπιες επισκέψεις  κατόπιν απόφα-
σης του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των. Σε συνεργασία µε τη Γενική  Διεύθυνση Οικονοµικής
Διαχείρισης  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και
Θρησκευµάτων παρακολουθεί  τα οικονοµικά θέµατα, γ)
παρακολουθεί  σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση  Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης του  Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και  Θρησκευµάτων τα αποτελέσµατα  επιτυχίας
πρόσβασης στην Τριτοβάθµια  Εκπαίδευση των µαθητών
των  φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, δ) υποβάλ-
λει προτάσεις προς τον  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων για τη βελτίωση  του τρόπου λειτουργίας
της  ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

Άρθρο 18
Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης-

Διοικητικοί υπάλληλοι

1. Στα γραφεία των συντονιστών  εκπαίδευσης υπηρε-
τούν διοικητικοί  υπάλληλοι, που αποσπώνται για  το
σκοπό αυτόν και δεν µπορεί  να είναι περισσότεροι από
τρεις ανά γραφείο. Αποσπασµένοι  εκπαιδευτικοί µπορεί
να συµπληρώνουν  ωράριο στα γραφεία αυτά µε  απόφα-
ση του οικείου συντονιστή  εκπαίδευσης. Η συµπλήρωση
ωραρίου  δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του υποχρε-
ωτικού ωραρίου του  εκπαιδευτικού.

2. Με κοινή απόφαση των  Υπουργών Εξωτερικών και

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί  να απο-
σπώνται διοικητικοί υπάλληλοι  αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων  σε
γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνε-
ται η ύπαρξη  υπηρεσιακών αναγκών. Οι αποσπώµενοι
διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει  να έχουν διοικητική εµπει-
ρία  τουλάχιστον δύο ετών, καλή γνώση  της γλώσσας
της χώρας απόσπασης, άλλως καλή γνώση µιας από  τις
γλώσσες αγγλική, γαλλική  ή γερµανική, εφόσον αυτή
δεν  είναι η γλώσσα της χώρας  απόσπασης, καθώς και ε-
παρκείς  γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις  του άρ-
θρου 16 εφαρµόζονται αναλόγως  και για τους διοικητι-
κούς  υπαλλήλους για τις αποσπάσεις  αυτών.

3. Για περιοδικές ανάγκες  των γραφείων των συντονι-
στών  εκπαίδευσης και των σχολείων, µε φορείς τις ελ-
ληνικές διπλωµατικές  ή προξενικές αρχές µπορεί  να
προσλαµβάνεται κατά τις  διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄ 28) προσωπικό, πέραν του εκπαιδευτικού ή  διδακτι-
κού, µε σύµβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, η διάρκεια της οποίας  µπορεί να είναι ίση µε
την  αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύµφωνα  µε το πρό-
γραµµα του σχολείου.
Για τις ανάγκες του προηγούµενου εδαφίου, απαγο-

ρεύεται η σύναψη συµβάσεων αορίστου χρόνου.

Άρθρο 19
Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών

1. Οι εκπαιδευτικοί της  παραγράφου 1 του άρθρου 16
τίθενται  στη διάθεση των συντονιστών  εκπαίδευσης. Ό-
που δεν υπάρχουν  συντονιστές εκπαίδευσης τίθενται
στη διάθεση των διπλωµατικών  ή προξενικών αρχών και
τοποθετούνται  σε εκπαιδευτικές µονάδες του  άρθρου 3
της περιοχής ευθύνης  τους.

2. Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν  σε εκπαιδευτικές µο-
νάδες των  περιπτώσεων α΄ και β΄ του  άρθρου 3, των ο-
ποίων φορέας δεν  είναι οι ελληνικές διπλωµατικές  ή
προξενικές αρχές, και διορίζονται  κατά τη διάρκεια του
διδακτικού  έτους στη δηµόσια εκπαίδευση  της ηµεδα-
πής, µπορεί να ορκιστούν  µέχρι το τέλος του διδακτικού
έτους της χώρας όπου υπηρετούν.

3. Αν τα όργανα εποπτείας  και διοίκησης διαπιστώ-
σουν υπεραριθµία ως προς τους εκπαιδευτικούς που δεν
καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, ως υπεράριθµος εκ-
παιδευτικός θεωρείται ο τελευταίος τοποθετηθείς και σε
περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης ο εκπαιδευτικός
µε τη χαµηλότερη σειρά στον πίνακα επιλογής, ο οποίος
επιστρέφει στην ηµεδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 20
Διαπολιτισµική Εκπαίδευση

Η Διαπολιτισµική Εκπαίδευση αφορά στη δόµηση των
σχέσεων µεταξύ διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων µε
σκοπό την άρση των ανισοτήτων και του κοινωνικού α-
ποκλεισµού.

Άρθρο 21
Σκοποί και µέσα

Οι σκοποί της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης επιδιώκο-
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νται, µεταξύ άλλων, µε τα εξής µέσα:
α) την εγγραφή των παιδιών µε διαφορετική πολιτισµι-

κή προέλευση σε σχολεία µαζί µε παιδιά γηγενών,
β) την ενίσχυση της δηµοκρατικής λειτουργίας του

σχολείου στη βάση του σεβασµού των δηµοκρατικών α-
ξιών και των δικαιωµάτων του παιδιού,
γ) την εκπόνηση κατάλληλων σχολικών προγραµµά-

των, σχολικών βιβλίων και διδακτικών υλικών,
δ) την αντιµετώπιση των αρνητικών διακρίσεων που

δηµιουργούνται µε βάση τις πολιτισµικές διαφορές, την
ξενοφοβία και τον ρατσισµό,
ε) µέτρα και υποστηρικτικές δοµές που ευνοούν την

εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των παιδιών µετανα-
στευτικής καταγωγής σε πλαίσιο ισοτιµίας και µε σεβα-
σµό στη διατήρηση της πολιτισµικής τους ταυτότητας,
στ) κατάλληλα επιµορφωτικά προγράµµατα και δρά-

σεις διαπολιτισµικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ό-
λα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Άρθρο 22
Σχολεία Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης

1. Τα σχολεία Διαπολιτισµικής  Εκπαίδευσης, που ι-
δρύθηκαν σύµφωνα  µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5
και 6 του ν. 1566/1985 (Α΄167) µετατρέπονται  και λει-
τουργούν εφεξής ως  Πειραµατικά Σχολεία Διαπολιτισµι-
κής  Εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά  επιδιώκουν τη συ-
νεργασία µε  τα Α.Ε.Ι. της χώρας εφαρµόζοντας  σε πει-
ραµατική βάση ερευνητικά  και καινοτόµα προγράµµατα
που  αφορούν τη διαπολιτισµική εκπαίδευση  και την α-
ντιµετώπιση του εκπαιδευτικού  και κοινωνικού αποκλει-
σµού λόγω  φυλετικής καταγωγής και πολιτισµικής  προ-
έλευσης, µε στόχο την περαιτέρω  γενίκευση της εφαρ-
µογής τους  στα λοιπά σχολεία.
Τα προγράµµατα σπουδών και παιδαγωγικές µέθοδοι

εφαρµόζονται όπως στα υφιστάµενα Πειραµατικά Σχο-
λεία.

2. Πειραµατικά Σχολεία  Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
ιδρύονται  µε κοινή απόφαση του Υπουργού  Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων  και του Υπουργού Οικονο-
µικών. Με όµοια απόφαση µπορεί να  µετατρέπονται σε
Πειραµατικά  Σχολεία Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης  άλ-
λα δηµόσια σχολεία, να αποχαρακτηρίζονται  Πειραµατι-
κά Σχολεία Διαπολιτισµικής  Εκπαίδευσης µετατρεπόµε-
να σε  συνήθη σχολεία, καθώς και να  ιδρύονται τάξεις υ-
ποδοχής ή  φροντιστηριακά τµήµατα ή να  εφαρµόζονται
ανάλογα υποστηρικτικά  µέτρα σε κάθε σχολείο, εφόσον
από τις αντίστοιχες εγγραφές  των µαθητών διαπιστωθεί
η  σχετική ανάγκη.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων πραγµατοποιείται η σύνδεση των Πειρα-
µατικών Διαπολιτισµικών Σχολείων µε σχολεία γενικής
εκπαίδευσης, όπως και µε σχολεία του εξωτερικού, στη
βάση συγκεκριµένων δράσεων µέσω των οποίων θα εξα-
σφαλίζονται τόσο η επικοινωνία και η συνεργασία µετα-
ξύ των σχολείων όσο και η διάχυση της εµπειρίας των
Πειραµατικών Διαπολιτισµικών Σχολείων.

Άρθρο 23
Εκπαιδευτικό Προσωπικό

1. Με κοινή απόφαση των  Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και  Θρησκευµάτων και Οικονοµικών  συνιστώνται οι
αναγκαίες θέσεις  προσωπικού και κατά κλάδους  ειδικό-

τητες για τη λειτουργία  των δηµόσιων Πειραµατικών
Σχολείων  Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα
των εκπαιδευτικών οι οποίοι  µετατίθενται στα Δηµόσια
Σχολεία  της παραγράφου 1, καθώς και η  διαδικασία µε-
τάθεσής τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα  ε-
πιστηµόνων ειδικευµένων στα  θέµατα διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης, σχολικών συµβούλων, σχολικών ψυχολό-
γων, κοινωνικών λειτουργών κ.λπ. προς  υποστήριξη του
έργου των εκπαιδευτικών  που στοχεύουν στην ενηµέ-
ρωση, στις αρχές της Διαπολιτισµικής  Εκπαίδευσης,
στα ζητήµατα διγλωσσίας, στη διδακτική της ελληνικής
ως δεύτερης γλώσσας και στην  ανάπτυξη των δεξιοτή-
των των  µαθητών.

Άρθρο 24
Μέτρα στήριξης της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων συνιστάται:

1. Επιτροπή ειδικών επιστηµόνων  και στελεχών του Υ-
πουργείου  Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων  για
δηµιουργία πλατφόρµας συγκέντρωσης  εκπαιδευτικών
υλικών και εγχώριων  και διεθνών πρακτικών σχολείων
προς ενηµέρωση της εκπαιδευτικής  κοινότητας.

2. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  ορίζονται:
α) οι εκπαιδευτικές µέθοδοι εξειδικευµένης διδασκα-

λίας,
β) οι δέσµες κοινωνικών µέτρων µε στόχο την υποστή-

ριξη της οικογένειας και του µαθητή,
γ) οι συµβουλευτικές υπηρεσίες παράλληλα µε τη Δι-

εύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευ-
σης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) που θα αποβλέπουν στη στήριξη και
ενίσχυση συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων
και της εκπαιδευτικής κοινότητας,
δ) οι δοµές εκτός τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα «κα-

λοκαιρινά σχολεία» και οι υπάρχουσες «θερινές κατα-
σκηνώσεις»,
ε) το αναγκαίο πλαίσιο για τη σύνταξη του ειδικού υ-

ποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού στις γλώσσες των
κυριότερων µεταναστευτικών µονάδων, προκειµένου να
επιτευχθεί το έργο των εκπαιδευτικών και ο σκοπός της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τη Διεύ-
θυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευ-
σης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.)

Άρθρο 25
Διοίκηση των Πειραµατικών Σχολείων

Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης

1. Οι διατάξεις που ισχύουν  για τη διοίκηση των δηµο-
σίων  σχολείων και τη στήριξη του  έργου τους
(ν. 3966/2011) εφαρµόζονται και στα  Πειραµατικά Σχο-
λεία Διαπολιτισµικής  Εκπαίδευσης.

2. Οι διευθυντές των  δηµόσιων σχολείων επιλέγονται,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα µε  την επιλογή διευθυντών
των  άλλων δηµόσιων σχολείων.

3. Η διοίκηση των Σχολείων  Διαπολιτισµικής Εκπαί-
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δευσης ασκείται  από τις οικείες Διευθύνσεις  της αντί-
στοιχης βαθµίδας.

Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις

1. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν  συνεχώς για χρονικό
διάστηµα  άνω των επτά (7) ετών µε απόσπαση  σε εκ-
παιδευτικές µονάδες του  άρθρου 4, και είναι οµογενείς
οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο  οµογενή ή αλλογενή, µόνιµο κά-
τοικο  του εξωτερικού στη χώρα απόσπασής  τους, µπο-
ρεί να αποσπώνται µόνο  µε τις τακτικές αποδοχές τους
στην Ελλάδα, χωρίς επιµίσθιο, ως  τη συνταξιοδότησή
τους ύστερα  από ετήσια αίτηση παράτασης  υπό τις α-
κόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν µόνιµη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή

σχέση µε τη χώρα µόνιµης διαµονής του/της συζύγου
για διάστηµα µεγαλύτερο από τα δέκα (10) τελευταία
χρόνια,
β) ο γάµος έχει τελεστεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια

πριν από την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πε-
νταετίας, και
γ) έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υ-

ποδοχής.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται κανένα εί-

δος επιµισθίου ή πρόσθετης αποζηµίωσης και χάνουν
την οργανική τους θέση στην ηµεδαπή.
Αν η εκπαιδευτική µονάδα όπου υπηρετούν καταργη-

θεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού
λόγω διακρατικής συµφωνίας οφείλουν να επιστρέψουν
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ηµεδαπής στη διάθεση
της οποίας βρίσκονται.

2. Εκπαιδευτικές µονάδες  που λειτουργούν µε ελλη-
νόγλωσσο  πρόγραµµα µετατρέπονται σε δίγλωσσες  σε
όλες τις βαθµίδες, ύστερα  από σχετικές διµερείς συµ-
φωνίες, ως εξής:
α) Τα Δηµοτικά Σχολεία µετατρέπονται σε δίγλωσσα

από το σχολικό έτος 2018-2019.
β) Τα Γυµνάσια µετατρέπονται σε δίγλωσσα από το

σχολικό έτος 2018-2019. Η µετατροπή ολοκληρώνεται
σταδιακά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες µαθη-
τές στο Γυµνάσιο ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών
τους στο ελληνόγλωσσο πρόγραµµα και,µετά την απο-
φοίτησή τους, µπορεί να κατευθύνονται σε δίγλωσσα
Λύκεια.
γ) Τα Λύκεια µετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχο-

λικό έτος 2018-2019. Η µετατροπή ολοκληρώνεται στα-
διακά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες µαθητές
στο Λύκειο ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους στο
ελληνόγλωσσο πρόγραµµα µέχρι την αποφοίτησή τους.
δ) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερµα-

νίας, η διάρκεια και οι λεπτοµέρειες της µετατροπής, η
οποία εφαρµόζεται από το σχολικό έτος 2018-2019, ρυθ-
µίζονται µετά από διακρατικές διµερείς συµφωνίες µε τα
Υπουργεία Παιδείας των επιµέρους κρατιδίων.

3. Οι σχολικές µονάδες  κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης,
οι  οποίες υφίστανται κατά τη  δηµοσίευση του παρό-
ντος, εξακολουθούν  να χορηγούν τίτλους σπουδών
που αναγνωρίζονται ως ισότιµοι  µε τους τίτλους των α-
ντίστοιχων  σχολείων της ηµεδαπής.

4. Στους µαθητές των  δίγλωσσων εκπαιδευτικών µο-
νάδων  της προηγούµενης παραγράφου  χορηγείται τίτ-
λος σπουδών που  αναγνωρίζεται ως ισότιµος των  τίτ-
λων των αντίστοιχων σχολείων  της ηµεδαπής και της

ξένης  χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 27
Ρύθµιση για τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων
Έρευνας των Α.Ε.Ι., το Διεθνές Πανεπιστήµιο της 

Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011
(Α΄195), όπως έχει  αντικατασταθεί µε την περίπτωση
γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 24 του  ν. 4386/2016 (Α΄83),
επέρχονται οι εξής  τροποποιήσεις:
α) στο προτελευταίο εδάφιο µετά τις λέξεις «των ρυθ-

µιζόµενων δόσεων» προστίθενται οι εξής λέξεις: «η δια-
δικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, καθώς»,
β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα ποσά που οφείλουν, σύµφωνα µε τα άρθρα 15

παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν. 2817/2000, 59 περίπτωση στ΄
του ν. 4009/2011, 18 του ν. 4283/2014, 24 του ν. 4386/
2016, οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλή-
ρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα, είτε ατοµικώς είτε µέσω εταιρείας, παραγράφο-
νται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, µε την
πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονοµικού έ-
τους εντός του οποίου βεβαιώθηκε ως έσοδο του οικείου
ΕΛΚΕ, ενώ εισπράττονται και διεκδικούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για τον προσδιορισµό του οφει-
λόµενου ως άνω ποσού οι ΕΛΚΕ µπορούν να απευθύνο-
νται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., η οποία παρέχει κάθε ανα-
γκαίο στοιχείο σχετικό µε το ύψος των εισοδηµάτων των
υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας κατά τα κρίσιµα έτη.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του  ν. 3391/2005 (Α΄ 240) α-
ντικαθίσταται ως  εξής:

«4. Το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
µπορεί να συνεργάζεται µε άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης της χώρας και µε οµοταγή Πανεπιστήµια
του εξωτερικού. Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι
τη συγκρότηση της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτρο-
πής, µπορεί να ιδρύονται παραρτήµατα και κέντρα σπου-
δών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδας οπουδή-
ποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, να καθορίζονται και
να διοργανώνονται κοινά προγράµµατα σπουδών προ-
πτυχιακών ή µεταπτυχιακών σε συνεργασία µε σχολές ή
τµήµατα άλλων Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή σε
συνεργασία µε άλλες σχολές ή τµήµατα οµοταγών Πα-
νεπιστηµίων του εξωτερικού. Με όµοια απόφαση ρυθµί-
ζονται τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λει-
τουργία των παραρτηµάτων, των κέντρων σπουδών, των
κοινών προγραµµάτων σπουδών προπτυχιακών ή µετα-
πτυχιακών.»

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152),
προστίθενται  περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως  εξής:

«δ) Τα µέλη ΕΠ και ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τµήµατος
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το διοικητικό προσωπικό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εργάζονται εκτός της έδρας του Ιδρύ-
µατος στις πόλεις όπου λειτουργούσαν παραρτήµατα
ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ µπορούν να παρέχουν το έργο τους στα
Προγράµµατα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Προγράµ-
µατα Επιµόρφωσης ή Εξειδίκευσης που οργανώνει και
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λειτουργεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3027/2002 (Α΄ 152).
ε) Τα µέλη ΕΠ του Παιδαγωγικού Τµήµατος της

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µπορούν να παρέχουν το έργο τους σε προ-
γράµµατα σπουδών Τµηµάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι., µε τα ο-
ποία το Ίδρυµα έχει συνάψει προγραµµατικές συµφωνίες
συνεργασίας µε αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση παι-
δαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.»

4. Τα έσοδα του προγράµµατος  παιδαγωγικής κατάρ-
τισης για  εκπαιδευτικούς και υποψήφιους  εκπαιδευτι-
κούς της περίπτωσης  α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του
ν. 3027/2002 (Α΄152) που έχουν εισπραχθεί  κατά το
χρονικό διάστηµα από  τις 28.6.2002 και έως και τις
17.9.2013 από τον Ειδικό Λογαριασµό  Κονδυλίων Έρευ-
νας της Ανώτατης  Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογι-
κής  Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) εγγράφονται  και αποτε-
λούν αποθεµατικό του  και µπορεί να διατίθενται  σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις  για τη λειτουργία και τη
διαχείριση των Ειδικών Λογαριασµών  Κονδυλίων Έρευ-
νας των Α.Ε.Ι..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

1. Μετά το άρθρο 29 του  ν. 682/1977 (Α΄244), όπως έ-
χει τροποποιηθεί  µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν.1035/1980 (Α΄ 60), προστίθεται άρθρο 30, ως  εξής:

«Άρθρο 30
Σχέση εργασίας, διάρκεια σύµβασης-λύση

σχέσης εργασίας

1. Οι διδάσκοντες στα  ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί,
υπηρετούν µε σχέση εργασίας  ορισµένου ή αορίστου
χρόνου  κατά τα οριζόµενα στις επόµενες  παραγρά-
φους.

2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί  προτείνονται προς πρό-
σληψη από  τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού  σχολείου και µε-
τά την έγκριση  της πρότασης από το Διευθυντή  της οι-
κείας Διεύθυνσης συνάπτουν  σύµβαση ορισµένου χρό-
νου, η οποία  αρχίζει την ηµέρα παροχής  των υπηρεσιών
από τον εκπαιδευτικό  και λήγει την 31η Αυγούστου  του
δεύτερου έτους από την  πρόσληψή του. Κατά τη λήξη
της διετίας ο ιδιοκτήτης µπορεί  να καταγγείλει τη σύµ-
βαση. Μετά  την πάροδο της διετίας και  εφόσον η σύµ-
βαση δεν καταγγελθεί  κατά τα ανωτέρω, µετατρέπεται
αυτοδικαίως σε σύµβαση αορίστου  χρόνου.

3. Η σύµβαση αορίστου  χρόνου είναι δυνατόν να κα-
ταγγελθεί  µόνο για τους παρακάτω λόγους:
α) Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρ-

κώς αιτιολογηµένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίµα-
τος στο σχολείο λόγω αδυναµίας συνεργασίας εργοδό-
τη-εκπαιδευτικού.
β) Κατάργηση σχολείων.
γ) Κατάργηση τάξεων και τµηµάτων τάξεων. Στην πε-

ρίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έ-
χουν τη µικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και
µηδενίζεται το ωράριό τους. Από τις απολύσεις αυτές ε-
ξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των
σχολείων.

δ) Συµπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας των εκπαι-
δευτικών.
ε) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται από τον ιδιο-

κτήτη του σχολείου στο οποίο υπηρετούν λόγω:
αα) σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας που διαπι-

στώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθµια υγειο-
νοµική επιτροπή του Δηµοσίου και, ύστερα από ένσταση
του ενδιαφεροµένου, από τη δευτεροβάθµια υγειονοµι-
κή επιτροπή του Δηµοσίου,
ββ) συµπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας που θεµελιώ-

νει δικαίωµα προς λήψη πλήρους σύνταξης από φορέα
ασφάλισης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σε αυτή την
περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά
τη λήξη του διδακτικού έτους,
γγ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης α-

πό το οικείο πειθαρχικό συµβούλιο,
δδ) ανεπάρκειας ως προς την εκτέλεση των καθηκό-

ντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρε-
σιακό συµβούλιο και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον υ-
πηρεσιακές εκθέσεις που συντάσσονται από τον αρµό-
διο Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφορούν δύο τουλάχι-
στον συνεχόµενα διδακτικά έτη.

4. Κατά τη διάρκεια της  σύµβασης εργασίας αορίστου
χρόνου, η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί  από τον ιδιο-
κτήτη για τους  περιοριστικά αναφερόµενους στην  πα-
ράγραφο 3 λόγους.

5. Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός  εκπίπτει αυτοδικαίως της
υπηρεσίας, εάν καταδικαστεί µε αµετάκλητη  απόφαση
σε ποινή συνεπαγόµενη  απόλυση για τους δηµοσίους
υπαλλήλους.

6. Οι αποχωρούντες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λόγω συ-
µπληρώσεως του συντάξιµου χρόνου ή του 70ού έτους
της ηλικίας τους, δικαιούνται αποζηµίωση ίση προς το ή-
µισυ της προβλεπόµενης στην παράγραφο 4 για την πε-
ρίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας.

7. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί  απολυόµενοι εξαιτίας ανε-
πάρκειας  ως προς την εκτέλεση των  καθηκόντων τους,
η οποία διαπιστώνεται  από το οικείο υπηρεσιακό συµ-
βούλιο  ή εξαιτίας επιβολής της πειθαρχικής  ποινής της
απόλυσης, δεν δικαιούνται  αποζηµίωση.

8. Μόνιµοι εκπαιδευτικοί  της δηµόσιας εκπαίδευσης,
άλλοι  µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι  Ν.Π.Δ.Δ.
και συνταξιούχοι, οι οποίοι  δεν µετέχουν σε φορείς ε-
λέγχου  των ιδιωτικών σχολείων, δύνανται  να απασχο-
λούνται στην ιδιωτική  εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει έλ-
λειψη  στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  και στην
αντίστοιχη ειδικότητα.

9. Η σχέση εργασίας µεταξύ  του ιδιοκτήτη ιδιωτικού
σχολείου  και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού  λύεται µε το
θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την
απόλυση, για την οποία εκδίδεται πράξη του αρµόδιου
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις απολύσεων ι-
διωτικών εκπαιδευτικών, το αρµόδιο κατά περίπτωση Υ-
πηρεσιακό Συµβούλιο (ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣ-
ΔΕ), επιβεβαιώνει εάν η σύµβαση εργασίας καταγγέλθη-
κε νοµίµως, διαπιστώνει εάν η καταγγελία είναι κατα-
χρηστική ή µη και εισηγείται σχετικά µε την απόλυση
στον αρµόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει δέ-
σµια αρµοδιότητα να εκδώσει διαπιστωτική πράξη, σύµ-
φωνη µε την εισήγηση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβου-
λίου. Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, µε οποιαδήπο-
τε σχέση εργασίας, που λαµβάνουν χώρα χωρίς την προ-
βλεπόµενη κατά τα ανωτέρω πράξη του οικείου Υπηρε-
σιακού Συµβουλίου είναι άκυρες.
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10. Παραίτηση ιδιωτικού  εκπαιδευτικού κατά τη διάρ-
κεια  του διδακτικού έτους επιτρέπεται  µόνο µε τη συ-
ναίνεση του  ιδιοκτήτη ή για αποχρώντα λόγο εκτιµώµε-
νο από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η παραίτηση,
για να θεωρείται έγκυρη, πρέπει να υποβάλλεται από τον
εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως στο ιδιωτικό σχολείο και ε-
ντός 5 ηµερών στον Διευθυντή εκπαίδευσης. Η αποδοχή
αυτής κοινοποιείται αµέσως προς τον ιδιοκτήτη, ο οποί-
ος υποχρεούται εντός πέντε (5) ηµερών να υποβάλει
πρόταση για το διορισµό αντικαταστάτη. Ο παραιτηθείς
δεν µπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από την
ανάληψη των καθηκόντων του αντικαταστάτη του, εκτός
εάν παρήλθε µήνας από την υποβολή της παραίτησής
του και δεν του έγινε κοινοποίηση της αποδοχής της. Οι
διοριζόµενοι στη δηµόσια εκπαίδευση, ως µόνιµοι ή ως
αναπληρωτές, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτο-
δικαίως παραιτούµενοι από το ιδιωτικό σχολείο στο ο-
ποίο υπηρετούν, µόλις αναλάβουν υπηρεσία στη δηµόσια
εκπαίδευση.

11. Η απόλυση των ιδιωτικών  εκπαιδευτικών εξαιτίας
πειθαρχικού  παραπτώµατος, ανεπάρκειας ή νόσου, ε-
πέρχεται από την κοινοποίηση  της οικείας πράξης στον
ιδιωτικό  εκπαιδευτικό.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του  ν. 682/1977 (Α΄ 244) α-
ντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραµµα δι-
δασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
πέραν του ωρολογίου προγράµµατος, ιδίως ενισχυτική
διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της
γλωσσοµάθειας κ.λπ. επιτρέπονται, κατόπιν ελέγχου νο-
µιµότητας ως προς το πρόγραµµα σπουδών και το παιδα-
γωγικό περιεχόµενο της διδασκαλίας από την κατά περί-
πτωση αρµόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων. Οι προϋποθέσεις για την παρέκ-
κλιση και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
πέραν του ωρολογίου προγράµµατος είναι οι ακόλουθες:
αα) Το ανώτατο όριο του εβδοµαδιαίου ωρολογίου

προγράµµατος διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δε
µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για όλες τις
τάξεις,
ββ) Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας

(ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµ-
βρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου σε συ-
νεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων και τον υπεύθυνο
σχολικό σύµβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά
κριτήρια κατά τη συγκρότησή του και υποβάλλεται σε
τρία αντίγραφα στον αρµόδιο σχολικό σύµβουλο για θε-
ώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα αντίγραφο στο σχολείο
και ένα στέλνει για ενηµέρωση στον οικείο Διευθυντή
Εκπαίδευσης,
γγ) Η παρέκκλιση αφορά όλους τους µαθητές της τά-

ξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγείται. Στην οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους προαι-
ρετική σχολική δράση (παρέκκλιση) µη προβλεπόµενη α-
πό το ισχύον ωρολόγιο πρόγραµµα (Β΄1324 /2016), κατά
τα ανωτέρω µαζί µε τον αριθµό των τµηµάτων, των µα-
θητών και των διδασκόντων,
δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλι-

σης χορηγείται µε διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προ-
βλέπεται για τα ιδιωτικά Δηµοτικά Σχολεία, όπως αυτή
καθορίστηκε µε την παρούσα και οι διδάσκοντες θα πρέ-
πει να έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από
τη σχετική κείµενη νοµοθεσία.»

3. Το εδάφιο β΄ της  παρ. 4 του άρθρου 27 του
ν. 682/1977 (Α΄244), όπως προστέθηκε µε  την παρ. 14
του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), αντικαθίσταται,
ως εξής:

«β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τµηµάτων, κα-
θώς και σε αν οι ώρες διδασκαλίας ενός µαθήµατος δεν
επαρκούν προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το
ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται στους εν λό-
γω εκπαιδευτικούς, άλλες σχολικές δράσεις και δραστη-
ριότητες σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες της σχο-
λικής µονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρό-
σθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσοµάθειας,
συντονισµός κλάδου ή άλλης οµάδας εκπαιδευτικών,
διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και
άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργα-
στηρίων ή διοικητικό έργο, προκειµένου να συµπληρώ-
σουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.»

Άρθρο 29
Ρυθµίσεις για τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Στο τέλος της περίπτ. 5 της υποπαρ. Θ.18 της παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222) προστίθε-
νται εδάφια ως εξής:

«Τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης µε ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας, που εκδόθηκε δυνάµει της δήλωσης του ν.
1599/1986 (Α΄ 75) της προηγούµενης περιόδου, υποβάλ-
λουν υποχρεωτικά έως 30/09/2016 αίτηµα τροποποίησης
για ελλείψεις ή/και µεταβολές στις κτιριολογικές προϋ-
ποθέσεις, που έχουν επέλθει από το χρονικό διάστηµα
της αδειοδότησής τους έως και σήµερα. Αν τα ιδιωτικά
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
δεν καταθέσουν εµπρόθεσµα το αίτηµα τροποποίησης
για ελλείψεις ή/και µεταβολές, ανακαλείται η άδειά τους
σύµφωνα µε την περιπτ. 1β’ της υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Με από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης κα-
θώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 30
Ρυθµίσεις για τα θέµατα Φροντιστηρίων και Κέντρων

Ξένων Γλωσσών

1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέ-
ντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αµελλητί στις οικεί-
ες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων:
αα)το αναλυτικό εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα

µαθηµάτων, από όπου να προκύπτει  ο αριθµός των τµη-
µάτων και των µαθητών του κάθε τµήµατος, οι ώρες δι-
δασκαλίας κάθε µαθήµατος και ο διδάσκων/καθηγητής
κάθε διδακτικής ώρας,
ββ) αντίγραφα των συµβάσεων εργασίας που συνά-

πτουν µε τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευ-
θύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών
προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών.
β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υ-

ποχρεωτικά το αναλυτικό εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρό-
γραµµα µαθηµάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώµα-
τος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευ-
θύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
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γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος
κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδοµαδιαίου
ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων και των αντιγρά-
φων των συµβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.

2. Κατά τις ηµέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκο-
ντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές,
χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται.  Σε περίπτωση α-
πασχόλησής τους κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι
αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.

3. Το εβδοµαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απα-
σχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσ-
σών καθορίζεται στις είκοσι µία (21) διδακτικές ώρες. Η
συµπλήρωση πλήρους εβδοµαδιαίου ωραρίου αντιστοι-
χεί σε είκοσι πέντε (25) ένσηµα µηνιαίως, ανεξαρτήτως
της κατανοµής των διδακτικών ωρών µέσα στην εβδοµά-
δα.

Άρθρο 31
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:

«γ) Με κοινή απόφαση  των Υπουργών Οικονοµικών
και  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων  καθορίζονται
ο µέγιστος αριθµός  των ωρών της εβδοµαδιαίας  απα-
σχόλησης και το ύψος της  ωριαίας αντιµισθίας των ιδιω-
τών, οι οποίοι προσλαµβάνονται µε  σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου  ορισµένου χρόνου ως ωροµίσθιοι  για
τη διδασκαλία αντικειµένων/µαθηµάτων  στα Καλλιτεχνι-
κά Σχολεία».

Άρθρο 32
Ρυθµίσεις εγγραφής µαθητών
σε διαφορετικό τύπο Λυκείου

Οι µαθητές δικαιούνται µια µόνο µετεγγραφή κατά το
ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Ε-
παγγελµατικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρ-
χικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι
εσπερινό. Ειδικά, οι µαθητές της Β΄ τάξης του Ηµερήσι-
ου ή Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου µετεγγράφο-
νται στην Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για τις αποσπάσεις στα σχολεία του 

Αρµενικού Κυανού Σταυρού, της Γενικής Αρµενικής
Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλίτικης Κοινότητας 

Αθηνών, της Ισραηλίτικης Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης, σε εκκλησιαστικά 

νοµικά πρόσωπα και φορείς

1. Η παρ. 14 του άρθρου 6 του  ν. 1674/1986 (Α΄203) α-
ντικαθίσταται ως  εξής:

«14. Στα σχολεία του Αρµενικού Κυανού Σταυρού και
της Γενικής Αρµενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραη-
λιτικής Κοινότητας Αθηνών και της Ισραηλιτικής Κοινό-
τητας Θεσσαλονίκης µπορεί να αποσπώνται για διδα-
σκαλία εκπαιδευτικοί της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η απόσπαση αυτή γίνεται

για ένα σχολικό έτος, που µπορεί να ανανεώνεται, µε α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, ύστερα από αίτηση του Αρµενικού Κυανού Σταυ-
ρού ή της Γενικής Αρµενικής Ένωσης Αγαθοεργίας ή της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών(Ν.Π.Δ.Δ.) ή της Ισραη-
λιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.) και γνώµη
του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου. Στις α-
νωτέρω αποσπάσεις, ως µονάδες µετάθεσης υπολογίζο-
νται οι προβλεπόµενες για τη σχολική µονάδα στην ο-
ποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί. Η καταβολή των απο-
δοχών των αποσπασµένων εκπαιδευτικών διενεργείται
από τον φορέα της οργανικής τους θέσης.»

2. Η καταβολή των αποδοχών  των αποσπασµένων υ-
παλλήλων του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρη-
σκευµάτων στα νοµικά πρόσωπα  των άρθρων 1 παρά-
γραφοι 4 και 60 του  ν. 590/1977 (Α΄146), 26 του
ν. 3432/2006 (Α΄14) και του β.δ. της 25.1/13.2.1843
(4/1843), στα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα και αρχές
των άρθρων 1 και 2 του ν. 4149/1961 (Α΄41) και στις Ιε-
ρές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, καθώς και στις Ιε-
ρές Μονές, Ενορίες, Εκκλησιαστικά Ιδρύµατα, Ιερά Προ-
σκυνήµατα και Εκκλησιαστικά Μουσεία, που εποπτεύο-
νται από τα παραπάνω εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα,
εξακολουθεί να διενεργείται από το φορέα της οργανι-
κής τους θέσης.

Άρθρο 34
Ρυθµίσεις θεµάτων της Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης

1. Οι τοµείς και οι  ειδικότητες των Επαγγελµατικών
Λυκείων µπορεί να συνενώνονται  ή να µεταφέρονται α-
πό Επαγγελµατικό  Λύκειο σε άλλο Επαγγελµατικό  Λύ-
κειο, όπως καθορίζονται κάθε  φορά σύµφωνα µε την πε-
ρίπτωση  ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
(Α΄193). Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων
και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., που διδάσκουν τα τεχνολο-
γικά – επαγγελµατικά µαθήµατα των συνενωµένων ή µε-
ταφερόµενων τοµέων και/ή ειδικοτήτων µεταφέρονται
στο Επαγγελµατικό Λύκειο, που παρέχει εφεξής αυτούς
τους τοµείς και/ή τις ειδικότητες. Για τη µεταφορά των
οργανικών θέσεων στο Επαγγελµατικό Λύκειο, στο ο-
ποίο λειτουργούν εφεξής οι τοµείς και/ή οι ειδικότητες,
και την τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, οι ο-
ποίοι προέρχονται από το Επαγγελµατικό Λύκειο µε
τους συνενωµένους ή µεταφερόµενους τοµείς και/ή ειδι-
κότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσα σε έξι µήνες από τη
δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης
ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013(Α΄193) ύ-
στερα από γνώµη του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτι-
κοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις µεταφερόµενες οργα-
νικές θέσεις, διατηρούν την αρχαιότητα της τοποθέτη-
σης, την οποία είχαν στο ΕΠΑΛ από το οποίο προέρχο-
νται. Κατ’ εξαίρεση εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτή-
των των Επαγγελµατικών Λυκείων, που διδάσκουν τα τε-
χνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα των συνενωµέ-
νων ή µεταφερόµενων τοµέων και/ή ειδικοτήτων, µπο-
ρούν µε απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης ύστερα από γνώµη του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ και αί-
τησή τους να παραµείνουν στο Επαγγελµατικό Λύκειο,
όπου κατέχουν οργανική θέση, εφόσον συµπληρώνουν
αριθµό διδακτικών ωρών µαθηµάτων γενικής παιδείας

15



ή/και τεχνολογικών – επαγγελµατικών µαθηµάτων άλ-
λων τοµέων και/ή ειδικοτήτων σε Α΄ ανάθεση, ο οποίος
δικαιολογεί τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης.

2.α) Στο τέλος της περίπτωσης  η΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 43 του  ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται οι λέ-
ξεις  «ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου  Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής».
β) Στο τέλος της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου

43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται οι λέξεις «ύ-
στερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.114/2014
(Α΄181) προστίθεται  περίπτωση ιγ΄, ως εξής:

«ιγ) τις αναθέσεις µαθηµάτων (γενικής παιδείας, το-
µέα και ειδικότητας) όλων των τάξεων των Επαγγελµα-
τικών Λυκείων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών µο-
νάδων της αρµοδιότητάς του.»

4. Τα τµήµατα εκπαιδευτικών  θεµάτων Επαγγελµατι-
κής Εκπαίδευσης  της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτω-
σης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1566/1985
(Α΄167), όπως µετονοµάστηκαν µε την περίπτωση β΄
της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), κα-
ταργούνται.

5. Στο πρώτο εδάφιο της  παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 3577/2007 (Α΄ 130) µετά τις λέξεις  «Τα πτυχία» δια-
γράφονται οι  λέξεις «των σχολικών ετών 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008».

Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Δήµο Μαραθώνα (πρώην µαθητικές
κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)

1. Τα καταλύµατα του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και  Θρησκευµάτων στο Δήµο Μαραθώνα, περιοχή Ζού-
µπερι (πρώην µαθητικές  κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα
Νέας  Μάκρης), στον προϋπολογισµό του  οποίου εγγρά-
φονται οι σχετικές  πιστώσεις για τη λειτουργία  τους,
τελούν υπό την άµεση  εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύ-
θυνσης  Κτηριακής και Υλικοτεχνικής  Υποδοµής του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας  και οι τυχόν ανεξόφλητες
δαπάνες  λειτουργίας των καταλυµάτων  βαρύνουν τις
πιστώσεις του  τακτικού προϋπολογισµού του  Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευµάτων και ειδικότερα
του Ειδικού Φορέα 19 -110.

3. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία
ή/και η παραχώρηση, καθώς και  κάθε άλλη σχετική λε-
πτοµέρεια  της χρήσης τµήµατος ή του  συνόλου των κα-
ταλυµάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων  δύναται να ανατίθεται η οργάνωση, η
λειτουργία ή/και η παραχώρηση  κατά χρήση τµήµατος ή
του  συνόλου των καταλυµάτων σε  σύλλογο ή οµοσπον-
δία των υπαλλήλων  ή/και των εκπαιδευτικών του  Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευµάτων, για
την φιλοξενία  των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών
του Υπουργείου και των εποπτευόµενων  φορέων του
και των οικογενειών  τους. Με όµοια απόφαση καθορίζε-
ται  κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια  της χρήσης τµήµα-
τος ή του  συνόλου των καταλυµάτων. Η διοίκηση  των
καταλυµάτων ασκείται από  πενταµελές Διοικητικό Συµ-
βούλιο, που συγκροτείται µε απόφαση  του Υπουργού

Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευµάτων και αποτελείται
από τρία (3) µέλη του συλλόγου  ή της οµοσπονδίας και
δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 36
Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου

Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

1. α) Στην περίπτωση α΄  της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί  µε την
παρ. 3 του άρθρου 42 του  ν. 4403/2016 (Α΄125), µετά τη
λέξη «χρηµατοδοτήσεις»  προστίθενται οι λέξεις «ή  επι-
χορηγήσεις».
β) Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του

ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί µε την
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), η λέξη
«χρηµατοδότησης» αντικαθίσταται από τη λέξη «επιχο-
ρήγησης».
γ) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του

ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί µε την
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), οι λέξεις
«Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθη-
κε η χρηµατοδότηση και µέσα σε έξι (6) µήνες από την ο-
λοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηµατοδο-
τούµενοι φορείς,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μετά
την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η
χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση και µέσα σε έξι (6) µήνες
από την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρη-
µατοδοτούµενοι- επιχορηγούµενοι φορείς,».

2.α) Η περιπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 51 του π.δ.
114/2014 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6
του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), αντικαθίσταται
ως εξής:

«δ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Σχο-
λείων τυπικής εκπαίδευσης πρωτοβάθµιας (Δηµοτικά
Σχολεία) και δευτεροβάθµιας (Γυµνάσια, Γενικά και Ε-
παγγελµατικά Λύκεια) που λειτουργούν στα Καταστήµα-
τα Κράτησης.»

β) Οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 8 του άρ-
θρου 51 του π.δ. 114/2014 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125) α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«στ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραµ-
µάτων σπουδών των Δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµα-
τικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των µεταγυµνασιακών
Δ.Ι.Ε.Κ. σε Καταστήµατα Κράτησης.
ζ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία εκπαιδευτι-

κών προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δη-
µιουργικών, πολιτισµικών, περιβαλλοντικών και αθλητι-
κών δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε την αρµόδια υ-
πηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
η) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία µαθηµάτων

για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας από αλλοδα-
πούς, καθώς και τη µέριµνα για τη διαδικασία εξετάσεων
Ελληνοµάθειας.
θ) την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα

επίπεδα εκπαίδευσης ακόµα και όπου δεν λειτουργούν
δοµές, µε τη συνδροµή άλλων υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή µε τη δηµι-
ουργία Τµηµάτων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης
(Τ.Α.Ε.).»

3. Με υπουργική απόφαση  καθορίζονται οι ηµέρες
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διακοπών  και αργιών όλων των δοµών, ιδιωτικών και δη-
µοσίων, της µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

4. Η παρ. 7 του άρθρου 42 του  ν. 4403/2016 (Α΄125) α-
ντικαθίσταται, ως εξής:

«7. α) Οι αµοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων της περί-
πτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013
(Α΄193) που διδάσκουν στα προγράµµατα των φορέων
της µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου
17 του ν. 4186/2013 (Α΄193), καθώς και των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του
ν. 2525/1997 (Α’ 188), που υπάγονται στην αρµοδιότητα
της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς /Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται µε την
κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3687/2008 (Α΄159). Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλο-
γής των ανωτέρω εκπαιδευτών ενηλίκων καθορίζεται µε
την παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193).
β) Οι αµοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περι-

πτώσεων α΄, β΄, δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του
ν. 4186/2013 (Α΄193) που διδάσκει στα προγράµµατα
των φορέων της µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997
(Α΄188), καθορίζονται σύµφωνα µε την κ.υ.α. 2/106902/
0022 (Β΄3276/2013).»

5.1. Η υποπερίπτ. γ΄ της περίπτ. 5 της υποπαρ. Θ.3.
της παρ. Θ` του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄222), όπως έχει τροποποιηθεί µε την περ. 4 της παρ.
1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄8 ) αντικαθίσταται
ως εξής:

«(γ) για τα νοµικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των
Ν.Π. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των νοµικών
προσώπων των οποίων τα µέλη ή µέρος των µελών του
Δ.Σ. ή της Διοικήσεως τους καθορίζονται  ex officio οι µέ-
τοχοι ή οι εταίροι τους ή τα µέλη των διοικήσεων τους,
δεν έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλ-
λήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. , για δε τις ενώσεις προσώ-
πων, τα µέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έ-
χουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»

2.To πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του  ν.4186/2013
(Α΄193), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 9 του άρθρου
42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συµβουλευτικό έργο
κατά κύριο επάγγελµα σε αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας, Κέντρα Δία Βίου Μάθησης του ν. 3879/2010
(Α΄ 163) των Δήµων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασµένα µε άδεια λειτουρ-
γίας εκδοθείσα από τον αρµόδιο φορέα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, οι εκπαιδευτές ε-
νηλίκων του αρ. 27, παρ. 15 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
που διδάσκουν στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόµενοι
στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας
(ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, οι εργαζόµενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσ-
σών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Α-
θηνών, οι εργαζόµενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθώς
και οι παρέχοντες έργο σε Δράσεις Δια Βίου Μάθησης
που υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ, υ-
πάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951
(Α΄179)».

Άρθρο 37
Ρύθµιση θεµάτων Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών

1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του  ν. 3687/2008 (Α΄159),
όπως τροποποιήθηκε  µε τη παρ. 13 του άρθρου 26 του
ν. 3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίσταται ως  εξής:

«4. Ο πρόεδρος του Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι α-
ποδοχές του ορίζονται στο ύψος του βασικού µισθού του
Γενικού Διευθυντή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χωρίς το επίδοµα θέ-
σης ευθύνης ή διατηρεί τις αποδοχές του εφόσον προ-
έρχεται από το Δηµόσιο ή φορέα που χρηµατοδοτείται
από το Δηµόσιο. Για την αποζηµίωση των λοιπών µελών
και του γραµµατέως του Συµβουλίου αυτού εφαρµόζο-
νται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις.»

2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 3149/2003 (Α΄141), όπως προστέθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), αντικαθίσταται
ως εξής:

«στ) Συνιστά, συντονίζει και εποπτεύει κατά περίπτω-
ση και αναλόγως του αντικειµένου ειδικές άµισθες οµά-
δες εργασίας τα µέλη των οποίων διαθέτουν την απαραί-
τητη τεχνογνωσία. Οι οµάδες αυτές θα µελετούν, θα ε-
πεξεργάζονται και θα εισηγούνται τα απαραίτητα σχέδια
δράσεων που αφορούν το αντικείµενο µελέτης.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141)
προστίθεται περίπτωση  ζ΄ ως εξής:

«ζ) Συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχεί-
ων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και την Εθνική Βι-
βλιοθήκη της Ελλάδας η οποία, κατά κύριο λόγο, επε-
ξεργάζεται και προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για
την υλοποίηση των δράσεων.»

4. Η περίπτωση α΄ της  παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3149/2003 (Α΄141) αντικαθίσταται ως  εξής:
α) «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων συστήνεται το Γενικό Συµβούλιο Βιβλιο-
θηκών, το οποίο αποτελείται από εννέα µέλη και τα ανα-
πληρωµατικά τους, των οποίων η θητεία είναι τριετής. Ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα αναπληρωµατικά τους
µέλη ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων. Τα λοιπά επτά µέλη και τα α-
ναπληρωµατικά τους ορίζονται από τους κάτωθι φορείς
µε τον ακόλουθο τρόπο:
αα) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντής της Εθνικής Βι-

βλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) και το αναπληρωµατικό
του µέλος που υποδεικνύεται από την Ε.Β.Ε..
ββ) Τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Βιβλιοθη-

κών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ως αναπληρωµατικό του µέλος τον προϊ-
στάµενο του τµήµατος Βιβλιοθηκών.
γγ) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή των Γενικών Αρ-

χείων του Κράτους και το αναπληρωµατικό του µέλος
που υποδεικνύεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
δδ) Ένα µέλος και το αναπληρωµατικό του από την Έ-

νωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων Πλη-
ροφόρησης (Ε.Ε.Β.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από την
Ε.Ε.Β.Ε.Π..
εε) Ένα µέλος και το αναπληρωµατικό του από το Ιν-

στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που υποδει-
κνύονται από το Ι.Ε.Π..
στστ) Έναν µέλος και το αναπληρωµατικό του από το

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) που
υποδεικνύονται από το Ε.Δ.Ε.Τ..
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ζζ) Ένα µέλος και το αναπληρωµατικό του από καθη-
γητή ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκο-
νοµίας ή Επιστήµης Πληροφορίας του Τµήµατος Αρχειο-
νοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου (Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π.) ή του Τµήµατος Βιβλιοθη-
κονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τεχνολο-
γικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθηνών
(Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ.) ή του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ.)
ή άλλων αντίστοιχων ιδρυµάτων που µπορεί να προκύ-
ψουν στο µέλλον από δηµιουργία τµηµάτων, συγχωνεύ-
σεων, καταργήσεων κ.λπ..
Στην πρώτη συγκρότηση (θητεία) το τακτικό µέλος

προέρχεται από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και το αναπληρωµατικό
µέλος από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ., στη δεύτερη σύσταση
(θητεία) το τακτικό µέλος προέρχεται από το
Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ. και το αναπληρωµατικό µέλος από το
Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ., στην επόµενη σύσταση (θητεία) το τα-
κτικό µέλος προέρχεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ. και το
αναπληρωµατικό µέλος από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ούτω κα-
θεξής.»

5. Το τελευταίο εδάφιο  της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Ο Γραµµατέας ορίζεται από το Γενικό Συµβούλιο Βι-
βλιοθηκών.»

6. Όπου στις διατάξεις  του ν. 3149/2003 (Α΄141) και
στην κείµενη  νοµοθεσία αναφέρεται «Γενικό  Συµβούλιο
Βιβλιοθηκών, Γενικών  Αρχείων του Κράτους και Εκπαι-
δευτικής  Ραδιοτηλεόρασης» τροποποιείται  σε «Γενικό
Συµβούλιο Βιβλιοθηκών».

7. Όπου στο άρθρο 9 του  ν. 3149/2003 (Α΄141) ανα-
φέρεται «Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους  και
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση»  τροποποιείται σε «Βι-
βλιοθήκες».

Άρθρο 38
Ρυθµίσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ιδρύο-
νται δοµές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύ-
γων, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονι-
σµός και το πρόγραµµα της εκπαίδευσης στις ως άνω
δοµές, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία στελέχω-
σης αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων αποσπώνται ή διατίθενται εκπαιδευτικοί
στις ως άνω δοµές και προσλαµβάνονται αναπληρωτές,
µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού, του Προγράµµα-
τος Δηµοσίων Επενδύσεων ή µέσω ΕΣΠΑ.

Άρθρο 39
Καταργούµενες Διατάξεις

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄ 128).
β) Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124).
γ) Η παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
δ) Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).
ε) Το άρθρο 25 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130).
στ) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄

159).
ζ) Η παρ. 17 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118).

Άρθρο 40
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Κουρουµπλής Ν. Φίλης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΡΘΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Κοτζιάς Ν. Παρασκευόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Α.-Ν.-Δ. Μπαλτάς Ευκλ. Τσακαλώτος

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α. Αναγνωστοπούλου Ι. Μουζάλας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θ. Πελεγρίνης 
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Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


