
 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2413/ΦΕΚ Α' 124/1996 
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 
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                          Ο ΠΡΕ∆ΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
  Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 
                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
          ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
            ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
                           Αρθρο 1 
         
            Σκοπός της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό    
 
  1. Σκοπός της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό είναι: 
 
  α. η καλλιέργεια και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, 
 
  β. η ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας, 
 
  γ. η διαµόρφωση της προσωπικότητας των ελληνοπαίδων, που θα 
ενισχύει 
την αυτογνωσία και αυτοπεποίθησή τους, 
 
  δ. η προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής και 
ορθόδοξης παράδοσης και του ελληνικού πολιτισµού στις άλλες χώρες, 
 
  ε. η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, των παραδόσεων 
και της ιστορίας του ελληνισµού που ζει σε διάφορες χώρες και 
περιοχές 
της γης, καθώς και ή προβολή και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στην 
Ελλάδα, ιδιαίτερα µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος, και στο 
εξωτερικό, 
 
  στ. η αξιοποίηση της γνώσης και της εµπειρίας του ελληνισµού της 
διασποράς για την ανάπτυξη της επιστήµης, του πολιτισµού και της 
παιδείας στην Ελλάδα, 
 
  ζ. η συµβολή στην αµοιβαία κατανόηση, την ειρηνική συµβίωση και 
συνεργασία ατόµων και οµάδων διαφορετικής προέλευσης κοι πολιτιστικής 
παράδοσης, που ζουν στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες. 
 
  2. Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό αποβλέπει στην ενίσχυση 



προγραµµάτων και µορφών της ελληνικής παιδείας, που θα 
ανταποκρίνονται 
στις συνθήκες που επικρατούν στην κάθε χώρα, ενώ θα είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένες µε τις εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και πολιτιστικές 
ανάγκες των ελληνοπαίδων και του ελληνισµού της διασποράς γενικότερα. 
Με την ίδια αυτή προοέγγιση θα ενισχύονται προγράµµατα και µορφές 
οργάνωσης της ελληνικής παιδείας που θα απευθύνονται και σε κατοίκους 
των άλλων χωρών. 
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                            Αρθρο 2 
 
             Μορφές οργάνωσης της ελληνικής παιδείας        
                         στο εξωτερικό 
 
  1. Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό παρέχεται από εκπαιδευτικές 
µονάδες όπως: 
 
  α) τµήµατα ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού ενταγµένα στα σχολεία 
των άλλων χωρών, 
 
  β) ελληνικά τµήµατα των ευρωπαϊκών σχολείων και των σχολείων 
διεθνών 
οργανισµών, 
 
  γ) δίγλωσσες τάξεις ενταγµένες στα σχολεία των άλλων χωρών, 
 
  δ) µονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης, 
 
  ε) τµήµατα ελληνικών σπουδών ή άλλες µορφές οργάνωσης ελληνικών 
σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των άλλων χωρών, καθώς και 
θεολογικές σχολές ή άλλες µονάδες ορθόδοξης εκπαίδευσης, 
 
  στ) τµήµατα διδασκαλίας ενηλίκων και κέντρα διδασκαλίας από 
απόσταση 
µε όλες τις δυνατές µορφές, 
 
  ζ) εκπαιδευτικές µονάδες (ή σχολεία) ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. 
 
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, µπορεί να αναγνωρίζονται, να ενισxύονται 
ή 
να ιδρύονται και να λειτουργούν στις άλλες χώρες: 
 
  α) εκπαιδευτικές µονάδες µε ελληνόγλωσσο πρόγραµµα, προσαρµοσµένο 
στις συνθήκες εκπαίδευσης των άλλων χωρών και 
 
  β) µη ενταγµένα τµήµατα ελληνικής γλώσσας και τµήµατα ενηλίκων. 
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                              Αρθρο 3 
 
             Φορείς της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό.         
 
  Φορείς της ελληνικής παιδείας του εξωτερικού µπορεί να είναι οι 
ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι 
εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές των άλλων χωρών, οι ελληνικές κοινότητες, 
ελληνικά ιδρύµατα, σύλλογοι γονέων και πολιτιστικοί ή µορφωτικοί 
σύλλογοι, σωµατεία και άλλα νοµικά και φυσικά πρόσωπα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 4 
 
              Μέσα στήριξης της ελληνικής παιδείας  
                          στο εξωτερικό 
 
  1. Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό στηρίζεται µε: 
 
  α) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και την πρόσληψη 
οµογενών 
εκπαιδευτικών στις άλλες χώρες, 
 
  β) τη σύνταξη πραγραµµάτων, προσαρµοσµένων στις συνθήκες των άλλων 
χωρών από µεικτές επιτρσπές και συνεργασία ειδικών επιστηµόνων του 
εσωτερικού και εξωτερικού, 
 
  γ) τη συγγραφή και διάθεση σχολικών βιβλίων, 
 
  δ) τη µόρφωση, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση ελλήνων εκπαιδευτικών 
για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς και οµογενών και άλλων 
εκπαιδευτικών, 
 
  ε) την κατάρτιση προδιαγραφών και διάθεση, καθώς και αποστολή 
εκπαιδευτικού υλικού και άλλων µέσων διδασκαλίας, 
 
  στ) τη χρηµατοδότηση φορέων και εκπαιδευτικών µονάδων για την 
παροχή 
ελληνικής παιδείας, 
 
  ζ) την ενίσχυση της λειτουργίας σχολών του εξωτερικού, που 
καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για διδασκαλία σε σχολεία του εξωτερικού, 
µε 
οικονοµική επιχορήγηση αυτών, απόσπαση κατάλληλων εκπαιδευτικών από 
την 
Ελλάδα, χορήγηση υποτροφιών στους σπουδαστές τους για την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους, κοθώς και την εκπαίδευση και τη µετεκπαίδευσή τους 
σε 
ελληνικά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., 
 
  η) την ενίσχυση της λειτουργίας των τµηµάτων ελληνικών σπουδών και 



των κάθε είδους πρωτοβουλιών των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
και 
ινστιτούτων του εξωτερικού για τη διδασκαλία και τη διάδοση της 
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού, 
 
  θ) την οικονοµική και κάθε άλλου είδους ενίσχυση των πρωτοβουλιών 
οµογενών και αλλογενών για τη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, 
 
  ι) τη χορήγηση χρηµατικών βραβείων και επαίνων σε αριστεύοντες 
µαθητές και φοιτητές στην ελληνική γλώσσα, κσθώς και σε οµογενείς και 
αλλογενείς που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας, 
 
  ια) τη βράβευση των εκπαιδευτικών που καταβάλλουν ιδιαίτερο ζήλο 
κατά 
την άσκηση του διδακτικού τους έργου. 
 
  2. Οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεών του 
παρόντος άρθρου, καθώς και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων του 
εξωτερικού 
για προσφορά διδακτικού έργου στα σχολεία του εξωτερικού καθορίζονται 
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος των οικονοµικών ενισχύσεων και 
επιχορηγήσεων σε κάθε περίπτωση, κσθώς και το ύψος των χορηγούµενων 
υποτροφιών, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και καταβάλλονται από 
πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
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                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
                ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
                  ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
                            Αρθρο 5 
 
                Ιδρυση, σκοπός, αρµοδιότητες       
 
  1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία 
Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
(Ι.Π.Ο.∆.Ε.), που έχει ως κύριο σκοπό τη µελέτη και έρευνα των 
εκπαιδευτικών θεµάτων που αφορούν στην ελληνική παιδεία στο 
εξωτερικό, 
καθώς και την ευθύνη και το συντονισµό των προσπαθειών για την έγκυρη 
και έγκαιρη εκτέλεση των ποικίλων προγραµµάτων. 
 
  2.'Εργο του Ι.Π.Ο.∆.Ε. είναι: 
 
  α) Η σύνταξη και η έγκριση προγραµµάτων, η έγκριση και συγγραφή 
διδακτικών βιβλίων, καθώς και η προετοιµασία διδακτικού υλικού για 
τις 
εκπαιδευτικές µονάδες στο εξωτερικό και τα σχολεία διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης. 



 
  β) Η κατάρτιση προδιαγραφών κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τα 
σχολεία του εξωτερικού, η προετοιµασία και η παραγωγή θεµάτων 
τηλεπαιδείας, εκπαίδευσης µε αλληλογραφία και τηλεµατικής. 
 
  γ) Η επιµόρφωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού. 
 
  δ) Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή πρόκειται να 
διδάξουν σε άλες τις εκπαιδευτικές µονάδες της ελληνικής παιδείας στο 
εξωτερικό, καθώς και των ξένων εκπαιδευτικών που εργάζονται στις 
εκπαιδευτικές µονάδες αυτές. 
 
  ε) Η µελέτη των θεµάτων των παλιννοστούντων ή επαναποτριζόµενων 
Ελλήνων και ειδικότερα της εκπαίδευσης των παλιννοστούντων µαθητών, 
ώστε να γίνεται όσο τα δυνατόν ευκολότερη και περισσότερο ευχερής η 
ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας. 
 
  στ) Η µελέτη και έγκαιρη αντιµετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέµατος 
που 
αφορά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την ελληνική παιδεία στο 
εξωτερικό. 
 
  ζ) Η φροντίδα για την υλοποίηση των µέσων στήριξης της ελληνικής 
παιδείας σε άλλες χώρες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενσυ 
άρθρου. 
 
  η) Η προσαρµογή των προγραµµάτων στα σχολεία διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες αυτών. 
 
  θ) Η γνωµοδότηση για την ίδρυση σχολείων διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης 
και η µελέτη και έγκαιρη αντιµετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέµατος της 
διαπολπισµικής εκπαίδευσης. 
 
  3. Για την εκτέλεση του έργου του το Ι.Π.Ο.∆.Ε. συνεργάζεται µε το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα, άλλους φορείς και οµάδες ειδικών επιστηµόνων κσι 
εκπαιδευτικών, που εργάζονται στην Ελλάδα ή στις άλλες χώρες, τις 
εκπαιδευτικές αρχές των χωρών αυτών και άλλους φορείς. Το Ι.Π.Ο.∆.Ε. 
πιστοποιεί τα προγράµµατα φορέων που ενισχύονται κατά το άρθρο 4 του 
παρόντος νόµου. 
 
  4. Επίσης, το Ι.Π.Ο.∆.Ε. συνεργάζεται µε το Συµβούλιο Απόδηµου 
Ελληνισµού, εκπρόσωπος του οποίου συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αυτού. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 6 
 
                Εποπτεία και πόροι του Ι.Π.Ο.∆.Ε.      
 
  1. Το Ι.Π.Ο.∆.Ε. έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, 
διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά τα οριζόµενα µε 



απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  2. Ο εποπτεύων Υπουργός: 
 
  α) ∆ιορίζει τον Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και τα 
µέλη αυτού, µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία καθορίζει και 
τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισµό. Ο Πρόεδρος 
διορίζεται ύστερα από γνώµη της διαρκούς επιτροπής µορφωτικών 
υποθέσεων 
της Βουλής. 
 
  β) Εγκρίνει τους κανονισµούς που καθορίζουν τις διαδικασίες 
εκπόνησης 
των µελετών και παραγωγής διδακτικού υλικού, καθώς και τον εσωτερικό 
κανονισµό λειτουργίας του Ι.Π.Ο.∆.Ε. 
 
  γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό και τον ισολογισµό του Ι.Π.Ο.∆.Ε., 
καθώς 
και τον ισολογισµό κάθε χρήσης. 
 
  δ) Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στα όργανα διοίκησης του Ι.Π.Ο.∆.Ε. 
για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 
 
  ε) Αναθέτει στο Ι.Π.Ο.∆.Ε. µελέτες και έρευνες σχετικές µε τα 
θέµατα 
της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και της διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης. 
 
  3. Το Ι.Π.Ο.∆.Ε επιχορηγείται από πιστώσεις που εγγράφονται για το 
σκοπό 
αυτόν στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης καθορίζεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Οικονοµικών, 
που εκδίδεται στο τελευταίο δίµηνο κάθε έτους και αναφέρεται στο 
επόµενο έτος. 
 
  4. Αλλοι πόροι του Ι.Π.Ο.∆.Ε είναι οι χρηµατοδοτήσεις από διεθνείς 
οργανισµούς και φορείς και οι δωρεές και εισφορές δηµόσιων, 
οµογενειακών και ιδιωτικών φορέων και φυσικών προσώπων της ηµεδαπής 
και 
αλλοδαπής. 
 
  5. Στο Ι.Π.Ο.∆.Ε. λειτουργεί συµβούλιο για την επεξεργασία 
προτάσεων 
σε θέµατα αρµοδιότητας του Ι.Π.Ο.∆.Ε.. Μέλη του συµβουλίου είναι: α) 
ο 
πρόεδρος του Ι.Π.Ο.∆.Ε. ως πρόεδρος, β) ένας εκπρόσωπος του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου, γ) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής 
Αµερικής, δ) ένας εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ε) ένας 
εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Μεγάλης Βρετανίας, στ) ένας εκπρόσωπος 
του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ζ) πέντε εκπρόσωποι που ορίζονται από το 
Σ.Α.Ε., η) ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, θ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών, ι) ένας 
εκπρόσωπος του Υπουργού Πολιτισµού, ια) ένας εκπρόσωπος της Γενικής 
Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού, ιβ) ένας εκπρόσωπος του Ιδρύµατος 
Ελληνικού Πολιτισµού. Οι προτάσεις του συµβουλίου κοινοποιούνται στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το συµβούλιο συγκροτείται 
µε 



απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 7 
 
          ∆ιοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Ι.Π.Ο.∆.Ε.            
 
  1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται: 
 
  ο) η έδρα, η σύνθεση, ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού 
συµβουλίου 
του Ι.Π.Ο.∆.Ε., η διάρκεια της θητείας των µελών του και ο τρόπος 
λειτουργίας του, 
 
  β) οι αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου, του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου αυτού, 
 
  γ) η υποστήριξη του Ι.Π.Ο.∆.Ε. µε τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων 
και εκπαιδευτικών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
που 
υπηρετούν µε απόσπαση, 
 
  δ) οι πόροι του Ι.Π.Ο.∆.Ε., πέραν της κρατικής επιχορήγησης, οι 
πηγές προέλευσης και η διαδικασία διάθεσής τους για την εξυπηρέτηση 
των σκοπών αυτού, 
 
  ε) η διαδικασία σύστασης επιτροπών και οµάδων εργασίας για τη 
µελέτη 
και την αντιµετώπιση θεµάτων, που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του 
Ι.Π.Ο.∆.Ε, 
 
  στ) κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε την οργάνωση και τη λειτουργία 
του Ι.Π.Ο.∆.Ε.. 
 
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Οικονοµικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού στο Ι.Π.Ο.∆.Ε. 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και καθορίζονται τα προσόντα και 
η 
διαδικασία πρόσληψης στις θέσεις αυτές. 
 
  Στο διοικητικό συµβούλιο του Ι.Π.Ο.∆.Ε. µετέχει, ο Προϊστάµενος της 
∆ιεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης της 
κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  2. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Ι.Π.Ο.∆.Ε. παρέχουν τις 
υπηρεσίες 
τους κατά πλήρη απασχόληση και πρέπει να είναι επιστήµονες µε 
αυξηµένα 
προσόντα κοι υψηλού επιπέδου γνώση και εµπειρία, όπως στη διοίκηση 
της 
εκπαίδευσης και στα θέµατα της εκπαίδευσης στο εξωτερικό και της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
 



  3. Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο καταβάλλονται µηνιαίες 
αποδοχές. 
Στα λοιπά µέλη του διοικητικού συµβουλίου καταβάλλεται αποζηµίωση για 
τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις ή για την εκτέλεση συγκεκριµένων 
έργων, που τους αναθέτει το διοικητικό συµβούλιο. Στα µέλη των 
επιτροπών και οµάδων εργασίας, καθώς και σε µεµονωµένους επιστήµονες, 
ανατίθεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου η εκτέλεση 
συγκεκριµένου έργου για την οποία καταβάλλεται αποζηµίωση, ανάλογη µε 
το περιεχόµενο του έργου και τη διάρκεια αυτού. 
 
  4. Το ύψος των µηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και Αντιπροέδρου του 
∆.Σ. του Ι.Π.Ο.∆.Ε., καθώς και το ύψος των αποζηµιώσεων των µελών των 
επιτροπών και οµάδων εργασίας και των µεµονωµένων επιστηµόνων, 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. 
 
  5. Αν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κατέχουν έµµισθη θέση στον 
ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα, οι αποδοχές της προηγούµενης παραγράφου συµπληρώνουν 
τις 
αποδοχές της έµµισθης αυτής θέσης µέχρι του ορίου του άρθρου 4 του ν. 
2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α'). 
 
  6. Εφόσον οι συµµετέχοντες στις επιτροπές και οµάδες εργασίας ή οι 
µεµονωµένοι επιστήµονες, που ασκούν συγκεκριµένο έργο, λαµβάνουν 
µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο 
του άρθρου 4 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α'). 
 
  7. Η υπηρεσία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, καθώς και των 
υπηρετούντων µε απόσπαση στο Ι.Π.Ο.∆.Ε., θεωρείται συνεχής στην 
οργανική θέση αυτών για κάθε περίπτωση. 
 
  "8. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του 
ΙΠΟ∆Ε είναι µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, εφαρµόζονται 
οι 
διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση θ' του Ν. 2530/1997 και οι 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ.16 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α') που 
αναφέρονται στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου." 
 
   ***Η παρ.8 προστέθηκε µε το άρθρο 7 του Ν.2909/2001 (Α 90)  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
                ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙKΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
                           ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
                              Αρθρο 8 
             
                      Εκπαιδευτικές µονάδες         
 
  1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Π.Ο.∆.Ε. και πρόταση των 
διπλωµατικών ή προξενικών αρχών, ιδρύονται στις άλλες χώρες 



εκπαιδευτικές µονάδες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου. 
Με ίδια απόφαση, που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία, αναγνωρίζονται 
εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που ιδρύονται και 
λειτουργούν από τους λοιπούς φορείς του άρθρου 3 του παρόντος νόµου 
και 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώρισή 
τους. 
 
  2. Στις εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης παρέχεται 
και ξενόγλωσσο µέρος του προγράµµατος, που διαµορφώνεται από το φορέα 
αυτών σε συνεργασία µε τις εκπαιδευτικές αρχές των άλλων χωρών και 
εγκρίνεται από το Ι.Π.Ο.∆.Ε.. 
 
  3. Στις εκπαιδευτικές µονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
εφαρµόζονται κατ' αρχήν τα ισχύοντα στα δηµάσια σχολεία της ηµεδαπής 
ως 
προς την έναρξη, διάρκεια και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, 
τις αργίες και διακοπές, τα προγράµµατα διδασκαλίας, τις εγγραφές, 
µετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους και τη χορήγηση 
τίτλων σπουδών. Τα θέµατα της παρούσας παραγράφου διαµορφώνονται από 
το 
Ι.Π.Ο.∆.Ε., ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα, ανάλογα µε τις 
συνθήκες που επικρατούν στις άλλες χώρες και οι σχετικές ρυθµίσεις 
εγκρίνονται,µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 
  4. Στους απόφοιτους των εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης χορηγούνται απολυτήριοι τίτλοι, οι οποίοι αναγνωρίζονται 
ως 
ισότιµοι µε τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ηµεδαπής µε 
απόφαση του Υπουργού Ε8νικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από 
γνωµοδότηση του Ι.Π.Ο.∆.Ε.. 
 
  5. Στις εκπαιδευτικές µονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης εφαρµόζεται το 
πρόγραµµα των αντίστοιχων σχολείων των ξένων χωρών και παράλληλα 
διδάσκεται σε αυτές η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισµός και 
κατά 
περίπτωση και άλλα µαθήµατα στην ελληνική γλώσσα. 
 
  6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου 
εφαρµόζονται και στις εκπαιδευτικές µονάδες δίγλωσσης εκπαίδευσης, 
εφόσον οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα είναι οκτώ (8) κάθε 
εβδοµάδα. 
 
  7. Τα τµήµατα ελληνικής γλώσσας. τα ενταγµένα στα σχολεία ξένων 
χωρών, τα οποία ιδρύονται από τις αρµόδιες αρχές των χωρών αυτών ή 
τους 
φορείς του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, επιδιώκουν την καλλιέργεια 
της 
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στους µαθητές των 
σχολείων των ξένων χωρών. Η λειτουργία των τµηµάτων αυτών κατά τάξεις 
ή 
κατά επίπεδα ελληνοµάθειας, καθώς και η φοίτηση παιδιών µε ειδικές 
ανάγκες κοθορίζονται από το Ι.Π.Ο.∆.Ε. και εγκρίνονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  8. Οι δίγλωσσες τάξεις είναι ενταγµένες στα σχολεία των άλλων χωρών 
και διακρίνονται σε: α) προπαρασκευαστικές για τη φοίτηση οµογενών, 
στις οποίες οι µαθητές προετοιµάζονται µε µεταβατικό ξενόγλωσσο 
πρόγραµµα για να φοιτήσουν στις κανονικές τάξεις των σχολείων των 
άλλων 



χωρών και διδάσκονται ποράλληλα την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό 
πολιτισµό, β) δίγλωσσες τάξεις για φοίτηση οµογενών, στις οποίες 
εφαρµόζεται δίγλωσσο πρόγραµµα, που αποβλέπει στην παράλληλη 
καλλιέργεια των δύο γλωσσών και πολιτισµών µε τη διδασκαλία των 
γλωσσών 
αυτών και τη διδασκαλία µαθηµάτων και στις δύο γλώσσες και γ) µεικτές 
τάξεις µε δίγλωσσο πρόγραµµα. 
 
  9. Στους µαθητές των δίγλωσσων τάξεων χορηγείται µόνον ο τίτλος 
σπουδών του ξένου σχολείου, που περιλαµβάνει και τη βαθµολογία των 
µαθηµάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του 
Ι.Π.Ο.∆.Ε., 
µπορεί να αναγνωρίζεται η ισοτιµία των τίτλων αυτών µε τους τίτλους 
των 
αντίστοιχων σχολείων της ηµεδαπής. 
 
  10. Ιδιαίτερο τύπο εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
αποτελούν τα ελληνικά τµήµατα των Ευρωπαϊκών σχολείων, που ακολουθούν 
τους κανονισµούς λειτουργίας των σχολείων αυτών. 
 
  11. Τα δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είναι ισότιµα προς τα 
αντίστοιχα 
σχολεία της ηµεδαπής. 
 
  12. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνεργάζεται µε 
τα 
συναρµόδια υπουργεία, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα ερευνών της Ελλάδας και τους 
ελληνικούς και ξένους φορείς του άρθρου 3 για τη διάδοση της 
ελληνικής 
γλώσσας και πολιτισµού στο εξωτερικό. Επίσης, συνεργάζεται µε 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή µε ιδρύµατα ερευνών 
του εξωτερικού, τα οποία και ενισχύει για την ίδρυση τµηµάτων ή άλλων 
µορφών ελληνικών σπουδών για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και 
πολιτισµού, καθώς και για την εκπαίδευση διδακτικού προσωπικού. Για 
τη 
λειτουργία των τµηµάτων της παρούσας παραγράφου εγγράφονται σχετικές 
δαπάνες στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων το ύψος των οποίων κα8ορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  13. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν 
τα 
προσόντα και τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα τµήµατα 
ελληνικών σπουδών ή σε άλλες µορφές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 
και πολιτισµού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και σε ιδρύµατα ερευνών του εξωτερικού, τα απαιτούµενα 
προσόντα, την αποστολή βιβλίων, τις ανταλλαγές φοιτητών και 
διδακτικού 
επιστηµονικού προσωπικού, την οργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων και 
ειδικών προγραµµάτων σπουδών, τη διάθεση υποτροφιών, την υποστήριξη 
ερευνητικών προγραµµάτων και κάθε συναφή λεπτοµέρεια. 
 
  (14. Οι εκπαιδευτικές µονάδες (ή σχολεία) ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης, 
των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, 
καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 1997 - 1998, από την έναρξη 
του οποίου παύουν να δέχονται µαθητές για αρχική εγγραφή σε κάθε 



σχολική µονάδα. κατ' εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί συνέχιση της 
λειτουργίας εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, µε 
απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση 
των 
οικείων διπλωµατικών ή προξενικών αρχών και σύµφωνη γνώµη του 
Ι.Π.Ο.∆.Ε., όταν οι εκπαιδευτικές συνθήκες στις άλλες χώρες 
επιβάλλουν 
τη συνέχιση της λειτουργίας τους). 
 
  *** Η παρ.14 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρ.3 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998   
      και µε την παρ.5 άρθρ.14 Ν.2640/1998 Α 206. 
    
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 9 
 
                   Προγράµµατα ανταλλαγών        
 
  1. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε συνεργασία µε 
αρµόδιους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, µπορεί να 
οργανώνει 
προγράµµατα ανταλλαγών ελλήνων µαθητών και εκπαιδευτικών της ηµεδαπής 
µε µαθητές και εκπαιδευτικούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες 
χώρες. 
 
  2. Οι εκπαιδευτικοί που επισκέπτονται την Ελλάδα στα πλαίσια 
προγραµµάτων ανταλλαγών µπορεί να αναλαµβάνουν και διδακτικό έργο στα 
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σε 
προγράµµατα 
επιµόρφωσης ή να συµµετέχουν στην κατάρτιση προγραµµάτων των σχολείων 
και προγραµµάτων επιµόρφωσης, καθώς και διδακτικού υλικού, ύστερα από 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  3. Οι δαπάνες για την εφαρµογή του άρθρου αυτού ορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 10 
 
                    Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας     
 
  1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να προβλέπεται η χορήγηση 
πιστοποιητικών ελληνοµάθειας σε οµογενείς και αλλογενείς και να 
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 σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  2. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη 
πλαισίου προδιαγραφών και προσδιορισµού επιπέδων γλωσσοµάθειας και 
επάρκειας της ελληνικής γλώσσας. 
 
  3. Η διαδικασία πιστοποίησης και οι φορείς που χορηγούν τα 
πιστοποιητικά ελληνοµάθειας καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 11 
 
            Εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τα           
            Ι.Ε.Κ. - Υποτροφίες - Πρόγραµµα Προσέλκυσης  
               Αριστούχων Αποφοίτων του Εξωτερικού 
 
  1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής µπορεί µε αποφάσεις 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων να ορίζονται, καθ' 
υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, ποσοστά θέσεων ή θέσεις εισακτέων σε 
απόλυτους αριθµούς για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, που 
µπορεί να διαφοροποιούνται κατά ίδρυµα, σχολή ή τµήµα, ως εξής: 
 
  α) Ελλήνων του εξωτερικού και οµογενών, αποφοίτων εκπαιδευτικών 
µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που µπορεί να κατανέµονται κατά 
γεωγραφικές περιοχές προέλευσης του εξωτερικού, ονάλογα µε τον αριθµό 
υποψηφίων από κάθε γεωγραφική περιοχή. 
 
  β) Ελλήνων του εξωτερικού και οµογενών, αποφοίτων ξένων σχολείων, 
που 
λειτουργούν στο εξωτερικό, που µπορεί να κατανέµονται κατά 
γεωγραφικές 
περιοχές προέλευσης του εξωτερικού, ανάλογα µε τον αριθµό υποψηφίων 
από 
κάθε γεωγραφική περιοχή. 
 
  γ) Τέκνων υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, πολιτικών και 
στρατιωτικών, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο εξωτερικό. 
 
  2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υποψηφίων στις κατηγορίες της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο 
χρόνος 
υποβολής τους, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία 
και ο τρόπος επιλογής των εισαγοµένων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για 
την 
εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Οσοι ανήκουν στην κατηγορία γ' της 
προηγούµενης παραγράφου δεν µπορούν να µετάσχουν στη διαδικασία 
επιλογής µε υποψηφίους των κατηγοριών α' και β'. Με τις αποφάσεις της 
παρούσας παραγράφου δεν είναι δυνατή η µεταβολή των προϋποθέσεων και 
η 
µείωση ποσοστών που αναφέρονται στα τέκνα υπαλλήλων της κατηγορίας γ' 
της παραγράφου 1, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 



παράγραφος 1 περιπτώσεις α' και β' του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α'), που 
τοποθετήθηκαν ή αποσπάστηκον στο εξωτερικό µέχρι την έναρξη ισχύος 
του 
παρόντος νόµου. 
 
  3. ∆ιατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α') για το 
συνολικό 
ποσοστό θέσεων εισαγωγής στην τριτοβάθµιο εκπαίδευση για όλες τις 
κατηγορίες. 
 
  4. Θεσπίζεται ειδικό πρόγραµµα Προσέλκυσης Αριστούχων Αποφοίτων 
Σχολείων του εξωτερικού. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής και όλες οι 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του προγράµµατος αυτού καθορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  5. Το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών µπορεί να καταρτίζει ειδικά 
προγράµµατα χορήγησης υποτροφιών για το κόστος διαβίωσης (σίτιση, 
στέγη, κ.λπ.) σε οµογενείς που φοιτούν σε ελληνικά Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.. Ο 
αριθµός των υποτροφιών καθορίζεται κατό σχολή ή τµήµα σχολής, µε 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  6. Τα τµήµατα και οι σχολές των ηµεδαπών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή τα 
Α.Ε.Ι 
και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής µπορεί να δέχονται, µε διαδικασίες που 
καθορίζουν τα ίδια, για εγγραφή και φοίτηση σε αυτά ορισµένο αριθµό 
Ελλήνων του εξωτερικού, που έχουν φοιτήσει επί δέκα (10) έτη 
τουλάχιστον σε σχολεία του εξωτερικού, οµογενών και αλλογενών, οι 
οποίοι έχουν για όλες τις περιπτώσεις απολυτήριο ξένου λυκείου ή 
αντίστοιχου σχολείου. Ο αριθµός των δυναµένων να εγγραφούν, ο τρόπος 
επιλογής τους και το ύψος της συµµετοχής τους στις δαπάνες σπουδών 
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, 
ύστερα από πρόταση των ιδρυµάτων των τµηµάτων ή των σχολών. 
 
  7. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα 
και 
για τα Ινστιτούτα Επογγελµατικής Κατάρτισης, µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης. 
 
  8. Οι εγγραφόµενοι στα Α.Ε.Ι.. Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ., οµογενείς και 
αλλογενείς, λαµβάνουν άδεια παραµονής στη χώρα µας, σύµφωνα µε όρους 
και προϋποθέσεις, που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ∆ηµόσιας Τάξης. Οι διατάξεις 
της 
παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για τους εγγραφόµενους και σε 
άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στα Ι.Ε.Κ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'  
                ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙKΗΣ  



                     ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙKΟ 
 
                            Αρθρο 12 
 
                 Φορείς διοίκησης και εποπτείας         
 
  1. Η διοίκηση και εποπτεία της ελληνικής παιδείας των οµογενών του 
εξωτερικού ασκείται: 
 
  ο) Στις εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, των οποίων 
φορείς είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, από τον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και από τους συντονιστές 
εκπαίδευσης. Οταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, η εποπτεία 
ασκείται από τις ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές. 
 
  β) Στις εκπαιδευτικές µονάδες των οµογενειακών φορέων: 
 
  ι) από τους φορείς, όταν αναλαµβάνουν το διορισµό του διδακτικού 
προσωπικού και τις δαπάνες λειτουργίας τους, 
 
  ιι) από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µέσω τών 
αρµόδιων οργάνων του, σε συνεργασία µε τους φορείς των σχολείων, αν 
το 
µεγαλύτερο µέρος του διδακτικού προσωπικού διορίζεται ή αποσπάται από 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  γ) Στις ενταγµένες ελληνικές τάξεις ή τµήµατα στα σχολεία των χωρών 
υποδοχής, από τις αρµόδιες εκπαιδευτικές αρχές των χωρών αυτών. 
 
  2. Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές επιδιώκουν, στα πλαίσια των 
διακρατικών συµφωνιών, τη συνεργασία των εκπαιδευτικών αρχών των 
χωρών 
υποδοχής για την καλύτερη λειτουργία των προγραµµάτων της 
ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης. 
 
  3. Οργανα διοίκησης των εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης µε φορέα ελληνικές αρχές είναι ο διευθυντής, ο 
υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 13 
 
              Μορφωτικοί εκπαιδευτικοί σύµβουλοι      
 
  1. Σε κάθε ελληνική πρεσβεία ή προξενείο των χωρών στις οποίες 
διαµένει ικανός αριθµός οµογενών, µπορεί να συνιστάται µια θέση 
µορφωτικού εκπαιδευτικού συµβούλου, έργο του οποίου είναι: 
 
  α) Η προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισµού και 
της 
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 



φορείς των χωρών υποδοχής κοι των οµογενών, µε τα ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και τα σχολεία. 
 
  β) Η συνεργασία µε τις ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές 
και 
τους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού για την εφαρµογή της 
ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 
 
  γ) Η προώθηση και η ενίσχυση των διαπολιτισµικών σχέσεων της ξένης 
Χώρας µε την Ελλάδα.  
 
  δ) Η ενίσχυση της συµβολής του ελληνικού πολιτισµού στον 
εµπλουτισµό 
του πολιτιστικού γίγνεσθαι της ξένης χώρας 
 
  ε) Η συνεργασία µε τις ελληνικές κοινότητες και τις οµοσπονδίες 
τους, 
µε τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες, τους συντονιστές εκπαίδευσης του 
εξωτερικού, τους συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών, τις εθνικές 
τοπικές και άλλες οργανώσεις για τη διαµόρφωση και την εισήγηση στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων τρόπων και διαδικασιών 
σχετικά µε την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό. 
 
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Εξωτερικών, Πολιτισµού και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα θέµατα που 
αναφέρονται στη σύσταση των θέσεων των µορφωτικών εκπαιδευτικών 
συµβούλων, στα προσόντα, τα όργανα επιλογής και την έδρα µετά από τη 
διαδικασία επιλογής, τη διάρκεια της θητείας ή τη µορφή της σχέσης 
εργασίας αυτών, το επιµίσθιο αυτών, η αποζηµίωσή τους όταν είναι 
ιδιώτες και τα ειδικότερα καθήκοντά τους. 
 
  3. Ως µορφωτικοί εκπαιδευτικοί σύµβουλοι µπορεί να επιλέγονται 
απόφοιτοι του προγράµµατος µορφωτικών ακολούθων της Εθνικής Σχολής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, εκπαιδευτικοί, άλλοι δηµόσιοι και διπλωµατικοί 
υπάλληλοι, καθώς και ιδιώτες και οµογενείς που διαθέτουν επιστηµονική 
συγκρότηση και εµπειρία σε θέµατα ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό 
και 
διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 14 
   
               Οργανα διοίκησης και εποπτείας      
 
  1. Η εποπτεία της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό ασκείται από 
συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν συµβουλευτικά ή εποπτικά 
και 
διοικητικά καθήκοντα σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό προσωπικό στην περιοχή 
ευθύνης τους. 
 
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παδείας και 
Θρησκευµάτων αποσπώνται στις ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές 



αρχές του εξωτερικού, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, µέχρι 
είκοσι έξι (26) εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα συντονιστών 
εκπαίδευσης. 
 
  3. Το έργο των συντονιστών εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τοµείς 
και περιλαµβάνει την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων: 
 
  α. Συµβουλευτικός - επιστηµονικός - διδακτικός τοµέας. 
 
  Παιδευτική και συµβουλευτική εργασία για τους αποσπασµένους από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στο εξωτερικό 
εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται από τις 
τοπικές αρχές ή φορείς και παρέχουν ελληνική παιδεία στο εξωτερικό. 
 
  β. ∆ιοικητικός - κοινωνικός - µορφωτικός τοµέας. 
 
  ι) ∆ιοίκηση των σχολικών µονάδων ή τοµέων ποικίλων τύπων και µορφών 
εκπαίδευσης και παιδείας στο εξωτερικό, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό 
καθεστώς των χωρών υποδοχής. 
 
  ιι) Συνεργασία µε τις ελληνικές πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές και 
το µορφωτικό εκπαιδευτικό σύµβουλο για την εφαρµογή της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής. 
 
  ιιι) Συνεργασία µε τις ελληνικές κοινότητες και τις οµοσπονδίες 
τους, 
µε τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες, µε τους συλλόγους γονέων, µε τους 
συλλόγους των εκπαιδευτικών, µε τις εθνικοτοπικές και άλλες ενώσεις 
ελλήνων του εξωτερικού. 
 
  Για την ενίσχυση, το συντονισµό και τη στήριξη των ενεργειών που 
αφορούν τη λειτουργία των σχολείων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και 
προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού. 
 
  iv) Γόνιµη επικοινωνία και συνεργασία µε τις ξένες διοικητικές - 
σχολικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές για την επίλυση 
προβληµάτων 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων. 
 
  γ. Εποπτικός τοµέας 
 
  Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρµογή των διοικητικών, 
παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και ενηµέρωση του Εθνικού Κέντρου µε 
κατάλληλες εισηγήσεις για τη χάραξη εθνικής - εκπαιδευτικής 
πολιτιστικής πολιτικής στο εξωτερικό. 
 
  4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των 
συντονιστών εκπαίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  5. Ο αριθµός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου µπορεί να αυξοµειώνεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εξωτερικών και 
Οικονοµικών. 
 
  6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η 
οποία 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Π.Ο.∆.Ε., µπορεί να ανατίθεται σε 
συντονιστή εκπαίδευσης ο συντονισµός του έργου των συντονιστών 



εκπαίδευσης µιας ή περισσοτέρων χωρών υποδοχής. 
 
  7. Στους συντονιστές εκπαίδευσης απονέµεται µε την απόφαση της 
παραγράφου 1 ο βαθµός του σχολικού συµβούλου του ν. 1304/1982 για το 
χρονικό διάστηµα της θητείας τους. 
 
  8. Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν πειθαρχικές αρµοδιότητες στους 
αποσπασµένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς 
που 
προσλµβάνονται από τις τοπικές αρχές ή φορείς και παρέχουν ελληνική 
παιδεία στο εξωτερικό, καθώς και στους αποσπασµένους διοικητικούς 
υπαλλήλους, αντίστοιχες µε τις πειθαρχικές αρµοδιότητες των 
προϊσταµένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του εσωτερικού. 
 
  9. Με διακρατική συµφωνία µπορεί να οριστεί θέση έλληνα Ειδικούη 
Συµβούλου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Πολιτισµού ή άλλου αρµόδιου Υπουργείου ή Οργανισµού της χώρας 
υποδοχής 
για την εφαρµογή ελληνόγλωσσων προγραµµάτων. Ο Ειδικός Σύµβουλος 
επιλέγεται από το Συµβούλιο Επιλογής του άρθρου 16. Τα προσόντα, τα 
κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτού καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  10. Οι υφιστάµενες θέσεις συµβούλων εκπαίδευσης του εξωτερικού 
µετονοµάζονται σε θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού.  
 
 
 
                           Αρθρο 14 
   
               Οργανα διοίκησης και εποπτείας      
 
  1. Η εποπτεία της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό ασκείται από 
συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν συµβουλευτικά ή εποπτικά 
και 
διοικητικά καθήκοντα σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό προσωπικό στην περιοχή 
ευθύνης τους. 
 
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παδείας και 
Θρησκευµάτων αποσπώνται στις ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές 
αρχές του εξωτερικού, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, µέχρι 
είκοσι έξι (26) εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα συντονιστών 
εκπαίδευσης. 
 
  3. Το έργο των συντονιστών εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τοµείς 
και περιλαµβάνει την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων: 
 
  α. Συµβουλευτικός - επιστηµονικός - διδακτικός τοµέας. 
 
  Παιδευτική και συµβουλευτική εργασία για τους αποσπασµένους από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στο εξωτερικό 
εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται από τις 
τοπικές αρχές ή φορείς και παρέχουν ελληνική παιδεία στο εξωτερικό. 
 
  β. ∆ιοικητικός - κοινωνικός - µορφωτικός τοµέας. 
 
  ι) ∆ιοίκηση των σχολικών µονάδων ή τοµέων ποικίλων τύπων και µορφών 
εκπαίδευσης και παιδείας στο εξωτερικό, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό 
καθεστώς των χωρών υποδοχής. 
 



  ιι) Συνεργασία µε τις ελληνικές πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές και 
το µορφωτικό εκπαιδευτικό σύµβουλο για την εφαρµογή της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής. 
 
  ιιι) Συνεργασία µε τις ελληνικές κοινότητες και τις οµοσπονδίες 
τους, 
µε τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες, µε τους συλλόγους γονέων, µε τους 
συλλόγους των εκπαιδευτικών, µε τις εθνικοτοπικές και άλλες ενώσεις 
ελλήνων του εξωτερικού. 
 
  Για την ενίσχυση, το συντονισµό και τη στήριξη των ενεργειών που 
αφορούν τη λειτουργία των σχολείων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και 
προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού. 
 
  iv) Γόνιµη επικοινωνία και συνεργασία µε τις ξένες διοικητικές - 
σχολικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές για την επίλυση 
προβληµάτων 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων. 
 
  γ. Εποπτικός τοµέας 
 
  Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρµογή των διοικητικών, 
παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και ενηµέρωση του Εθνικού Κέντρου µε 
κατάλληλες εισηγήσεις για τη χάραξη εθνικής - εκπαιδευτικής 
πολιτιστικής πολιτικής στο εξωτερικό. 
 
  4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των 
συντονιστών εκπαίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  5. Ο αριθµός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου µπορεί να αυξοµειώνεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εξωτερικών και 
Οικονοµικών. 
 
  6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η 
οποία 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Π.Ο.∆.Ε., µπορεί να ανατίθεται σε 
συντονιστή εκπαίδευσης ο συντονισµός του έργου των συντονιστών 
εκπαίδευσης µιας ή περισσοτέρων χωρών υποδοχής. 
 
  7. Στους συντονιστές εκπαίδευσης απονέµεται µε την απόφαση της 
παραγράφου 1 ο βαθµός του σχολικού συµβούλου του ν. 1304/1982 για το 
χρονικό διάστηµα της θητείας τους. 
 
  8. Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν πειθαρχικές αρµοδιότητες στους 
αποσπασµένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς 
που 
προσλµβάνονται από τις τοπικές αρχές ή φορείς και παρέχουν ελληνική 
παιδεία στο εξωτερικό, καθώς και στους αποσπασµένους διοικητικούς 
υπαλλήλους, αντίστοιχες µε τις πειθαρχικές αρµοδιότητες των 
προϊσταµένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του εσωτερικού. 
 
  9. Με διακρατική συµφωνία µπορεί να οριστεί θέση έλληνα Ειδικούη 
Συµβούλου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Πολιτισµού ή άλλου αρµόδιου Υπουργείου ή Οργανισµού της χώρας 
υποδοχής 
για την εφαρµογή ελληνόγλωσσων προγραµµάτων. Ο Ειδικός Σύµβουλος 
επιλέγεται από το Συµβούλιο Επιλογής του άρθρου 16. Τα προσόντα, τα 



κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτού καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  10. Οι υφιστάµενες θέσεις συµβούλων εκπαίδευσης του εξωτερικού 
µετονοµάζονται σε θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού.  
 
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 15  
 
            ∆ιευθυντές, υποδιευθυντές και προϊστάµενοι        
 
  1. ∆ιευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
του 
εξωτερικού του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση ζ' µε φορέα ελληνικές 
διπλωµατικές ή προξενικές αρχές ή κοινότητες ή πολιτιστικούς και 
µορφωτικούς συλλόγους ή σωµατεία, όπου το µεγαλύτερο µέρος των 
εκπαιδευτικών διορίζεται ή αποσπάται από τις ελληνικές αρχές, 
τοποθετούνται: 
 
  α) στα τετραθέσια και πάνω δηµοτικά σχολεία εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων µε βαθµό Α'. 
 
  β) στα γυµνάσια και λύκεια εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε βαθµό Α'. 
 
  2. Προϊστάµενοι των µονοθέσιεων µέχρι και τριθέσιεων δηµοτικών 
σχολείων τοποθετούνται αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α' ή Β'. Η 
τοποθέτησή τους γίνεται από το συντονιστή εκπαίδευσης. 
 
  3. Υποδιευθυντές τοποθετούνται, εφόσον τα τµήµατα των εκπαιδευτικών 
µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης υπερβαίνουν τα οκτώ (8) και 
κρίνεται 
τούτο αναγκαίο από το συντονιστή εκπαίδευσης. Αν δεν υπάρχει ούτε 
συντονιστής εκπαίδευσης, κρίνει την αναγκαιότητα ορισµού υποδιευθυντή 
ο 
προϊστάµενος της διπλωµατικής ή προξενικής αρχής. 
 
  4. Τα καθήκοντα των διευθυντών και υποδιευθυντών είναι ανάλογα µε 
αυτά που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα αντίστοιχα 
σχολεία της ηµεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις 
της άλλης χώρας. Το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών και 
υποδιευθυντών ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 
  5. Επιτρέπεται να υπάρχει ενιαία διεύθυνση γυµνασίων και λυκείων, 
εφόσον το επιβάλλουν οι τοπικές συνθήκες ή σε ολιγοδύναµα σχολεία. 
 
  6. Για τους συλλόγους των διδασκόντων εφαρµόζονται όσα ισχύουν για 
τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων της ηµεδαπής, εφόσον δεν 
αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις της άλλης χώρας. 
 
  7. Στα τµήµατα ελληνικής γλώσσας καθήκοντα υπευθύνου εκτελεί 
εκπαιδευτικός που ορίζεται από το συντονιστή εκπαίδευσης. 
 
  8. Παρέκκλιση από τις παραπάνω διατάξεις επιτρέπεται λόγω ειδικών 
συνθηκών, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
η 



οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση του φορέα. 
 
  9. ∆ιευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µπορεί να επιλέγονται και οµογενείς 
εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στα σχολεία αυτά µε σύµβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 16  
 
                   Επιλογές και τοποθετήσεις      
 
  "1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού 
συνιστάται Συµβούλιο Επιλογής, η σύνθεση του οποίου ορίζεται ως εξής: 
 
  α) 'Ενας καθηγητής παιδαγωγικού τµήµατος ή παιδαγωγικού τοµέα 
Α.Ε.Ι., που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του. 
 
  β) Ο Πρόεδρος ή άλλο µέλος του ∆.Σ. του Ινστιτούτου Παιδείας 
Οµογενών 
και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.), που ορίζεται µε 
αναπληρωτή του άλλο µέλος του ∆.Σ.. 
 
  γ) 'Ενας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται µε τον 
αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών. 
 
  δ) Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του Προϊστάµενο 
Τµήµατος της ίδιας ∆ιεύθυνσης. 
 
  ε) Οι Πρόεδροι των κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας 
και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε αναπληρωτές τους µέλη των ίδιων 
Συµβουλίων. 
 
  στ) Οι τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στα οικεία κεντρικά 
Υπηρεσιακά Συµβούλια, µε αναπληρωτές τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 
 
  2. Το Συµβούλιο Επιλογής συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η θητεία των µελών είναι διετής. Τα υπό 
στοιχεία ε' και στ' µέλη µετέχουν στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου 
Επιλογής όταν κρίνονται και αξιολογούνται εκπαιδευτικοί της 
αντίστοιχης 
βαθµίδας." 
 
  ***Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 6 του Ν. 
     2909/2001 (Α 90)  
 
  3. Καθήκοντα Προέδρου του Συµβουλίου Επιλογής ασκεί το υπό στοιχείο 
α' µέλος αυτού, αναπληρούµενο από τον αναπληρωτή του. 



 
  4. Γραµµατέας του Συµβουλίου Επιλογής µε τον αναπληρωτή του 
ορίζεται 
µε την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή εκπαιδευτικός 
αποσπασµένος στην υπηρεσία αυτή. 
 
  5. Το Συµβούλιο Επιλογής εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  6. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης µπορεί να είναι 
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον 
έχουν: 
 
  α) ∆ωδεκαετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από 
την 
οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
  β) Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή 
γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας. 
 
  7. Κατά την επιλογή συνεκτιµώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το 
διδακτικό δίπλωµα, οι µεταπτυχιακές σπουδές, η µετεκπαίδευση, η 
επιµόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων 
πανεπιστηµιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εµπειρία σε 
καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών µονάδων, γραφείων 
και 
διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εµπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η 
ικανότητα συνεργασίας, έµπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, 
η 
ικανότητα συνεργασίας µε διοικητικές, κυβερνητικές και κοινοτικές 
αρχές 
και µε κοινωνικούς φορείς και η αξιολόγηση συγγραφική εργασία. 
 
  8. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών εκπαιδευτικών µονάδων 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού µπορεί να είνα εκπαιδευτικοί 
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, που είναι 
αποσπασµένοι σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού, εφόσον έχουν: 
 
  α) Πενταετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία στην εκπαίδευση, σε 
δηµόσια σχολεία της αντίστοιχης βαθµίδας. 
 
  β) Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή 
γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας. 
 
  9. Κατά την επιλογή συνεκτιµώνται η επιµόρφωση, η µετεκπαίδευση, οι 
µεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση τους για τα εκπαιδευτικά πράγµατα του 
εσωτερικού και εξωτερικού, η ικανότητα για την ανάληψη διοικητικών 
καθηκόντων και µορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας και η αξιόλογη συγγραφική εργασία. 
 
  10. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται τα θέµατα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για 
πλήρωση των θέσεων του παρόντος άρθρου, στα υποβλητέα δικαιολογητικά 
στοιχεία και στις προθεσµίες υποβολής ουτών, στη διαδικασία 
διαπίστωσης 
της γνώσης ξένων γλωσσών, την αποτίµηση των κριτηρίων σε αξιολογικές 
µονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαµβάνεται και 
προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων µε τα µέλη του Συµβουλίου 
Επιλογής, 



στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην 
τοποθέτηση, στην επανάκριση για παράταση της απόσπασης, στη 
µετακίνηση 
και σε κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  11. Οι επιλεγόµενοι συντονιστές εκπαίδευσης και διευθυντές 
εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης κατά τις διαδικασίες 
του παρόντος άρθρου τοποθετούντοι στις θέσεις για τις οποίες έχουν 
επιλεγεί να υπηρετούν σε αυτές για δύο (2) έτη, µετά τη συµπλήρωση 
των  
οποίων  επανακρίνονται από τα αντίστοιχα όργανα και εφόσον η προσφορά 
των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική, παρατείνεται η απόσπασή 
τους για άλλα δύο (2) έτη. 
 
  12. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις 
στην εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους 
µπορούν να µετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών.  
 
  Για τους διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης του εξωτερικού έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 16 
Κεφάλαιο Γ' παράγραφος 9 του ν. 1566/1985. 
 
  13. Κατ' εξαίρεση της προηγούµενης παραγράφου, το Συµβούλιο 
Επιλογής 
του παρόντος άρθρου ασκεί αρµοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού 
συµβουλίου για τους συντονιστές εκπαίδευσης και τους διευθυντές των 
εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. 
 
  14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
ύστερα 
από σύµφωνη και πλήρως αιτιολογηµένη γνώµη του Συµβουλίου της 
προηγούµενης παρογράφου, µπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους 
συντονιστές εκπαίδευσης, καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθµιας 
και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για: α) σοβαρούς 
προσωπικούς 
ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύοτερα από αίτησή τους και 
β) 
για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
  15. Προϋπηρεσία σε σχολεία του εξωτερικού εκπαιδευτικών, που 
επιλέγονται σε θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης, δεν παρακωλύει την 
τοποθέτησή τους στις θέσεις αυτές και την προσφορά των υπηρεσιών τους 
κατά την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου. 
 
  16. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορεί να αναπροσδιορίζονται τα 
προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των συντονιστών εκπαίδευσης και των 
διευθυντών των εκπαιδευτικών µονάδων του εξωτερικού και να 
τροποποιείται η  διαδικασία επιλογής τους 
 
  17. Η επιλογή των διευθυντών των εκπαιδευτικών µονάδων του 
εξωτερικού 
γίνεται από το συλλογικό όργανο της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του 
παρόντος νόµου, στο οποίο µετέχουν και δύο εκπρόσωποι των συλλόγων 
γονέων και κηδεµόνων των µαθητών της περιοχής του συντονιστή 
εκπαίδευσης, που υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς αυτών, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου 
 
 



_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 17 
 
                            Αναπλήρωση      
 
 
 "1. α) Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, όταν δεν υπάρχουν, 
απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από δηµόσιο εκπαιδευτικό 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
  β) Αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού ορίζονται 
εκπαιδευτικοί που έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία 
στην 
εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστο σε δηµόσια σχολεία 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και επαρκή γνώση της  
γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής 
γλώσσας. 
 
  γ) Οι αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού 
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του 
Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.). 
 
     *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.2 
         Ν.2621/1998 Α 136. 
 
  2. Οταν δεν υπάρχουν, λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές 
εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, 
ορίζονται αναπληρωτές αυτών από τους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς της 
ίδιας ή άλλης µονάδας, µε απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 18 
 
                 Λοιπά θέµατα διοίκησης και εποπτείας        
 
  1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα 
οργάνωσης και λειτουργίας των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης και 
κάθε 
άλλο σχετικό θέµα. 
 
  2. Η στελέχωση των γραφείων των µορφωτικών εκπαιδευτικών συµβούλων 
και των συντονιστών εκπαίδευσης γίνεται µε εκπαιδευτικούς και 
διοικητικούς υπαλλήλους αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, που υπηρετούν στο εξωτερικό. Τα προσόντα, τα 
κριτήρια 



και η διαδικασία επιλογής αυτών καθορίζονται µε την απόφαση της 
παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος νόµου 
 
  3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
µπορούν 
να συγκροτούνται στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης οµάδες εργασίας 
για την υποβοήθηση του Ι.Π.Ο.∆.Ε. στη σύνταξη προγραµµάτων 
εκπαίδευσης, 
την παραγωγή διδακτικού υλικού και την οργάνωση σεµιναρίων. Με την 
ίδια 
απόφαση ορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των µελών των 
οµάδων αυτών. 
 
  4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και των συναρµόδιων υπουργών µπορεί να ανατίθενται νοµικές υποθέσεις 
της εκπαίδευσης ελληνοπαίδων του εξωτερικού σε νοµικό που διαµένει 
στην 
ξένη χώρα, µε αµοιβή κατά περίπτωση, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει 
νοµικός σύµβουλος στην οικεία ελληνική διπλωµατική ή προξενική αρχή ή 
αυτός που υπάρχει δεν επαρκεί. 
 
  5. (Για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς και 
διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται στο εξωτερικό, εφαρµόζονται 
ανάλογο οι  διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 92 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α') για τις αναρρωτικές άδειες των 
υπαλλήλων των αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου  Εξωτερικών. 
Η 
αµοιβή των γιατρών, που γνωµατεύουν, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών). 
 
  *** Η παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.3 άρθρ.2 Ν.2621/1998 Α 
136/23.6.1998   
 
  6. Στους αποσπώµενους, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, 
χορηγείται η  προβλεπόµενη για τους δηµόσιους υπαλλήλους κονονική 
άδεια. Επίσης, χορηγείται σε αυτούς και ειδική  άδεια µέχρι επτά (7) 
ηµέρες κάθε έτος, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη 
µετάβασή τους στην  Ελλάδα. Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση των αδειών 
της παρούσας παραγράφου είναι: 
 
  α) για τους συντονιστές εκπαίδευσης ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και 
 
  β) για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ο 
συντονιστής εκπαίδευσης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
 
                   ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
                            'Αρθρο 19 
 
               Επιµόρφωση συντονιστών εκπαίδευσης          



 
  1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού, µετά την επιλογή τους 
και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, παρακολουθούν ειδικό 
πρόγραµµα επιµόρφωσης, που οργανώνεται µε οπόφαση του Υπουργού 
Εθνικής 
Παιδείας και  Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η 
διάρκεια 
της επιµόρφωσης και τα θέµατα αυτής. 
 
  2. Στο ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης της προηγούµενης παραγράφου 
διδάσκουν µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., µέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
υπηρετούντες συντονιστές εκπαίδευσης του  εξωτερικού, εκπαιδευτικοί 
µε 
εµπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθώς και άλλοι 
ειδικοί 
επιστήµονες, υπάλληλοι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες, µε 
ωριαία αντιµισθία, το ύψος της οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. 
 
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.9 Ν.2817/2000 ορίζεται ότι: 
   "Οι διδάσκοντες στο ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης του άρθρου 19 του 
    ν. 2413/1996 µπορεί να µετακαλούνται και από το εξωτερικό. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 20 
 
                     Επιµόρφωση εκπαιδευτικών      
 
  "1. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να αποσπασθούν στο εξωτερικό 
υποχρεούνται : 
 
  α) Να υποστούν εξέταση για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της 
ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία ζητούν απόσπαση και σε περίπτωση 
που 
δεν επαρκούν οι υποψήφιοι σε µια από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή 
γερµανική. 
 
  β) Να παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης. ∆εν 
υποχρεούνται στην εξέταση του εδ. α' εκπαιδευτικοί κατέχουν τίτλο, ο 
οποίος αποδεικνύει επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις." 
 
  *** Η παρ.1 τροποποιήθηκε ως άνω µε την παρ.4 άρθρ.2  
      Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998   
 
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας, η 
µορφή, το περιεχόµενο και η διάρκεια της επιµόρφωσης, η οποίο είναι 
τουλάχιστον τρίµηνη, και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της 
προηγούµενης παραγράφου. Η παράγραφος 2 του προηγούµενου άρθρου 
εφαρµόζεται και στην προκείµενη περίπτωση. 
 
 
_____________________________________________________________________ 



                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 21 
 
               Επιµόρφωση και µετεκπαίδευση οµογενών     
                   και αλλογενών εκπαιδευτικών 
 
  1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί 
να οργανώνονται επιµορφωτικά σεµινάρια για οµογενείς εκπαιδευτικούς 
στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζονται η διάρκεια και τα θέµατα επιµόρφωσης. 
 
  2. Στους επιµορφωτές της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται 
αποζηµίωση και  έξοδα µετάβασης, επιστροφής και παραµονής εκτός 
έδρας, 
που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. 
 
  3. Η µετεκπαίδευση οµογενών εκπαιδευτικών πραγµατοποιείται σε 
Α.Ε.Ι. 
της ηµεδαπής, στα οποία λειτουργούν ειδικά προγράµµατα 
µετεκπαίδευσης, 
που οργανώνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων οργάνων των 
Α.Ε.Ι. 
 
  4. Η µετεκπαίδευση αλλογενών εκπαιδευτικών µπορεί να 
πραγµατοποιείται 
κατά τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           KΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
 
                      ΕKΠΑΙ∆ΕΥΤΙKΟ ΠΡΟΣΩΠΙKΟ 
 
                            'Αρθρο 22 
 
                 Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού       
 
  1. Το διδακτικά προσωπικό των εκπαιδευτικών µονάδων της παραγράφου 
1 
του άρθρου 8 αποτελούν. 
 
  α) 'Ελληνες δηµόσιοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τις απαιτούµενες κατά 
κλάδο ειδικότητες, µε απόσπαση 
 
  "β) 'Ελληνες κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ή ξένων αναγνωρισµένων 
τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που αποτελεί τυπικό προσόν 
διορισµού σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής,  



 
 
   "γ) οµογενείς, καθώς και 'Ελληνες µετανάστες 
µόνιµοι κάτοικοι του εξωτερικού, κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ή ξένων 
αναγνωρισµένων τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που αποτελεί 
τυπικό προσόν διορισµού σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής". 
 
     ***Οι περ.β'και γ' αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 8 του  
        Ν.2909/2001 (Α 90)  
 
  δ) Αλλοδαποί εκπαιδευτικοί, κάτοχοι τίτλου ανώτατων σχολών, στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών 
καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης των εκπαιδευτικών της 
κατηγορίας αυτής και το ύψος των αποδοχών τους. 
 
    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το άρθρο 8 του Ν.2909/2001 (Α 90) ορίζει ότι: 
       "Με τις αποφάσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της 
        παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2413/1996 καθορίζονται 
ακόµη 
        τα κριτήρια, καθώς και τα όργανα επιλογής των 
προσλαµβανόµενων 
        εκπαιδευτικών. 
     
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και Οικονοµικών καθορίζεται ο αριθµός των προσλαµβανόµενων  
εκπαιδευτικών των περιπτώσεων β' και γ' της προηγούµενης παραγράφου, 
οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης, η µορφή και η διάρκεια της 
σχέσης εργασίας και το ύψος των καταβαλλόµενων αποδοχών. Η πρόσληψη 
των 
εκπαιδευτικών αυτών γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων. 
 
     ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το άρθρο 8 του Ν.2909/2001 (Α 90) ορίζει ότι: 
       "Με τις αποφάσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της 
        παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2413/1996 καθορίζονται 
ακόµη 
        τα κριτήρια, καθώς και τα όργανα επιλογής των 
προσλαµβανόµενων 
        εκπαιδευτικών. 
     
 
  3. Οι εκπαιδευτικοί των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 1 
επιµορφώνονται πριν  από την ανάληψη των καθηκόντων τους.  
    "Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ορίζεται 
το περιεχόµενο και η διάρκεια της επιµόρφωσης." Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι 
διατάξεις του επόµενου άρθρου 23. 
 
    ***Το εντός "" δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε το  
       άρθρο 8 του Ν.2909/2001 (Α 90)  
 
  4. Για την εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές µονάδες της παραγράφου 1 
του 
άρθρου 8 εφαρµόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 4 
παράγραφος 
12 του ν. 1566/1985. 



 
  5. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 εφαρµόζονται ανάλογα 
για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο 
εξωτερικό. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 23 
 
                     Αποσπάσεις εκπαιδευτικών         
 
 
  "1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό ύστερα από αίτησή τους 
δηµόσιοι 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής, 
οι οποίοι : 
 
  α) Εχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθµιας ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
  β) Εχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή 
µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερµανική. 
 
  γ) Εχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραµµα επιµόρφωσης. 
 
  Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των προγραµµάτων αυτών, οι αποσπώµενοι 
εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά ταχύρρυθµα σεµινάρια που 
οργανώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων." 
 
  *** Η παρ.1 τροποποιήθηκε ως άνω µε την παρ.5 άρθρ.2  
      Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998   
 
 
  "2. Η απόσπαση των δηµόσιων εκπαιδευτικών µε αποδοχές στην Ελλάδα 
και 
επιµίσθιο στο εξωτερικό ή µόνο µε αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και χωρίς 
επιµίσθιο γίνεται τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, µε δυνατότητα 
παράτασης δύο (2) ακόµη ετών, ύστερα από εισήγηση του οικείου 
Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και την 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού. 
 
  ∆υνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συµπληρώνουν ή έχουν συµπληρώσει πέντε (5) 
συνολικά έτη απόσπασης. 
 
  Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη 
απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δικαίωµα απόσπασης µέχρις ότου 
συµπληρωθεί η τριετία. 
 
  Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους 
απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του Α' τετραµήνου 
του σχολικού έτους απόσπασης. Η απόσπαση που γίνεται µετά το Α' 
τετράµηνο του σχολικού έτους παρατείνεται µέχρι τη λήξη αυτού. 



 
  Περαιτέρω παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της 
πενταετίας, 
επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις : 
 
  α) εκπαιδευτικών που αποσπώνται εξαρχής χωρίς τις τακτικές αποδοχές 
τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιµίσθιο του εξωτερικού, ύστερα από 
αίτησή τους και εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται η 
µισθοδοσία από τοπικούς φορείς, 
 
  β) όταν η παράταση της απόσπασης επιβάλλεται από διακρατικές 
συµφωνίες, 
 
  γ) όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση των αποσπασµένων." 
 
 
  *** Η παρ.2 τροποποιήθηκε ως άνω µε την παρ.6 άρθρ.2  
      Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998   
 
  3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται η διαδικασία για την απόσπαση, οι όροι, τα κριτήρια και 
τα 
όργανα επιλογής των αποσπασµένων, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης 
εκπαιδευτικών µε αποδοχές  και επιµίσθιο ή µόνο µε αποδοχές ή χωρίς 
αποδοχές και επιµίσθιο. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ 
παράγραφος 9 του ν 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
  Με όµοια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, 
τα 
κριτήρια και τα όργανα επιλογής οµογενών εκπαιδευτικών. 
 
  4. Ο αριθµός του εκπαιδευτικού προσωπικού που αποσπάται ή 
προσλαµβάνεται στα σχολεία και τα γραφεία του νόµου αυτού ορίζεται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής  Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 
  5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Κεφαλαίου Γ του άρθρου 
15 
του ν 1566/1985 µπορεί να εφαρµόζονται και για το διορισµό  
εκπαιδευτικών µε αυξηµένα προσόντα, προκειµένου να αποσπαστούν για 
µία 
πενταετία σε σχολεία του  εξωτερικού. Η επιλογή αυτών γίνεται απά το 
Συµβούλιο Επιλογής του άρθρου 16 του παρόντος νάµου. Οι διοριζόµενοι, 
εφόσον αποχωρήσουν, για οποιονδήποτε λόγο, πριν από τη συµπλήρωση 
πενταετούς υπηρεσίας σε σχολεία του εξωτερικού, θεωρούνται ότι έχουν 
παραιτηθεί αυτοδικαίως από την οργανική θέση τους. 
 
  6. Η απόσπαση εκπαιδευτικού µπορεί να διακοπεί πριν από τη 
συµπλήρωση 
πενταετίας στις περιπτώσεις. 
 
  α) πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση 
αυτών ή αδυναµίας ανταπάκρισης στα ειδικά καθήκοντά του, 
 
  β) συχνής και µακράς απουσίας από τα καθήκοντά του, 
 
  γ) υποβολής σχετικής αίτησης, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και 
δεν 
διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία της εκπαιδευτικής µονάδας. 
 
  Η διακοπή της απόσπασης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 



Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση για τις προηγούµενες 
περιπτώσεις α και β του κατά την παράγραφο 3 οργάνου επιλογής, το 
οποίο 
εκτιµά πραγµατικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από ετήσιες 
εκθέσεις του συντονιστή εκπαίδευσης και των φορέων των εκπαιδευτικών 
µονάδων. 
 
  7. Με φροντίδα των συντονιστών εκπαίδευσης οργανώνονται κάθε 
σχολικό 
έτος  σεµινάρια επιµόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής 
ευθύνης τους. 
 
  Στους εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν σε αυτά καταβάλλονται 
οδοιπορικά 
και έξοδα διαµονής ή ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση, που 
καθορίζονται 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η οικονοµική τους αποζηµίωση 
από 
άλλη πηγή. Τα έξοδα αυτά δεν µπορεί να υπερβούν το προβλεπόµενα από 
τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
  8. Η τοποθέτηση και µετακίνηση των αποσπώµενων εκπαιδευτικών 
γίνεται 
µε απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης. Για την έκδοση της απόφασης 
αυτής µπορεί να απαιτηθεί γνώµη συλλογικού οργάνου, που συνιστάται µε 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπου αυτό 
κρίνεται  αναγκαίο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση του 
συλλογικού οργάνου, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του, η 
αναπλήρωση των µέλων του, η γραµµατειακή υποστήριξή του και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
  9. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 
εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού καθορίζεται σύµφωνα µε το ωράριο 
της χώρας υποδοχής. 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή 
σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος 
συµπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου 
υποχρεωτικής παραµονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο και µε ανάθεση 
εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και µορφωτικού περιεχοµένου, καθώς 
και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη 
συµπλήρωση 
του προγράµµατος. 
 
  10. Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 33 
του 
ν. 1824/1988 εφαρµόζονται και στους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών 
µονάδων των νόµιµα συγκροτηµένων ελληνικών κοινοτήτων και ενοριών του 
εξωτερικού. Για την  εφαρµογή των διατάξεων αυτών θεωρούνται 
εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των µονάδων αυτών, οι επιθεωρητές και 
οι σύµβουλοι εκπαίδευσης, καθώς και οι  διευθυντές του Γραφείου 
Παιδείας και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής. 
 
  11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
επιτρέπεται να αποσπώνται και πέρα από πέντε (5) έτη εκπαιδευτικοί 
ιερωµένοι (δάσκαλοι ή καθηγητές) στις εκπαιδευτικές µονόδες 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ασκώντας παράλληλα και τα ιερατικά τους 
καθήκοντα. Για τις αποσπάσεις και την παράταση απόσπασης αυτών 



απαιτείται άδεια του ιερατικού τους προϊσταµένου στην Ελλάδα, του 
οικείου µητροπολίτη στη χώρο υποδοχής, καθώς και η σύµφωνη γνώµη του 
οικείου συµβούλου εκπαίδευσης. 
 
  Ιερωµένοι εκπαιδευτικοί, που ασκούν ιερατικά καθήκοντα στο 
εξωτερικό 
και διορίζοντοι σε θέσεις εκπαιδευτικών της ήµεδαπής, ορκίζονται 
ενώπιον του συντονιστή εκπΩίδευσης και αναλαµβάνουν διδακτικά 
καθήκοντα 
σε σχολικές µονάδες. Μετά τη λήξη του διδακτικού έτους επανέρχονται 
στην οργανική τους θέση και µπορεί να αποσπώνται στο εξωτερικό, 
σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια. 
 
  12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία, στα σχολεία διεθνών οργανισµών και 
στα τµήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, ύστερα από 
αίτησή 
τους, δηµόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, που έχουν άριστη γνώση, της γλώσσας της χώρας, στην 
οποία 
λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, 
γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους, 
αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (και διετείς τουλάχιστον 
µεταπτυχιακές σπουδές). 
    "Απόσπαση πέραν της πενταετίας στα σχολεία της 
παρούσας παραγράφου επιτρέπεται προκειµένου περί εκπαιδευτικών, 
συζύγων 
Ελλήνων δηµόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων, οι οποίοι προτείνονται από 
την 
Ελληνική Κυβέρνηση και διορίζονται σε θέσεις διεθνών οργανισµών. Το 
παρόν εδάφιο εφαρµόζεται για τις αποσπάσεις από το σχολικό έτος 1998 
- 
1999." 
 
 *** Οι τελευταίες λέξεις :"και διετής τουλάχιστον µεταπτυχιακές 
     σπουδές" της παρ.12 διαγράφηκαν  και το τελευταίο εδάφιο  
προστέθηκε 
     µε την παρ. 7 άρθρ. 2 Ν.2621/1998. 
 
  13. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
κοθορίζονται η διαδικασία απάσπασης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα 
ευρωπαϊκά σχολεία, τα σχολεία διεθνών οργανισµών και τα τµήµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, τα προσόντα, οι όροι, τα 
κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, η διάρκεια της απόσπασης 
και 
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 
 
  14. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου, 
είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές 
µονάδες του εξωτερικού και µετά τη συµπλήρωση της πενταετίας, εφόσον 
µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου έχουν συνάψει γάµο µε 
έλληνες που είναι εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό ή οµογενείς ή 
αλλοδαπούς. Η παράταση της απόσπασης γίνεται µε τις τακτικές αποδοχές 
στην Ελλάδα και χωρίς επιµίσθιο, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και µπορεί να ανανεώνεται µέχρι τη 
συµπλήρωση 
του απαιτούµενου κατώτερου χρόνου υπηρεσίας για την καταβολή σύνταξης 
από το δηµόσιο ταµείο. 



 
  "15. Οπου στο ν. 2413/1996 αναφέρεται πενταετία απόσπασης των 
εκπαιδευτικών, νοείται εφεξής τριετία." 
 
  *** Η παρ.15 προστέθηκε  µε την παρ.7 άρθρ.2  
      Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998   
  
"16. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια  
τουλάχιστον τριών ετών, υποχρεούνται να παραµείνουν στο εξωτερικό για 
όλη τη  
διάρκεια της απόσπασής τους. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης 
επιτρέπεται να  
υποβληθεί µόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους που αιτιολογούνται 
ειδικώς. Η  
ανάκληση της απόσπασης στην περίπτωση αυτή εγκρίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού  
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από σύµφωνη 
γνώµη της  
Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό. 
 
 Σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της απόσπασης του εκπαιδευτικού 
κατά τη  
διάρκεια των δύο πρώτων ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός 
επιστρέφει τα  
έξοδα πρώτης µετάβασης και δεν λαµβάνει τα έξοδα επιστροφής στην 
Ελλάδα." 
 
*** Η παρ.16 προστέθηκε µε  το άρθρ.24 Ν.3404/2005, 
    ΦΕΚ Α 260/17.10.2005.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 24 
 
               Εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι      
                 µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
 
  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευµάτων µπορεί να προσλαµβάνονται, ύστερα από αίτησή τους, µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιος εκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές 
ανάγκες 
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί 
πρέπει να έχουν τα απαιτούµενα για τον οικείο κλάδο και ειδικότητα 
προσόντα σπουδών, εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό 
πρόγραµµα 
επιµόρφωσης και να έχουν υποβάλει αίτηση διορισµού στη δηµόσια 
εκπαίδευση της ηµεδαπής. Ο αριθµός των αναγκαίων για πρόσληψη 
εκπαιδευτικών προτείνεται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης ή από 
την οικεία διπλωµατική ή προξενική αρχή. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζονται και οι αποδοχές των προσλαµβανοµένων. 
 
  Με την ίδια διαδικασία µπορεί να προσλαµβάνονται διοικητικοί 



υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη διοικητική 
στήριξη 
της λειτουργίας των γραφείων των συντονιστών συµβούλων και των 
εκπαιδευτικών µονάδων. 
 
  2. Εκπαιδευτικοί, εκτός από τους αναφερόµενους στην προηγούµενη 
παράγραφο, οι οποίοι διαθέτουν το απαραίτητα προσόντα διορισµού στη 
χώρα υποδοχής, είναι δυνατόν να προσληφθούν για την κάλυψη 
εκπαιδευτικών αναγκών. 
 
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευµάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης, 
ο 
αριθµός των προσλαµβανοµένων, οι όροι ανανέωσης της σύµβασης και 
απόλυσης των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των προηγούµενων 
παραγράφων, τα κριτήριο επιλογής, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 25 
 
               ∆ιάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών        
 
  1. Οι εκπαιδευτικοί των περιπτώσεων α', β και γ' της παραγράφου 1 
του 
άρθρου 22 τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης ή των 
διπλωµατικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρχουν συντονιστές και 
τοποθετούνται σε σχολικές µονάδες της περιοχής αρµοδιότητάς τους και 
στα  γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης. 
 
  2. Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές µονάδες του 
εξωτερικού και διορίζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη 
δηµόσια εκπαίδευση της ηµεδαπής, ορκίζονται ενώπιον του συντονιστή 
εκπαίδευσης ή των διπλωµατικών ή  προξενικών αρχών, αν δεν υπάρχουν 
συντονιστές εκπαίδευσης και αποσπώνται στη θέση που κατέχουν µέχρι το 
τέλος του διδακτικού έτους, µετά το πέρας του οποίου επιστρέφουν στην 
οργανική τους θέση. Επιτρέπεται, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, να παρατείνεται η απόσπαση, 
όταν 
γίνεται χωρίς υποχρέωση καταβολής των τακτικών αποδοχών του 
εκπαιδευτικού στην Ελλάδα και του επιµισθίου του εξωτερικού, που 
διαρκεί για όσο διάστηµα επιθυµεί ο εκπαιδευτικός, όταν υπάρχουν 
εκπαιδευτικές ανάγκες και η υπηρεσία του κρίνεται ευδόκιµη. 
 
  3. Ο χρόνος της απόσπασης στο εξωτερικό λογίζεται ότι διανύθηκε 
στην 
οργανική θέση του αποσπασµένου εκπαιδευτικού. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 
 
 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 
 
                  ∆ΙΟΙΚΗΤΙKΑ KΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
                            'Αρ8ρο 26 
 
               Σχολικά Συµβούλια - Σχολικές Επιτροπές              
 
"1. Για καθεµία ή για περισσότερες εκπαιδευτικές µονάδες 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού συγκροτείται και λειτουργεί 
Σχολικό Συµβούλιο και Σχολική Επιτροπή". 
 
  *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.13 άρθρ.9 Ν.2817/2000  
      ΦΕΚ Α 78/14.3.2000. 
   
  2. Εργο του Σχολικού Συµβουλίου είναι η κατά τον προσφορότερο τρόπο 
στήριξη της λειτουργίας της µονάδας και η επικοινωνία του µε την 
τοπική 
κοινωνία. 
 
  3. Εργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των λειτουργικών 
δαπανών της µονάδας και η φροντίδα για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, 
η 
ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων και γενικότερα ο εφοδιασµός 
αυτής 
µε τα απαραίτητα µέσα για τη λειτουργία τους. 
 
  4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται ύστερα από προτάσεις των ενδιαφεροµένων, ορίζονται ο 
αριθµός 
των εκπροσώπων κάθε φορέα που  συµµετέχουν στα όργανα της παραγράφου 
1, 
η διαδικασία εκλογής ή επιλογής τους, η διάρκεια της θητείας, ο 
χρόνος 
συγκρότησής τους σε σώµα, ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων αυτών, οι 
ειδικότερες αρµοδιότητές τους και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  5. Οργανα, που έχουν συγκροτηθεί µε βάση διακρατικές συµφωνίες και 
ασχολούνται µε θέµατα εκπαίδευσης και πολιτισµού, εξακολουθούν να 
λειτουργούν και µετά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 27 
 
                        Συµµετοχικά όργανα              
 
  1. Στις χώρες υποδοχής είναι δυνατόν να συγκροτούνται. 
 
  α) Τοπικό Συµβούλιο Παιδείας (ΤΟ.Σ.Π.) σε κάθε ελληνική κοινότητα. 
 



  β) Περιφερειακό Συµβούλιο Παιδείας (ΠΕ.Σ.Π.) σε κάθε έδρα 
συντονιστή 
εκπαίδευσης ή ελληνικού προξενείου. 
 
  γ) Οµογενειακό Συµβούλιο Παιδείας (Ο.Σ.Π.) σε κάθε χώρα, µε έδρα 
κατά 
προτίµηση την έδρα της ελληνικής πρεσβείας ή ελληνικού προξενείου, αν 
δεν υπάρχει πρεσβεία. 
 
  2. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του προηγούµενου άρθρου 
εφαρµόζονται και για τα συµµετοχικά όργανα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            KΕΦΑΛΑΙΟ Η' 
 
                        ΟΙKΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
                            'Αρθρο 28 
 
                  Ειδικά επιµίσθια και αποζηµιώσεις     
 
  1. Στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται 
στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, µπορεί  να 
καταβάλλεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, επιπλέον των τακτικών αποδοχών 
τους, ειδικό επιµίσθιο σε τοπικό νόµισµα της χώρας απόσπασης ή σε 
δολάρια Η.Π.Α., εφόσον επιτρέπεται αυτό από το νοµισµατικό καθεστώς 
της 
χώρας απόσπασης. Αν ειδικές συνθήκες της  χώρας απόσπασης δεν 
επιτρέπουν για ορισµένα χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης εκπαιδευτικού την παραµονή του στη χώρα αυτή, χορηγείται σε 
αυτόν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο το 1/3 του ειδικού επιµισθίου για τα 
χρονικά διαστήµατα που βρίσκεται στην Ελλάδα, εφόσον τα διαστήµατα 
αυτά 
συµπίπτουν µε το διδακτικό έτος της χώρας απόσπασης, και ολόκληρο το 
επιµίσθιο των θερινών διακοπών. 
 
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, η 
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων διπλωµατικών ή 
προξενικών αρχών καθορίζονται. α) οι προϋποθέσεις καταβολής του 
ειδικού 
επιµισθίου, β) το ύψος αυτού σε κάθε περίπτωση, γ) ο τρόπος και η 
διάρκεια καταβολής του, δ) οι λόγοι διακοπής ή µείωσής του και ε) 
κάθε 
άλλη σχετική λεπτοµέρεια µε την καταβολή του ειδικού επιµισθίου. 
 
  3. Το ειδικό επιµίσθιο προκαταβάλλεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα 
κάθε 
µηνός, κατά τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 13 του ν. 2362/1995 
(ΦΕΚ 
247 Α'). 
 
  4. Στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της παραγράφου 
1 



του παρόντος άρθρου καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα πρώτης µετάβασης 
στο 
εξωτερικό και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ίδιων και των 
προστατευόµενων µελών της οικογένειάς τους, καθώς επίσης και δαπάνες 
µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας εντός της ίδιας χώρας απόσπασης ή 
σε 
άλλη χώρα ή στην Ελλάδα και αποζηµιώσεις για συµµετοχή σε επιτροπές 
και 
οµάδες  εργασίας που συγκροτούνται στη χώρα απόσπασης ή στην Ελλάδα. 
 
  5. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Οικονοµικών καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις, το ύψος και η 
διαδικασία 
καταβολής των δαπανών και αποζηµιώσεων της προηγούµενης παραγράφου, 
β) 
οι προϋποθέσεις και το ύψος των καταβαλλόµενων νοσηλίων στο εξωτερικό 
ή 
της χορήγησης δανείων για την αντιµετώπιση επείγουσας εισαγωγής σε 
νοσοκοµείο της αλλοδαπής, γ) οι προϋποθέσεις και το ύψος των δαπανών 
για µεταφορά στην Ελλάδα της σορού αποθανόντων εκπαιδευτικών ή 
προστατευόµενων µελών της οικογένειάς τους και δ) κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια 
σχετική µε την καταβολή δαπανών της προηγούµενης παραγράφου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 29 
 
                          Λοιπές δαπάνες       
 
  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα έξοδα κάθε είδους που απαιτούνται για 
την 
πραγµατοποίηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικά φιλοξενιών, συνεδρίων, 
διακρατικών συναντήσεων, επιµορφωτικών σεµιναρίων, µετεκπαιδεύσεων, 
για 
την ανάπτυξη δηµόσιων σχέσεων και για την εκµάθηση και εξέταση ξένης 
γλώσσας, σύµφωνα µε το νόµο αυτόν και ο τρόπος καταβολής των εξόδων 
αυτών. 
 
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευµάτων ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το έξοδα λειτουργίας των 
γραφείων των µορφωτικών  εκπαιδευτικών συµβούλων και των συντονιστών 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και τις προµήθειες στο εξωτερικό 
επίπλων και µηχανών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων αυτών. 
 
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και Οικονοµικών µπορεί να συνιστάται ειδικός λογαριασµός που 
λειτουργεί 
και διαχειρίζεται επιχορηγήσεις και δωρεές ξένων και οµογενειακών 
φορέων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι σκοποί του ειδικού 
λογαριασµού, τα όργανα και ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισής τους. 
 



 
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Με  την παρ.1 άρθρ.20 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 
260/17.10.2005,ορίζεται  
ότι: 
 "1. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 
124 Α'),  
καθώς και οι λογαριασµοί επιδοτήσεων που είχαν συσταθεί µε τις κοινές  
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή της, τυχόν 
δε  
ταµειακά υπόλοιπά τους µεταφέρονται στο λογαριασµό του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, Νο  
200 "Ε∆ -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωµών". 
 
 
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 30 
 
                       Επιχορηγήσεις σχολείων      
                     ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης       
 
  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευµάτων µπορεί να επιχορηγούνται οι εκπαιδευτικές µονάδες 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για την αντιµετώπιση των 
πάσης 
φύσεως εξόδων λειτουργίας τους. 
 
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 9 άρθρ.2 Ν.2621/1998 Α 136: 
       " Η κατά το άρθρο 30 παρ.1 του ν.2413/1996 επιχορήγηση  
        γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
        Θρησκευµάτων". 
 
  2. Οι επιχορηγήσεις αυτές καταβάλλονται σε τοπικό νόµισµα ή σε 
δολάρια Η.Π.Α. στις Σχολικές Επιτροπές του άρθρου 26. Οι επιτροπές 
αυτές, στις οποίες απαραιτήτως συµµετέχουν ο διευθυντής της µονάδας, 
ένας εκπαιδευτικός της µονάδας και ένος κηδεµόνας, συγκροτούνται µε 
απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης. 
 
  3. Με κοινή οπόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευµάτων καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων των 
προηγούµενων παραγράφων, η διαδικασία απόδοσης των σχετικών 
λογαρωσµών 
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
 
  4. Από την έναρξη της ισχύος της κοινής απόφασης της προηγούµενης 
παραγράφου παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ/τος 
154/1973 και της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του ν. 1566/1985. 
 
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2 άρθρ.9 Ν.2817/2000 ορίζεται ότι 
"2. Η κατά το άρθρο 30 του ν. 2413/1996 επιχορήγηση αναφέρεται σε 
όλες 
τις µορφές οργάνωσης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου. Η επιχορήγηση δίδεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων". 
 



*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρ.13 παρ.37 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003, 
    ορίζεται ότι: 
"Η κατά το άρθρο 30 του Ν. 2413/1996 επιχορήγηση αναφέρεται σε όλες 
τις  
µορφές οργάνωσης της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, όπως αυτές 
ορίζονται  
στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου. Η επιχορήγηση γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού  
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 31 
 
                 Αποσπάσεις υπαλλήλων - Προσλήψεις     
 
  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευµάτων µπορεί να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε γραφεία  
συντονιστών εκπαίδευσης και µορφωτικών εκπαιδευτικών συµβούλων. 
 
  Οι αποσπώµενοι πρέπει να έχουν ικανή διοικητική εµπειρία, επαρκή 
γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή µιας των γλωσσών αγγλικής, 
γαλλικής ή γερµανικής και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι  
διατάξεις 
των παραγράφων 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 23 εφαρµόζονται ανάλογα και 
για 
τις αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων. 
 
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το νόµο αυτόν που αφορούν προσλήψεις 
εκπαιδευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου  ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή σύµβαση έργου. 
 
  3. Οι αποφάσεις των άρθρων 2 παρ. 2, 8 παρ.1,11 παρ.1 και 2, 26 
παρ. 4 του παρόντος νόµου εκδίδονται µετά από γνώµη του Γενικού 
Γραµµατέα Απόδηµου Ελληνισµού. Η γνώµη αυτή διατυπώνεται εντός 
προθεσµίας δέκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού 
εγγράφου. Εάν παρέλθει άπρακτος η παραπάνω προθεσµία, η απόφαση 
εκδίδεται χωρίς τη διατύπωση της γνώµης αυτής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 
 
                ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙKΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 



                            'Αρθρο 32 
 
                              Ιδρυση       
 
  1. Ιδρύεται ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ως νοµικό 
πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, µε σκοπό κυρίως τη φοίτηση και έρευνα σε θέµατα 
της 
ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισµού, της ιστορίας και της 
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, καθώς και σε άλλα επιστηµονικά 
θέµατα 
που αναπτύσσονται στην Ελλάδα. 
 
  2. Ως έδρα του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελληνικών Σπουδών καθορίζεται 
η 
περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας. 
 
  3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας 
(Ε.ΣΥ.Π.) και του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε), καθορίζεται 
η 
έδρα των παραρτηµάτων του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελληνικών Σπουδών, 
που 
µπορεί να λειτουργούν σε πόλεις της ηµεδαπής κοι αλλοδαπής, και ο 
τρόπος συνεργασίας του µε το Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Το ∆ιεθνές 
Πανεπιστήµιο Ελληνικών Σπουδών εξαιρείται από τις διατάξεις που 
διέπουν 
το δηµόσιο τοµέα. 
 
  4. Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 
Ελληνικών Σπουδών διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της διαρκούς επιτροπής µορφωτικών 
υποθέσεων της Βουλής. 
       
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 33 
 
                      Οργάνωση και λειτουργία       
 
  1. ∆εκτοί για εγγραφή και φοίτηση στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο είναι 
έλληνες πολίτες της ηµεδαπής, οµογενείς που είναι εγκατεστηµένοι στην 
αλλοδαπή, καθώς και πολίτες άλλων χωρών, εφόσον έχουν απολυτήριο 
ελληνικού λυκείου ή  τίτλο απόλυσης αντίστοιχου σχολείου της 
αλλοδαπής. 
 
  2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισηγήσεις του Ε.ΣΥ.Π 
και 
του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, ρυθµίζονται τα θέµατα. 
 
  α) διοίκησης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου, σύστασης, σύνθεσης κοι 
συγκρότησης των συλλογικών οργάνων αυτού, ορισµού των µονοµελών 
οργάνων 



του και καθορισµού των αρµοδιοτήτων τους και του τρόπου άσκησης 
αυτών, 
 
  β) ίδρυσης και λειτουργίας τµηµάτων και παραρτηµάτων του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου, 
 
  γ) ορισµού των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και της διαδικασίας 
επιλογής των επιθυµούντων να εγγραφούν και να φοιτήσουν, 
 
  δ) διάρκεια της φοίτησης σε κάθε τµήµα και παράρτηµα, 
 
  ε) δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των φοιτώντων, 
 
  στ) τύπου του χορηγούµενου τίτλου σπουδών και δυνατοτήτων κατάταξης 
σε τµήµατα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, 
 
  ζ) διαδικασία επιλογής των διδασκόντων και 
 
  η) κάθε άλλης λεπτοµέρειας που αναφέρεται στη λεπουργία του 
∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου. 
 
  3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 
και Οικονοµικών καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των διδασκόντων στο 
∆ιεθνές  Πανεπιστήµιο, καθώς και των µελών των συλλογικών οργάνων και 
των µονοµελών οργάνων του. 
 
  4. Με προεδρικά διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής Ποιδείας και Θρησκευµάτων. Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµικών συνιστώνται θέσεις διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου 
για τη  διοικητική στήριξη της λειτουργίας του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου, 
καθορίζεται ο αριθµός των συνιστώµενων θέσεων, κατά κλάδους και 
ειδικότητες, ο τρόπος πλήρωσης αυτών, η καταβαλλόµενη αµοιβή, τα 
θέµατα 
υπηρεσιακής κατάστασης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  5. Πόροι του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου είναι. 
 
  α) η κρατική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Οικονοµικών, 
 
  β) οι οικονοµικές ενισχύσεις οµογενών και αλλογενών, 
 
  γ) τα δίδακτρα των φοιτώντων, οµογενών και αλλοδαπών, που 
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, 
ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου πανεπιστηµιακού οργάνου. 
 
  6. Το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, για την επίτευξη των στόχων του, 
συνεργάζεται µε τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο, 
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής,  µε τα ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, µε οµογενειακούς και άλλους 
φορείς της αλλοδαπής. 
 
 



_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            KΕΦΑΛΑΙΟ Ι' 
 
                     ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙKΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
                            'Αρθρο 34 
 
                        Σκοπός - Περιεχόµενο      
 
  1. Σκοπός της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και 
λειτουργία σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 
για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους µε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες. 
 
  2. Στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης εφαρµόζονται τα 
προγράµµατα των αντίστοιχων δηµόσιων σχολείων, τα οποία 
προσαρµόζονται 
στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές 
ανάγκες των µαθητών τους. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 35 
 
                 Σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης          
 
  1. Σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι τα προβλεπόµενα από 
τις 
διοτάξεις  των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) 
νηπιαγωγεία, δηµοτικό σχολεία, γυµνάσια, λύκεια κάθε τύπου και 
τεχνικές 
- επαγγελµατικές σχολές. 
 
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ι.Π.Ο.∆.Ε., µπορεί να 
εφαρµόζονται στα σχολεία αυτά ειδικά αναλυτικά προγράµµατα µε 
δυνατότητα πρόσθετων ή  εναλλακτικών µαθηµάτων, µειωµένο ωράριο των 
εκπαιδευτικών και µειωµένο αριθµό µαθητών ανά τάξη. 
 
  3. Τα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ιδρύονται µε κοινή 
απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, 
ύστερα 
από εισήγηση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου και σύµφωνη 
γνωµοδότηση 
του Ι.Π.Ο.∆.Ε. Με την ίδια διαδικασία ή  µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να µετατρέπονται  άλλα 
δηµόσια 



σχολεία σε δηµόσια σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ή να ορίζονται 
ως πειραµατικά και να υπάγονται σε Α.Ε.Ι και να ιδρύονται τάξεις ή 
τµήµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σε δηµόσια σχολεία. 
 
  4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου κοι 
σύµφωνη γνωµοδότηση του Ι.Π.Ο.∆.Ε.,  µπορεί να εγκρίνεται η ίδρυση 
σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, επ' ονόµατι οργανισµών τοπικής  
αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών ιδρυµάτων και άλλων φιλανθρωπικών 
σωµατείων  µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα σχολεία αυτά µπορεί να 
επιχορηγούνται από το Λογαριασµό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 36 
 
                      Εκπαιδευτικό προσωπικό          
 
  1. Με την απόφαση της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου 
συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά 
κλάδους 
και ειδικότητες, για τη λειτουργία των ιδρυόµενων δηµόσιων σχολείων 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 
 
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται τα προσόντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι µετατίθενται 
στα 
σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και η διαδικασία µετάθεσής τους. 
 
  3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 24 του παρόντος 
νόµου εφαρµόζονται ανάλογα για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 37 
 
                       ∆ιοίκηση των σχολείων        
 
  1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δηµόσιων σχολείων 
και 
τη στήριξη του έργου τους εφαρµόζονται και στα σχολεία 
διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης. 
 
  2. Οι διευθυντές των δηµόσιων σχολείων επιλέγονται σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα για την επιλογή των διευθυντών των άλλων δηµόσιων σχολείων. 
Το 



οικείο συλλογικό όργανο επιλογής καταρτίζει ιδιαίτερο πίνακα 
διευθυντών 
των δηµόσιων σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, στον οποίο 
κατατάσσονται µε αξιολογική σειρά εκπαιδευτικοί, που, πέρα από τα 
γενικά προσόντα, διαθέτουν και τα προσόντα που θα οριστούν µε την 
απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 36. Επί των αιτήσεων των 
υποψήφιων 
διευθυντών σχολείων εκφράζει την άποψή του το Σχολικό Συµβούλιο, 
εφόσον 
στις αιτήσεις περιλαµβάνεται προτίµηση για  τοποθέτηση στο 
συγκεκριµένο 
σχολείο. 
 
  3. Η διοίκηση των σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ασκείται από 
τις οικείες διευθύνσεις ή γραφεία εκπαίδευσης της αντίστοιχης 
βαθµίδας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' 
 
                 ΜΕΤΑΒΑΤΙKΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
                            'Αρθρο 38 
 
                 Μετονοµασία της ∆ιεύθυνσης Ε.Ε.Ε.       
 
  Η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
µετονοµάζεται σε ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 39 
 
                        'Εκταση εφαρµογής       
 
  1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται εφόσον δεν 
αντίκεινται στη νοµοθεσία των ξένων χωρών ή σε διατάξεις διακρατικών 
συµφωνιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου καταργείται κάθε διάταξη, που ρυθµίζει µε τρόπο 
διαφορετικά τα ίδια θέµατα. 
 
  2. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων από το νόµο αυτόν προεδρικών 
διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων εξοκολουθούν να εφαρµόζονται 
τα 
ισχύοντα. 
 



 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 40 
 
              'Ιδρυση κέντρου Μελέτης Αρχαίου ∆ράµατος     
 
  1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία "∆ιεθνές Κέντρο Μελέτης 
Αρχαίου 
∆ράµατος". Το Κέντρο έχει έδρα τα Ιωάννινα και τελεί υπό την εποπτεία 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 
 
  2. Σκοπός της λειτουργίας του κέντρου είναι η µελέτη, προβολή και 
αναβίωση του αρχαίου δράµατος, η σύνταξη σχετικών βιβλιογραφικών 
οδηγών, η παράστααη έργων και η έκδοση έντυπου υλικού για την προβολή 
του αρχαίου δράµατος. 
 
  3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού, ύστερα 
από γνώµη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ρυθµίζονται τα 
θέµατα που αφορούν τους ειδικότερους σκοπούς, τη διοίκηση, την 
οργάνωση, τη σύσταση θέσεων, τους πόρους, την οικονοµική διαχείριση, 
καθώς επίσης τις επί µέρους κατηγορίες και τα ειδικότερα τυπικά 
προσόντα του προσωπικού του  Κέντρου, τη διαδικασία πρόσληψής του και 
τα θέµατα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης αυτού. 
 
  4 Μέσα σ' ένα (1) έτος, αφότου οριστούν τα όργανα διοίκησης του 
Κέντρου, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του, ο  
οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον κανονισµό αυτόν 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα διοικητικής λειτουργίας του Κέντρου, 
καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση και τη 
λειτουργία αυτού. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            'Αρθρο 41 
 
                    Ιόνιος Ακαδηµία και ρύθµιση          
                       άλλων ειδικών θεµάτων       
 
  1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία  
"Ιόνιος 
Ακαδηµία και µε έδρα την Κέρκυρα, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Σκοπός της "Ιονίου 
Ακαδηµίας" είναι η επιστηµονική  έρευνα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 
τις θεσµικές, πολιτικές και οικονοµικές όψεις της, τις κοινωνικές και 
περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και τη 



δυναµική των σχέσεων Ανατολής-∆ύσης και Βορρά-Νότου. 
 
  Οργανα διοίκησης της "Ιονίου Ακαδηµίας" είναι το Εποπτικό Συµβούλιο 
και τα ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου, που 
είναι προσωπικότητες µε εγνωσµένο κύρος και προσφορά στην ιδέα της 
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας 
διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του 
Εποπτικού Συµβουλίου. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: α) εξειδικεύεται ο 
σκοπός της Ιονίου Ακαδηµίας, β) καθορίζονται οι αρµοδιότητες και ο 
τρόπος λειτουργίας των οργάνων της, γ) ρυθµίζονται τα θέµατα 
συγκρότησης, σύνθεσης και διορισµού του Εποπτικού και του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και ο αριθµός των  µελών τους, δ) ορίζεται η διάρκεια της 
θητείας των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, µέρος των οποίων µπορεί 
να 
είναι και ισόβια, καθώς και η διάρκεια της θητείας των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ε) ορίζονται οι κατηγορίες και η υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού της Ιονίου Ακαδηµίας και συνιστώνται οι 
αναγκαίες θέσεις. στ) ορίζονται οι πόροι της και ο έλεγχος της 
οικονοµικής διαχείρισής της. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να 
συσταθεί Επιστηµονικά Συµβούλιο και να ρυθµισθεί η συγκρότηση, οι 
αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας του. 
 
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
συνιστάται Επιτροπή Σύνδεσης της Εκπαίδευσης µε την Απασχόληση και 
την 
Οικονοµία. Σκοπός της Επιτροπής είναι η µελέτη θεµάτων που αφορούν 
την 
προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την εργασία και την 
οικονοµία, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας των φορέων και 
στελεχών 
της εκπαίδευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους. Ο αριθµός και οι 
ιδιότητες των µελών της Επιτροπής, τα θέµατα που αφορούν τη σύσταση 
υπηρεσίας για την επιστηµονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη της 
Επιτροπής, τα θέµατα απαρτίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε όµοια απόφαση. 
 
  3. Στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. συνιστάται µία θέση νοµικού συµβούλου, στην 
οποία  
προσλαµβάνεται δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. 
 
  4. Με απόφαση του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι., µετά από πρόταση του 
Συµβουλίου 
Σχολής, είναι δυνατή η οργάνωση διασχολικών ή διατµηµατικών 
προγραµµάτων σπουδών που οδηγούν σε χωριστό διεπιστηµονικό τίτλο 
σπουδών. Με απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ, και µετά από εισήγηση του 
Συµβουλίου Σχολής ορίζεται πενταµελής ∆ιοικούσα Επιτροπή από µέλη 
εκπαιδευτικού προσωπικού που συµµετέχουν στο διασχολικό ή 
διατµηµατικό 
πρόγραµµα. Πρόεδρος  της ∆ιοικούσας ορίζεται από το Συµβούλιο Τ.Ε.Ι. 
ο 
∆ιευθυντής Σχολής ή ο Προϊστάµενος του Τµήµατος αντίστοιχα, το οποίο 
έχει µεγαλύτερη συµµετοχή στο πρόγραµµα. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή έχει 
τις 
αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Συµβουλίου Τµήµατος για 
όσα 
θέµατα είναι αναγκαία για τη λειτουργία διασχολικού ή διατµηµατικού 
προγράµµατος σπουδών, καθώς και την αρµοδιότητα καθορισµού του 
περιεχοµένου των σπουδών. Το διατµηµατικό πρόγραµµα υποβάλλεται στο 



αρµόδιο τµήµα του Ε.ΣΥ.Π., προ της εφαρµογής του, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1404/1983. Την ευθύνη αξιολόγησης 
και 
πιστοποίησης του διεπιστηµονικού τίτλου σπουδών έχει ο  αρµόδιος 
τοµέας 
του Ε.ΣΥ.Π.. 
 
                           "'Αρθρο 23 
 
  5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 καταργείται 
αναδροµικά από 1.1.1993. Το άρθρο 23 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται, 
ως εξής:  
 
  "Στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ, από το ακαδηµαϊκό 
έτος 
1996-1997, µε τους εξής όρους. 
 
  α) Τα βραβεία που συνίστανται σε γραπτό δίπλωµα και σε χορήγηση 
επιστηµονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειµένου των σπουδών του 
φοιτητή, απονέµονται στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγικές 
εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, 
εφόσον 
τις περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων, καθώς και σε 
κάθε αριστούχο απόφοιτο που περάτωσε τις πτυχιακές του εξετάσεις 
εντός 
των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων. 
 
  β) Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές µε πρώτο 
κριτήριο την οικονοµική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των 
γονέων 
του και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του, κατ' απόλυτη σειρά 
επιτυχίας, 
στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών. Οι 
προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάµεσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα 
πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον 
6,51 
σε κλίµακα βαθµολογίας 0-10 στα µαθήµατα του ενδεικτικού προγράµµατος 
σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης 
εξεταστικής περιόδου. 
 
  γ) Ο αριθµός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την 
αγορά 
των βιβλίων ή για την υποτροφία και οι λοιπές  λεπτοµέρειες απονοµής 
των βραβείων και υποτροφιών, καθώς και το πρόγραµµα  και οι 
κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ι.Κ.Υ. 
 
  δ) Στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε µεταπτυχιακού προγράµµατος, 
µετά το τέλος κάθε έτους σπουδών, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί, αν αυτός δεν 
είναι 
ήδη υπότροφός  του, υποτροφία ποσού 650.000 δραχµών. Το ποσό αυτό 
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ι.Κ.Υ. 
 
  ε) Στους προπτυχιακούς φοιτητές µπορούν να παρέχονται από τα 
ιδρύµατα 
στα οποία φοιτούν, από το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997, άτοκα δάνεια και 
οικονοµικές ενισχύσεις για την  κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
τους µε κριτήριο την ατοµική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και 
την 



επίδοσή τους στις σπουδές. 
 
  Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων 
και 
ενισχύσεων αυτών καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε 
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 
  στ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται από το ακαδηµαϊκό έτος 
1996-1997. 
 
  6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και Οικονοµικών είναι δυνατή η επιχορήγηση των αρχείων του άρθρου 4 
του 
ν. 1946/1991. 
 
  7. Με τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 7 του ν 1268/1982 µπορούν να 
ιδρύονται ειδικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση 
και διαχείριση της περιουσίας των Τ.Ε.Ι.. Τα ειδικά νοµικά πρόσωπα 
για 
την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
δεν 
ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται 
τα 
ακόλουθα θέµατα των ειδικών νοµικών προσώπων για την αξιοποίηση και 
διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.: α) ορίζεται η νοµική 
µορφή και ονοµασία αυτών των νοµικιών προσώπων και δίνεται προθεσµία 
για την τροποποίηση των πράξεων σύστασης των νοµικών προσώπων που ήδη 
λειτουργούν, β) ρυθµίζεται η δυνατότητα χορήγησης από τα νοµικά αυτά 
πρόσωπα υποτροφιών και βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και 
κληροδοτηµάτων, γ) ρυθµίζεται η δυνατότητα προσφοράς από αυτά τα 
νοµικά 
πρόσωπα εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και 
διοργάνωσης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και δ) ορίζονται 
οι 
προϋποθέσεις ίδρυσης από αυτά τα νοµικά πρόσωπα ινστιτούτων και 
κέντρων 
επαγγελµατικής κατάρτισης, προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής 
γλώσσας 
ή άλλων µορφών εκπαιδευτικών µονάδων, καθώς και η αξιολόγηση και 
πιστοποίηση των παρεχόµενων τίτλων σπουδών. 
 
  8α. Τα µέλη ∆.Ε.Π. που διδάσκουν µε αµοιβή µαθήµατα της δράσης Jeαπ 
Μοnnet υποχρεούνται µετά από τη λήξη της τριετούς κοινοτικής 
συγχρηµατοδότησης να διδάσκουν τα µαθήµατα αυτά, χωρίς αµοιβή, για 
µία 
επιπλέον τετραετία. 
 
  β. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα µέλη ∆.Ε.Π. που έχουν κάνει 
έναρξη της συγχρηµατοδοτούµενης τριετίας ή την έχουν περατώσει. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 



 
                            Αρθρο 42 
 
  ∆ιοικητικό προσωπικό των σχολείων µειονοτικής εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις. 
 
  1."Για τη γραµµατειακή υποστήριξη των σχολείων µειονοτικής 
εκπαίδευσης 
της Θράκης συνιστάται κλάδος υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου που αποτελείται από σαράντα (40) θέσεις 
υπαλλήλων ΠΕ κατηγορίας.". 
 
    *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 10 άρθρ.14 
        Ν.2640/1998 Α 206/3.9.1998.     
 
  2. Ως ειδικό τυπικό προσόν διορισµού στον κλάδο της προηγούµενης 
παραγράφου ορίζεται το πτυχίο της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 
Θεσσαλονίκης. 
 
    "3. Με απόφαση του γπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την προκήρυξη, τον τρόπο επιλογής 
και 
το διορισµό των γραµµατέων µειονοτικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
Θράκης, 
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας κατ' 
εξαίρεση από τις κείµενες διατάξεις." 
 
    *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.21 άρθρ.9  
        Ν.2817/2000 ,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000. 
    
  4. Η κατανοµή και η ανακατανοµή των θέσεων των γραµµατέων κατά 
σχολεία γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
Μειονοτικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του ν. 
2341/1995 
(ΦΕΚ 208 Α'). 
 
  5. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης ασκεί 
αρµοδιότητες 
υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου για το διοικητικό προσωπικό 
του 
παρόντος άρθρου. Οταν το συµβούλιο αυτό εξετάζει θέµατα του 
διοικητικού 
προσωπικού, µετέχουν σ' αυτό, αντί των αιρετών µελών των 
εκπαιδευτικών, 
αιρετοί εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι επιλέγονται 
κατά τις κείµενες διατάξεις. Μέχρι την επιλογή των αιρετών εκπροσώπων 
το συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα χωρίς τη συµµετοχή τους. 
 
  6. Οι καθηγητές των κλάδων 22, 23, 24, 25, 26 και 26Α, του π.δτος 
620/1978 (ΦΕΚ 133 Α'), που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος 
στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., λαµβάνουν τις µηνιαίες αποδοχές, τις αποζηµιώσεις, 
τις χορηγίες, καθώς και κάθε µορφής και ονοµασίας επιδόµατα που 
καταβάλλονται στα µέλη των διαφόρων βαθµίδων Ε.Π. ή του Ε.Ε.Π. των 
Τ.Ε.Ι. κατά την εξής αντιστοιχία. 
 
  α) Της βαθµίδας του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή Τ.Ε.Ι.. Οι 
καθηγητές των κλάδων 22 και 23 µε ανάλογη εφαρµογή της διάταξης της 
περίπτωσης Α του άρθρου 38 παρ 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α). 
 
  β) Της βαθµίδας του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή ή καθηγητή 



εφαρµογών Τ.Ε.Ι.: Οι καθηγητές των κλάδων 24 και 25 µε ανάλογη 
εφαρµογή 
της διάταξης της περίπτωσης Β, του άρθρου 38 παρ 2 του ν 1404/1983, 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 71 παρ. 9 του ν. 1566/1985. 
 
  γ) Του Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.: Οι καθηγητές των κλάδων 26 και 26Α µε ανάλογη 
εφαρµογή της διατάξης της περίπτωσης Γ του άρθρου 38 παρ. 2  του ν. 
1404/1983. 
 
  Για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων, ως εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία 
θεωρείται εκείνη που ορίζεται στο στοιχείο α του άρθρου 1 παρ. 7 του 
ν. 
1517/1985 (ΦΕΚ 25 Α.), για δε τη µισθολογική και µόνο εξέλιξη των 
ανωτέρω καθηγητών, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ 3 
στοιχ. 
β' του άρθρου 38 του ν. 1404/1983. 
 
  7. Για την εφαµρογή της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται οι 
σχετικές διαπιστωτικές πράξεις από το ∆.Σ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 
 
  8. Πλην των αναφερόµενων στην παράγραφο 6 εκπαιδευτικών, οι 
διοριζόµενοι στο µέλλον σε θέσεις καθηγητών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. των 
παραπάνω κλάδων λαµβάνουν τις προαναφερόµενες στην παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου απολαβές τις οποίες λαµβάνουν οι καθηγητές, οι 
επίκουροι καθηγητές, οι καθηγητές εφαρµογών, ως και το Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, εφόσον διαθέτουν τα 
κατά 
νόµο απαιτούµενα προσόντα για την αντίστοιχη βαθµίδα εκπαιδευτικού 
προσωπικού των Τ.Ε.Ι., µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. 
 
  9. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 2188/1994 αύξηση δεν 
καταβάλλεται στο παραπάνω προσωπικό. 
 
  10. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ∆Ε1, ΤΕ1, 
ΠΕ17 και ΠΕ18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'), που 
υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε δηµόσια 
σχολεία 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και έχουν τα προσόντα διορισµού σε 
θέσεις άλλου κλάδου, µετατάσσονται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
του κλάδου αυτού, οι οποίες συνιστώνται µε την πράξη µετάταξης. 
 
  11. Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και αίτηση των ενδιαφεροµένων που 
υποβάλλεται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
 
  12. Οι µετατασσόµενοι στις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις άλλου 
κλάδου µπορούν να εντάσσονται σε κενούµενες θέσεις της ίδιας 
ειδικότητας του κλάδου αυτού κατά τη διαδικασία της προηγούµενης 
παραγράφου. Από την ένταξή τους σε τακτικές θέσεις καταργούνται 
ισάριθµες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις. 
 
  13. Για όσο χρονικό διάστηµα εξακολουθούν να υφίστανται προσωρινές  
προσωποπαγείς θέσεις στον κλάδο µετάταξης δεν πληρούνται µε διορισµό  
ισάριθµες τακτικές θέσεις της ίδιας ειδικότητας του κλάδου από τον 
οποίο έγινε η µετάταξη. 
 
  14. Οι µετατασσόµενοι κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου 
επανακατατάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν 1505/1984 (ΦΕΚ 194 
Α) 



σε µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί µε τα έτη υπηρεσίας και 
προϋπηρεσίας µε αφετηρία το εισαγωγικό κλιµάκιο του νέου κλάδου, στον 
οποίο γίνεται η µετάταξη. 
 
  15. Οι υπηρετούντες σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του παρόντος 
άρθρου εξακολουθούν να προσφέρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται 
για 
τους εκπαιδευτικούς του κλάδου από τον οποίο έγινε η µετάταξη και µε 
το 
εβδοµαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο αυτόν. 
 
 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.23 άρθρ.9 Ν.2817/2000 ,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000 
     ορίζεται ότι: 
     "23. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 µέχρι και 15 του άρθρου 42 
του ν. 
2413/1996 εφαρµόζονται και για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς που 
απέκτησαν τα προσόντα διορισµού σε θέσεις ανώτερου κλάδου και µετά 
την 
ισχύ του ν. 2413/1996. Η σχετική προθεσµία υποβολής αίτησης για 
µετάταξη υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους εντός έτους από τη 
δηµοσίευση του παρόντος". 
 
  16. Η προθεσµία του άρθρου 61 παρ 6 του ν. 1566/1985 για την 
υποβολή 
αιτήσεων µετάταξης εκπαιδευτικών από και προς τη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια 
Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων παρατείνεται µέχρι τη συµπλήρωση 
εξαµήνου 
από της ισχύος του παρόντος νόµου. 
 
  17. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχία Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, ισότιµα 
και 
αντίστοιχα µε πτυχία της ηµεδαπής, µπορεί να εγγράφονται στους 
πίνακες 
διοριστέων εκπαιδευτικών και µετά τη  συµπλήρωση του 40ού έτους της 
ηλικίας τους και µέχρι τη συµπλήρωση του 45ου έτους, εφόσον 
παρέµειναν 
στο εξωτερικό επί δέκα (10) έτη τουλάχιστον και να έχουν πενταετή 
τουλάχιστον εργασιακή απασχόληση στο εξωτερικό. Για το διορισµό τους 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 Κεφάλαιο Α' παρ. 5 του ν. 
1566/1985. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 43 
 
                     Αναγνώριση τίτλων σπουδών           
                   Πανεπιστηµίου Κύπρου και άλλα      
                  θέµατα τριτοθάθµιας εκπαίδευσης 
 
  1."Το Πανεπιστήµιο της Κύπρου αναγνωρίζεται ως ανώτατο 
αυτοδιοικούµενο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, οµοταγές µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 
ηµεδαπής και τα Τµήµατα αυτού ως ισότιµα µε τα Τµηµατα των ελληνικών 
Α.Ε.Ι.. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 



Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από γνώµη της αρµόδιας 
µονάδας 
του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π) ή, µέχρι τη συγκρότηση και 
λειτουργία της, του ∆.Σ. του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, προσδιορίζονται οι τίτλοι 
σπουδών Τµηµάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι. προς τους οποίους είναι 
αντίστοιχοι οι τίτλοι σπουδών που απονέµονται από το Πανεπιστήµιο της 
Κύπρου". 
 
  ***Τα πρώην εδάφια α'και β' αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 8  
      του Ν.2454/1997 (Α 7) 
 
  2. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξοµοίωσης των πτυχιούχων της 
Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονοµίας προς τους πτυχιούχους 
των Τµηµάτων του Χαροκοπείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 
Οικιακής 
Οικονοµίας καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε  
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από 
γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος αυτού. 
 
  3.α) Το Παράρτηµα του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισµού του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που 
λειτουργεί 
στην πόλη των Σερρών, καθίσταται από το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997 
ανεξάρτητο Τµήµα (Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε έδρα τις Σέρρες. 
 
  β) Οι προϋποθέσεις γω την αυτοδύναµη λειτουργία του Τµήµοτος και η 
διαδικασία πλήρωσης των θέσεων ∆.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.∆.Τ.Π. µέχρι την 
αυτοδύναµη λειτουργία του, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της 
Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Με την ίδια 
διαδικασία ρυθµίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που τυχόν 
ανακύπτει από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 
 
  4.α) Οι πίνακες µεταγγραφών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού στα τµήµατα 
Α.Ε.Ι. του  εσωτερικού για το Ε' εξάµηνο σπουδών, που εκδόθηκαν από 
την 
ΚΕΕΜΕ το Μάρτιο και το Σεπτέµβριο του 1995 για την κάλυψη του 
ποσοστού 
7% κοι 3%, αντίστοιχα, τροποποιούνται και εκδίδονται νέοι πίνακες ως 
ακολούθως. 
 
  ι) Οι φοιτητές που είχαν µετεγγραφεί µε το ποσοστό 7% το Μάρτιο του 
1995 σε τµήµα της πρώτης προτίµησής τους παραµένουν στο τµήµα που 
µετεγγράφησαν, ενώ οι φοιτητές που είχαν µετεγγραφεί µε το ίδιο 
ποσοστό 
σε τµήµα της δεύτερης ή επόµενης προτίµησής τους µπορούν, αν 
επιθυµούν, 
να παραµείνουν στο τµήµα που µετεγγράφησαν ή να ζητήσουν τη 
µετεγγραφή 
τους σε τµήµα προηγούµενης προτίµησης. 
 
  Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην 
ΚΕΕΜΕ 
εντός  αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευσή 
του νάµου αυτού. 
 
  ιι) Η ΚΕΕMΕ εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού εκδίδει νέους πίνακες µετεγγραφών στους οποίους περιλαµβάνονται 
όλοι οι µετεγγραφέντες µε το ποσοστό 3% και όσοι από τους 



µετεγγραφέντες µε το ποσοστό 7% ζητήσουν µετεγγραφή σε τµήµα 
προηγούµενης προτίµησης. Οι πίνακες αυτοί εκδίδονται για την κάλυψη 
ποσοστού θέσεων 10% επί του αριθµού εισακτέων για κάθε τµήµα µε βάση 
τη 
συνολική βαθµολογία που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις το 
∆εκέµβριο του 1994 και τη σειρά προτίµησής τους κατά την υποβολή της 
αίτησης µετεγγραφής το Νοέµβριο του 1994. 
 
  Οι θέσεις των φοιτητών του εδαφίου α' που δεν επιθυµούν µετεγγραφή 
σε 
τµήµατα προηγούµενης προτίµησής τους λογίζονται ως υπεράριθµες και 
δεν 
λαµβάνονται υπόψη από την ΚΕΕΜΕ κατά τον υπολογισµό των θέσεων µε το 
ποσοστό 10%. 
 
  β) Οι υποψήφιοι που µετεγγράφονται σε άλλο Α.Ε.Ι. µε την παραπάνω 
ρύθµιση απαλλάσσονται από την εξέταση σε µαθήµατα ή ασκήσεις που 
εξετάστηκαν µε επιτυχία στο τµήµα που αρχικά είχαν µετεγγραφεί, µε 
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του τµήµατος υποδοχής. Με την ίδια 
απόφαση οι µετεγγραφόµενοι υποχρεούνται να εξετασθούν σε µαθήµατα ή 
ασκήσεις, τα οποία σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος 
υποδοχής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκον επαρκώς στο τµήµα που είχαν ήδη 
µετεγγραφεί. 
 
  γ) Το άρθρο 19 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α') ισχύει και για τους 
φοιτητές που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις µετεγγραφών για το 5ο 
εξάµηνο 
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1993-1994. Για το ανωτέρω ακαδηµαϊκό έτος 
γίνεται συµπληρωµατική έκδοση αποτελεσµάτων για ποσοστό θέσεων 3% επί 
του  προβλεπόµενου αριθµού εισακτέων κατά τµήµα υποδοχής. Ο αριθµός 
µετεγγραπτέων που προκύπτει µετεγγράφεται στα αντίστοιχα τµήµατα των 
Α.Ε.Ι.. Οι πίνακες µετεγγραφέντων του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους που ήδη 
έχουν εκδοθεί δεν θίγονται. 
 
  5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕK 6 
Α') προστίθεται περίοδος: 
 
  "Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται χωριστός αριθµός εισακτέων 
κατά δέσµη για τα τµήµατα Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σε 
περισσότερες από µία δέσµες στο σύστηµα των γενικών εξετάσεων. Τα 
τµήµατα εκείνα που µέχρι σήµερα είναι εντεταγµένο σε περισσότερες από 
µία δέσµες στο σύστηµα των γενικών εξετάσεων και έχουν ζητήσει από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων την ένταξή τους µόνο σε 
µία 
συγκεκριµένη δέσµη, από το  ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 εντάσσονται στη 
δέσµη που έχουν ζητήσει.  
 
  6. "Οι σπουδαστές Τµήµατος Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι." που διαγράφονται 
µε απόφαση του τµήµατος, µετά την εισαγωγή τους στο τµήµα αυτό, 
επειδή διαπιστώθηκε, ύστερα από σχετικές εξετάσεις στις οποίες  
παραπέµπονται µε ευθύνη του τµήµατος, ότι παρουσιάζουν κώφωση ή 
βαρηκοϊα ή δυσαρθρία ή τραύλισµα ή εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη 
λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή, εισάγονται, καθ'  
υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, στο πρώτο έτος σπουδών σχολής ή  
τµήµατος Ανώτατου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύµατος ή της ΑΣΕΤΕM/ΣΕΛΕΤΕ ή Ανώτερης Σχολής Τουριστίκών 
Επαγγελµάτων επόµενης προτίµησής τους στο µηχανογραφικό  δελτίο, για 
την οποία είχαν συγκεντρώσει τη συνολική βαθµολογία τουλάχιστον του 
τελευταίου  εισαγόµενου. 
 
 *** Οι λέξεις "Οι σπουδαστές του Τµήµατος Λογοθεραπείας του 



     Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πάτρας" της παρ.1 
     αντικαταστάθηκαν µε την εντός " " φράση ως άνω,µε την 
     παρ.44 άρθρ.14  Ν.2817/2000 ,ΦΕΚ Α 78/14.3.2000. 
 
  
  Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών σε σχολή ή τµήµα επόµενης 
προτίµησής 
τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, που υποβάλλεται µέσα σε 
προθεσµία 
δύο (2) µηνών από την έκδοση της απόφασης διαγραφής τους από το Τµήµα 
Λογοθεραπείας και συνοδεύεται από  αντίγραφο της απόφασης διαγραφής. 
 
  7. Το άρθρο 8 του ν. 4149/1961 "Περί Καταστατικού Νόµου της εν 
Κρήτη 
Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων  (ΦΕΚ 41 Α') 
καταργείται 
και η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 5 εδάφιο πρώτο του αυτού νόµου 
αντικαθίσταται ως εξής: "Τα ψηφοδέλτια µονογράφονται υπό του 
Προέδρου". 
 
  8.α) Στους φοιτητές ελληνικής υπηκοότητας που είναι εγγεγραµµένοι 
σε 
µεταπτυχιακά Τµήµατα Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για 
απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε  ειδίκευση (Μasters)ή 
διδακτορικού διπλώµατος δύναται να χορηγούνται δάνεια από πιστωτικούς  
οργανισµούς και ιδρύµατα µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
  β) ∆ύναται επίσης να χορηγούνται δάνεια στα πρόσωπα της 
προηγούµενης 
περίπτωσης α' από πιστωτικά ιδρύµατα και πιστωτικούς οργανισµούς µε 
επιδότηση του επιτοκίου από το ∆ηµόσιο. 
 
  γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε τις προϋποθέσεις και 
τη 
διαδικασία χορήγησης του δανείου. 
 
  9. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2174/1994 (ΦΕΚ 210 Α') 
εφορµόζονται αναλόγως για το ακαδηµαϊκό έτος 1995-1996. 
 
  10. Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1404/1983 προστίθεται εδάφιο ια) ως 
εξής: 
 
  "ια) Γραµµατείες Τµηµάτων". 
 
  11. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, µετά από σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του 
Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) και κατά περίπτωση των οργανισµών 
Ν.Α. ή των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µεταφέρονται 
αρµοδιότητες του Ε.Ι.Ν., που αφορούν στήν οργάνωση και λειτουργία των 
µαθητικών εστιών στη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, καθώς και των 
φοιτητικών 
ή σπουδαστικών εστιών, στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης οι φοιτητές των οποίων εξυπηρετούνται από τη συγκεκριµένη 
εστία. Σε περίπτωση που η εστία εξυπηρετεί φοιτητές περισσότερων του 
ενός εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, η µεταφορά της αρµοδιότητας γίνεται 
µετά 



από κοινή πρόταση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Με όµοιο, κατά 
περίπτωση, προεδρικό διάταγµα, µπορεί να περιέρχεται στη νοµαρχιακή 
αυτοδιοίκηση ή στο εκπαιδευτικό ίδρυµα, αντίστοιχα, η κυριότητα του 
εξοπλισµού της εστίας, καθώς και να µεταφέρεται χωρίς να θίγεται η 
υπηρεσιακή και µισθολογική του κατάσταση, το προσωπικό του Ε.Ι.Ν., το 
οποίο καταλαµβάνει κενές οργανικές θέσεις της Ν.Α. ή των αντίστοιχων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της  τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχης 
ειδικότητας ή προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται µε το αυτό 
προεδρικό 
διάταγµα καταργούµενων ισάριθµων θέσεων του Ε.Ι.Ν.. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 44 
 
                Ρυθµίσεις για τη Γενική Γραµµατεία          
                      Απόδηµου Ελληνισµού        
 
  1. Οι εγγεγραµµένες στον ετήσιο προϋπολογισµό της Γενικής 
Γραµµατείας 
Απόδηµου Ελληνισµού πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και τα 
προγράµµατά της, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και επιχορηγήσεις 
ή 
χρηµατοδοτήσεις σε Ν.Π.∆.∆. (όπως π.χ. Ο.Τ.Α., Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, Πανεπιστήµια), σε Ν.Π.Ι.∆. (όπως π.χ. ∆ηµοτικές και 
Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Ε.Ι.Ν., Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών. 'Ιδρυµα Μελετών χερσονήσου του Αίµου, 
Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας,  ιδρύµατα, σύλλογοι, σωµατεία, επαγγελµατικά 
επιµελητήρια), καθώς και σε επιχορηγούµενα από το κράτος κοινωφελή 
ιδρύµατα που υλοποιούν ή συµµετέχουν στην εκτέλεση προγραµµάτων της 
Γενικής Γροµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού, καθώς και προγραµµάτων που 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή άλλους διεθνείς 
οργανισµούς. 
 
  Το ύψος των επιχορηγήσεων ή χρηµατοδοτήσεων αυτών στους ανωτέρω 
φορείς καθορίζεται µε την απόφαση επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης που 
εκδίδεται για το σκοπό αυτόν, κάθε φορά από τον εκάστοτε αρµόδιο 
υπουργό ή τα υπό τούτου εξουσιοδοτηµένα όργανα, καταργούµενης κάθε 
αντίθετης σχετικής διάταξης. 
 
  Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση ή 
χρηµατοδότηση και µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ολοκλήρωση του 
σκοπού 
της, ο επιχορηγούµενος ή χρηµατοδοτούµενος φορέας υποβάλλει 
υποχρεωτικά 
στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Γενικής Γραµµατείας 
Απόδηµου Ελληνισµού απολογισµό µε νοµότυπα  παραστατικά στοιχεία, 
όπως 
αυτά προσδιορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
 
  [2. Οι δαπάνες σχετικά µε τη σύγκληση και λειτουργία του Συµβουλίου 
Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε) και του εννεαµελούς προεδρείου του 
βαρύνουν 
τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας  Απόδηµου Ελληνισµού 



(Γ.Γ.Α.Ε.). 
 
  Η Γ.Γ.Α.Ε. ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Σ.Α.Ε. εγκρίνει τον 
προτεινόµενο προϋπολογισµό λειτουργίας του και προβαίνει στην 
επιχορήγηση του Σ.Α.Ε µε απευθείας εκταµιεύσεις στο προεδρείο επ' 
ονόµατι του προέδρου και του ταµία. 
 
  Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. υποβάλλει, µετά το πέρας του έτους χρήσης, 
στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Γ.Γ.Α.Ε. απολογισµό 
συνοδευόµενο από τα νοµότυπα παραστατικά στοιχεία κα' αναλογία προς 
τον 
ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων]. 
 
***Η εντός [ ] παρ. 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το α. 9 του Νόµου 3480/2006 ΦΕΚ 
Α  
161/2-8-2006. 
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                           'Αρθρο 45 
 
  Η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 2327/1995 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
 
  "1. Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους, 
µόλις λήξει το ακαδηµαϊκό έτος, µέσα στο οποίο, συµπληρώνουν το 
εξηκοστό έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας τους. 
 Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που συµπλήρωσαν ή θα συπληρώσουν το εξηκοστό 
έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας τους, κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1994-1995 
και 1995-1996, αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους την 31η 
Αυγούστου 
1996. 
 
  2. Η συµπλήρωση του ορίου ηλικίας των µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. 
διακριβώνεται αποκλειστικά, βάσει των ακόλουθων στοιχείων που τελούν 
προς άλληλα σε ιεραρχική τάξη, ώστε η ύπαρξη του προηγουµένου να 
αποκλείει την εφαρµογή του εποµένου: 
 
  α. Από ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, εφόσον αυτή έχει συνταχθεί εντός 
ενενήντα (90) ηµερών, από την εις αυτήν αναφερόµενη ηµεροµηνία 
γεννήσεως. 
 
  β. Από την πράξη εγγραφής, στα µητρώα δήµων και κοινοτήτων, εφόσον 
η 
πράξη αυτή εγγραφής έχει συνταχθεί µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) 
ηµερών, από την εις αυτήν αναφερόµενη ηµεροµηνία γεννήσεως. 
 
  γ. Από το απολυτήριο γυµνασίου ή λυκείου, εφόσον σε αυτό 
αναγράφεται 
η ηµεροµηνία γεννήσεως. 
 
  δ. Από το µητρώο εγγραφής, ως φοιτητή, σε Α.Ε.Ι, εφόσον σε αυτό 



αναγράφεται η ηµεροµηνία γεννήσεως. 
 
  ε. Από το στρατολογικό µητρώο, εφόσον σε αυτό αναγράφεται η 
ηµεροµηνία γεννήσεως. 
 
  στ. Από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 
 
  ζ. Από οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση του µέλους ∆.Ε.Π., 
συµπεριλαµβανοµένου υποµνήµατος ή βιογραφικού σηµειώµατος που το 
µέλος  
∆.Ε.Π. έχει καταθέσει για εκλογή ή εξέλιξη, από όπου προκύπτει η 
χρονολογία γέννησης του µέλους ∆.Ε.Π.. 
 
  η. Από βεβαιώσεις κάθε µορφής που κατά καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί 
από το µέλος ∆.Ε.Π. 
 
  ∆ικαστικές αποφάσεις αναγνωρίζουσες διαφορετική ηµεροµηνία 
γεννήσεως 
ή διαφοροποιούσες την αναφεροµένη σε οποιαδήποτε από τα  ανωτέρω 
έγγραφα, ιεραρχικά µε τη σειρά που αναφέρονται, δεν λαµβάνονται 
υπόψη. 
 
  3. Η δωπιστωτική πράξη συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας εκδίδεται από 
τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι, µε αποκλειστική του ευθύνη εντός του 
πρώτου τριµήνου του ακαδηµαϊκού έτους που προηγείται του έτους 
συµπλήρωσης του ορίου αυτού, επιδίδεται στους ενδιαφεροµένους και 
γνωστοποιείται στο τµήµα του αποχωρούντος µέλους ∆.Ε.Π. και στη 
Σύγκλητο του Ιδρύµατος. 
 
  4. Η παραβίαση της διάταξης της παραγράφου 2 συνιστά, πέραν των 
ποινικών συνεπειών της και πειθαρχικό παράπτωµα, που συνεπάγεται 
έκπτωση από το Πρυτανικό αξιώµα. 
 
  5. Μέλη ∆Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συµπληρώσεως του ορίου 
ηλικίας διατηρούν την ιδιότητα του µέλους τριµελούς συµβουλευτικής 
επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων και την ιδιότητα του επιβλέποντος 
καθηγητή, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. ∆ιατηρούν επίσης 
τις θέσεις σε διοικητικά συµβούλια ΝΠ∆∆, στις οποίες είχαν διορισθεί 
ως 
µέλη ∆.Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συµµετέχουν σε όσα 
ερευνητικά προγράµµατα συµµετείχαν πριν από αυτή και µπορούν να 
ορίζονται ως µέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση µελών ∆.Ε.Π". 
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                           'Αρθρο 46 
 
                 Ρύθµιση θεµάτων πρωτοθάθµιας και          
                    δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης     
 
  1. Στους συµβούλους, παρέδρους µόνιµους ή µε θητεία, ειδικούς 
παρέδρους και εισηγητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στους σχολικούς 
συµβούλους πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τους 
εκπαιδευτικούς της τέως Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής 
Οικονοµίας 



του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) καταβάλλεται από 
1.1.1997 το ειδικό µηνιαίο επίδοµα που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 41 παρ. 8  του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α). 
 
  2. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 14 του ν 1674/1986 (ΦΕΚ 203 
Α') εφαρµόζονται και για τα σχολεία της  Γενικής Αρµενικής 'Ενωσης 
Αγαθοεργίας.  
 
  3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν.1566/1985 προστίθεται 
εδάφιο 
ως εξής: 
 
  "Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται θέµατα που 
αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και 
ωροµίσθιων 
εκπαιδευτικών." 
 
  4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 88 Α) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  1.α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 
διακόπτουν τη φοίτησή τους εξαιτίας ασθενειών που απαιτούν µακρά 
νοσοκοµειακή ή κατ' οίκον νοσηλεία, στράτευσης, προσωρινής φυλάκισης, 
παραµονής στο εξωτερικό, ανάληψης εργασίας στο εµπορικό ναυτικό ή για 
άλλους εξαιρετικούς αντικειµενικούς λόγους, οι οποίοι  εµποδίζουν τη 
φοίτησή τους, µπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ' ιδίαν διδαχθέντες και 
να παραπέµπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα 
µαθήµατα 
της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν. 
 
  β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, εξειδικεύονται οι λόγοι 
χαρακτηρισµού των µαθητών ως κατ' ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζονται 
η 
διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των αποτελεσµάτων και 
κάθε άλλη σχετική  λεπτοµέρεια. 
 
  5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται  
η παράγραφος 22 άρθρου 10 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α'). 
 
 
 
 
  "6. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
διορίζονται στις περιοχές µετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων 
περιφερειακών συµβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά µε απόφαση του 
προϊσταµένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση 
του 
οικείου περιφερειακού συµβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της 
περιοχής 
και οριστικά κατά τη διαδικασία των µεταθέσεων εντός της ίδιας 
περιοχής, συγκρινόµενοι µε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. Η παράγραφος 
8 
του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α') καταργείται. Οι 
εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του 
περιφερειακού συµβουλίου, σε σχολεία της περιοχής µετάθεσης, τα οποία 
δεν είχαν περιλάβει στις προτιµήσεις τους, έχουν δικαίωµα υποβολής 
αίτησης από το επόµενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησής τους 
για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης µόνο του ίδιου νοµού 
και συγκρίνονται µε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς." 



 
   *** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.9 άρθρ.8 Ν.2818/2000 
       Α 78/14.3.2000. 
 
  7. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
που 
εκλέγονται νοµάρχες, πρόεδροι κοινοτήτων, νοµαρχιακοί, δηµοτικοί και 
κοινοτικοί σύµβουλοι, εφόσον υπηρετούν σε άλλο νοµό, δήµο ή 
κοινότητα, 
αποσπώνται µετά από αίτησή τους σε αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση της 
έδρας, της περιοχής που έχουν εκλεγεί και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, 
σε 
υπηρεσία ή θέση όµορης περιοχής. 
 
  Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 57 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 
Α'), 
δεν  εφαρµόζονται για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
  8. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 2327/1995 
αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 
 
  "του Κεφαλαίου Α' του ν. 741/1977 (ΦΕΚ 223 Α')". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 47 
 
                     Σύσταση θέσεων δασκάλων           
 
  1. Για την τοποθέτηση ενός επιπλέον δασκάλου στα ήδη λειτουργούντα 
10/θέσια και πάνω δηµοτικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
συνιστώνται 
χίλιες τριακόσιες ογδόντα µία (1.381) θέσεις κλάδου δασκάλων στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και Οικονοµικών µπορεί να συνιστώνται οργανικές θέσεις των  κλάδων 
δασκάλων και νηπιαγωγών για την πληρέστερη λειτουργία των σχολείων, 
πέρα από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 4 παράγραφος 8 του ν 1566/1985. 
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: κατά την παρ.4 άρθρ.14 Ν.2640/1998 Α 206/3.9.1998:     
 " Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2517/1997 
(ΦΕΙΚ 160 Α) εφαρµόζονται και για το σχολικό έτος 1998-1999 και 
περιλαµβάνουν και τις συνιστώµενες θέσεις εκπαιδευτικών κατά τη 
διαδικασία της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 
Α'). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 



 
                           'Αρθρο 48 
 
                 Αποζηµίωση για πρόσθετη απασχόληση       
     εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
 
  (1. Η αποζηµίωση που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς της 
δηµόσιας  
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α') και του άρθρου 8 του ν. 
2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α') ορίζεται από 1.12.1996 ως εξής: 
  α) για τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
ίση 
µε την  αντιστοιχούσα σε πενήντα οκτών (58) ώρες πρόσθετης 
απασχόλησης 
για κάθε διδακτικό τρίµηνο. 
  β) για τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας δευτεροβάθµιας και 
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ίση µε την αντιστοιχούσα σε εβδοµήντα δύο 
(72) ώρες πρόσθετης απασχόλησης για κάθε διδακτικό τρίµηνο. 
  2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν αντίστοιχα και 
για τους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιος 
εκπαίδευσης. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τα ιδιωτικά σχολεία ή το 
λογαριασµό ιδιωτικής εκπαίδευσης για όσους µισθοδοτούνται από αυτόν). 
 
 *** Οι παρ.1 και 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ από 1.1.1997 µε το άρθρο 31  
     Ν.2470/1997 (Α 40). 
 
  3. Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 14 παράγραφος 13 του ν 1566/1985 
(ΦΕΚ 167 Α'),ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών 
ασκήσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, 
µειώνονται για όσους έχουν ή συµπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία κατά µία 
εβδοµαδιαίως από 1.9.1996 και κατά µία ακόµα από 20.1.1997. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 49 
 
                      Επέκταση επιδόµατος   
 
  1. Το µηνιαίο ειδικό επίδοµα που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α') καταβάλλεται από 
1.1.1996 και στο µόνιµο και µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 
διοικητικό, τεχνικό και λοιπά βοηθητικό προσωπικό όλων των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αυτοτελών και µη υπηρεσιών 
και 
εκπαιδευτικών µονάδων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευµάτων και υπαλλήλους των ΝΕΛΕ, καθώς και σε όλα τα µέλη 
Ε.∆.Τ.Π. 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ίδρυµάτων και Ε.Τ.Π. των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, καθώς και στους τεχνικούς εργαστηρίων των 
Τ.Ε.Ι. 
 



  2. Το επίδοµα αυτό, όπως επεκτείνεται κατά την προηγούµενη 
παράγραφο, 
αυξάνεται από 1.7.1996 σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχµές 
µηνιαίως και καταβάλλεται και σε όσους από τους υπαλλήλους αυτούς 
υπηρετούν µε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, εφόσον από τις 
υπηρεσίες απόσπασής τους δεν τους καταβάλλεται άλλο επίδοµα. 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την υπ'αριθµ. Φ.908/Η/4904/24.6-3.7.1996 απόφαση 
     των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας (ΦΕΚ Β'526), το ανωτέρω 
     επίδοµα αυξήθηκε από 1.7.1996 κατά 10.000 δρχ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 50 
 
              Ειδικός λογαριασµός στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την 
                  αξιοποίηση των κονδυλίων του Κ.Π.Σ.  
 
  Το εδάφιο γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2233/1994, όπως 
αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 2341/1995 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "γ.ι) Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ειδικός λογαριασµός, µέσω του οποίου δύναται να 
χρηµατοδοτούνται προγράµµατα και έργα του επιχειρησιακού προγράµµατος 
"Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση" που έχουν εγκριθεί 
στα 
πλαίσια "του Β' και του ΓΚ.Π.Σ.". και εκτελούνται είτε από το  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, είτε από τα Α.Ε.Ι. και  
Τ.Ε.Ι. ή από άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα. 
 
 *** Η φράση "του Β' Κ.Π.Σ." αντικαταστάθηκε µε τη φράση  
     "του Β' και του ΓΚ.Π.Σ." ως άνω µε την παρ.9 άρθρ.1 
     Ν.2942/2001,ΦΕΚ Α 202/12.9.2001. 
 
 
  Τα προγράµµατα, τα έργα και οι λοιπές δραστηριότητες, που 
χρηµατοδοτούνται µέσω του λογαριασµού ορίζονται κάθε φορά µε απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα όργανα διοίκησης, ελέγχου και 
διαχείρισης, 
ο τίτλος, ο  τρόπος λεπτοµέρεια αναγκαία για τη λειτουργία του 
λογαριασµού αυτού. 
 
  ιι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων ορίζονται τα όργανα, που παρακολουθούν κάθε φορά αφ' 
ενός µεν την υλοποίηση των έργων, που χρηµατοδοτούνται από τον ειδικό 
λογαριασµό, αφ' ετέρου την οικονοµική διαχείριση και την 
πραγµατοποίηση 
του σκοπού, για τον οποίο διατίθενται οι πιστώσεις του. 
 
  ιιι. Η χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για την εκτέλεση έργων, 
µελετών και λοιπών δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του 
επιχειρησιακού προγράµµατος  "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική 



Κατάρτιση" γίνεται µέσω του ειδικού λογαριασµού του Υπουργείου 
Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων στους ειδικούς λογαριασµούς αυτών που έχουν 
συσταθεί µε το π.δ. 432/1981 και την υπουργική απόφαση 81/819/1988. 
 
  Οι σκοποί των λογαριασµών αυτών επεκτείνονται και στη χρηµοτοδότηση 
των έργων και δραστηριοτήτων του ανωτέρω επιχειρησιακού προγράµµατος. 
 
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας κοι 
Θρησκευµάτων ρυθµίζονται ο τρόπος διαχείρισης, λειτουργίας και 
ελέγχου 
των ειδικών λογαριασµών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ως προς τα παραπάνω 
θέµατα, καθώς και θέµατα έρευνας, κατά τροποποίηση της υπουργικής 
απόφασης Β1/819/1988. 
 
  iv. Η διαχείριση των κονδυλίων του αρχικού ειδικού λογαριασµού 
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. 
 
  v. Το άρθρο 4 του ν. 2341/1995 καταργείται. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 51 
 
            Ρύθµιση θεµάτων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας       
 
  1. Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν 2083/1992 Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας έχει έδρα το ∆ήµο Καλαµαριάς του Νοµού 
Θεσσαλονίκης. 
Το Κέντρο συγκαταλέγεται στους  επιστηµονικούς ερευνητικούς φορείς 
της 
χώρας, αποτελώντας εντεταλµένο ίδρυµα επιστηµονικής περιγραφής και 
τεκµηρίωσης των τάσεων της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό. 
 
  2. Η θητεία του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1 του π.δ/τος 100/1994 (ΦΕΚ 78 
Α') 
και την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
Φ.12068/82/23008/1994, ορίζεται πενταετής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 52 
 
  Το ειδικό µηνιαίο επίδοµα τροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 190 Α') για το προσωπικό των 
κρατικών νοσοκοµείων, καταβάλλεται από 1.4.1996 και στο προσωπικό, 
πλην 



ιατρών, των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων Αιγινήτειου και Αρεταίειου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 53 
 
  Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1697/1987 (ΦΕΚ 57 Α') αντικαθίσταται 
ως 
εξής: 
 
  "2. Οι δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων 
του 
Υπουργείου Γεωργίας αντιµετωπίζονται από πιστώσεις που εγγράφονται 
κάθε 
έτος στον προϋπολογισµό του Κεντρικαύ Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 
και ∆ασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών)". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 54 
 
                Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης                  
 
  1. Υποψήφιοι για τις θέσεις των διευθυντών τετραθέσιων και πάνω 
δηµοτικών  σχολείων είναι, πέραν των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 
του 
άρθρου 11 του π.δ/τος 398/1995 (ΦΕΚ 223 Α'), και οι εκπαιδευτικοί του 
π.δ/τος 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α') µε βαθµό Α'. 
 
  2. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των Σχολικών Εργαστηριακών 
Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) είναι και οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Τ.Ε.Ι. µε 
βαθµό 
Α'. 
 
  3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του π.δ/τος 
398/1995 
  αντικαθίσταται ως εξής: 
  "Ελάχιστο όριο για την επιλογή σε θέση σχολικού συµβούλου είναι το 
ήµισυ του συνολικού ανώτατου ορίου αξιολογικών µονάδων, σε κάθε 
περίπτωση σύνταξης πίνακα επιλογής. 
 
  4. κατά την πρώτη εφαρµογή του π.δ/τος 398/1995 στη διαδικασία 
επιλογής σχολικών συµβούλων µπορεί να µετάσχουν και οι υπηρετούντες 
σχολικοί σύµβουλοι, έστω και αν δεν έχει λήξει η θητεία τους. Σε 
περίπτωση επιλογής και τοποθέτησής τους θεωρείται ότι η τετραετής 
θητεία τους αρχίζει από τη νέα τοποθέτησή τους. 
 
  5. Οι κατέχοντες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης της παραγράφου 7 
του 



άρθρου 3 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α') µπορεί να απαλλάσσονται από την 
άσκηση των καθηκόντων τους, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων ή του οικείου νοµάρχη, κατά περίπτωση, ύστερα από 
σύµφωνη και αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου 
για: 
α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, 
ύστερα 
από αίτησή τους, και β) για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
  6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του π.δ/τος 398/1995 οι προθεσµίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 6 αυτού και αναφέρονται στη διαδικασία 
επιλογής των στελεχών, ορίζονται ως εξής:  
 
  α) του άρθρου 3 παρ. 1 εντός πενταµήνου από την ισχύ του παράντος 
νόµου, 
 
  β) του άρθρου 8 παρ. 1 εντός µηνός από την ισχύ του παρόντος νόµου, 
 
  γ) του άρθρου 8 παρ. 2, 5 και 6 σε επτά (7), πέντε (5) και τρεις 
(3) 
ηµέρες, αντίστοιχα, 
 
  δ) του άρθρου 13 παρ. 1 µέχρι τέλους του µηνός Ιουνίου 1996. 
 
  7. Στο τέλος του άρθρου 12 του π.δ/τος 398/1995 προστίθεται εδάφιο 
ως 
εξής:  
 
  "Στις περιπτώσεις που σε σχολική µονάδα ή Σ.Ε.Κ. δεν υπηρετεί 
εκπαιδευτικός που έχει τα προσόντα συµµετοχής στην τριµελή επιτροπή, 
ο 
σύλλογος των διδασκόντων ορίζει για το σκοπό αυτόν εκπαιδευτικό που 
υπηρετεί σε γειτονική σχολική µονάδα. Στις περιπτώσεις που οι 
υποψήφιοι 
διευθυντές είναι δάσκαλοι µονοθέσιων σχολείων ή άλλων σχολείων στα 
οποία δεν λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων, ο εκπαιδευτικός µέλος της 
τριµελούς επιτροπής  ορίζεται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε.". 
 
  8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του π.δ/τος 398/1995 αντικαθίσταται 
ως εξής:  
  "6. Ως κριτήρια για την επιλογή των υποδιευθυντών των σχολικών 
µονάδων και των υπεύθυνων τοµέων Σ.Ε.Κ. ορίζονται τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 12 για τους διευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ.". 
 
  9. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του επιλογή 
διευθυντών 
σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ.. Η βαθµολογία κάθε µέλους του συµβουλίου 
επιλογής στα συνεκτιµώµενα κριτήρια κατά κατηγορία κατατίθεται 
αιτιολογηµένα και ενυπόγραφα. Το περιφεριακό υπηρεσιακό συµβούλιο 
γνωστοποιεί στους υποψήφιους το σύνολο των αξιολογικών µονάδων των 
µοριοδοτούµενων κριτηρίων κατά κατηγορία που τους αφορούν και τάσσει 
σε 
αυτούς εύλογη προθεσµία για την προβολή αντιρρήσεων, οι οποίες 
εξετάζονται από το συµβούλιο. 
 
  10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι 
διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 23 του π.δ/τος 398/1995. 
 
  11. α) Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών των Πειραµατικών 
Σχολείων 
των Α.Ε.Ι. είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 



εκπαίδευσης, που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα 
λοιπά σχολεία και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. 
Αρµόδιο 
Συµβούλιο για την επιλογή των ∆ιευθυντών των Πειραµατικών Σχολείων 
των 
Α.Ε.Ι. είναι το Κεντρικό Συµβούλιο της αντίστοιχης βαθµίδας. Επί των 
αιτήσεων των υποψήφιων ∆ιευθυντών γνωµοδοτεί το Εποπτικό Συµβούλιο 
κάθε 
Πειραµατικού Σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο 
αναπληρωτές επόπτες, µέλη του τµήµατος Α.Ε.Ι. που εποπτεύει το 
Πειραµατικό Σχολείο. Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου ορίζονται µε 
τους 
αναπληρωτές τους από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τµήµατος Α.Ε.Ι. 
Για την επιλογή των ∆ιευθυντών των Πειραµατικών Σχολείων των Α.Ε.Ι. 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ/τος 398/1995 για την έκδοση 
προκήρυξης, την υποβολή υποψηφιοτήτων, τα κριτήρια και τη διαδικασία 
επιλογής και σύνταξης πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευοης. 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας  
παραγράφου. 
 
  β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 και η 
παράγραφος 5 του άρθρου 14 του π.δ/τος 398/1995 δεν έχουν εφαρµογή 
για 
την επιλογή των ∆ιευθυντών τών Πειραµατικών Σχολείων των Α.Ε.Ι.. 
 
  γ) Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου η επιλογή των 
∆ιευθυντών Πειραµατικών Σχολείων των Α.Ε.Ι. πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
γίνεται σύµφωνα µε την αριθ. 160/721995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 96 Β'). 
 
  12. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορεί: α) να αναπροσδιορίζονται 
τα 
προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των κατά την παράγραφο 5 στελεχών 
της 
εκπαίδευσης και να τροποποιείται η διαδικασία επιλογής αυτών και β) 
να 
τροποποιείται η σύνθεση και να αναπροσδιορίζονται οι αρµοδιότητες των 
κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
  13. Κατά την πρώτη επιλογή διευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ/τος 398/1995: 
  α) δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση εισήγησης της τριµελούς 
επιτροπής 
του άρθρου 12 του π.δ/τος 398/1995 και η επιλογή µπορεί να χωρήσει 
και 
χωρίς την εισήγηση αυτή και 
  β) δεν µετέχει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο ο 
εκπρόσωπος της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης της παραγράφου 5 του  άρθρου 
2 
του π.δ/τος 399/1995 (ΦΕΚ 223 Α'). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 
 
 
                           'Αρθρο 55 
 
  1. Οι Ιερές Μονές, που δεν συµβλήθηκαν στη σύµβαση που υπογράφηκε 
στις 11 Μαϊου 1988 µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της  ∆ιαρκούς 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κυρώθηκε µε το ν. 
1811/1988 
(ΦΕΚ 231 Α') ούτε προσχώρησαν µεταγενέστερα σε αυτήν, έχουν την 
ικανότητα να είναι διάδικοι και νοµιµοποιούνται ενεργητικά και 
παθητικά 
στις δίκες που αφορούν τα δικαιώµατα και συµφέροντά τους σχετικά µε 
την 
περιουσία τους που καταλαµβάνεται από τους νόµους 1700/1987 (ΦΕΚ 61 
Α') 
και 1811/1988 (ΦΕΚ 231 Α'). Η απόδειξη των εµπραγµάτων δικαιωµάτων 
και 
της νοµής των Ιερών Μονών στην προαναφερόµενη περιουσία γίνεται µε 
κάθε 
αποδεικτικό µέσο που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις της Πολιτικής 
∆ικονοµίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που  ίσχυαν πριν από τους 
νόµούς 1700/1987 και 1811/1988 ως προς την κτήση νοµής και 
εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
  2. Ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν και θεωρούνται ως µηδέποτε 
εκδοθείσες όλες οι διοικητικές πράξεις οποιουδήποτε είδους και όλες 
οι 
εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αρχή δυνάµει ή σε εκτέλεση 
των 
νόµων 1700/1987 και 1811/1988 σε ό,τι αφορά τις Ιερές Μονές της παρ. 
1 
του παρόντος. 
 
  3. Κάθε αντίθετη διάταξη, δικονοµική ή ουσιαστική καταργείται όσον 
αφορά τις Ιερές Μονές της παρ. 1 του παρόντος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 56 
 
             Ρύθµιση µισθολογικών θεµάτων εκπαιδευτικού     
           προσωπικού των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών 
 
  1. α) Ο βασικός µισθός του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανωτέρων 
Εκκλησιαστικών Σχολών (Α.Ε.Σ.) καθορίζεται κατά βαθµίδα εξέλιξης, ως 
ακολούθως. 
 
  Καθηγητή βαθµίδας Α' δραχµές 96.000  
  Καθηγητή βαθµίδας Β'    "    78.000  
  Καθηγητή βαθµίδας Γ'    "    66.000 
 
  β) Στο προσωπικό του εδαφίου α' αυτής της παραγράφου καταβάλλεται 



κατ' αποκοπή  µηνιαία αποζηµίωση για την αντιµετώπιση των δαπανών, 
στις 
οποίες υποβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης του 
επαγγέλµατός 
τους, η οποία κατά βαθµίδα εξέλιξης κοθορίζεται, ως οκολούθως: 
 
  Καθηγητή βαθµίδας Α' δραχµές 32.000 
  Καθηγητή βαθµίδας Β'    "    26.000 
  Καθηγητή βαθµίδας Γ'    "    22.000 
 
  γ) Επίσης στο προσωπικό των Α.Ε.Σ., που κατέχει διδακτορικό 
δίπλωµα, 
χορηγείται µηνιαίο επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 20% επί 
του 
βασικού µισθού του Καθηγητή της βαθµίδας Β'. 
 
  2. Στους ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές των Σχολών της παρ, 1α' του 
παρόντος άρθρου καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα θέσης είκοσι χιλιάδων 
(20.000) και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχµών, αντίστοιχα. Το ποσό 
αυτό δύναται να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. 
 
  3. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό της παρ, 1α' του παρόντος άρθρου 
δύναται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, να επεκτείνεται η εφαρµογή των 
διατάξεων 
µε τις οποίες χορηγούνται αυξήσεις στις πάσης φύσεως αποδοχές του 
εκπαιδευτικού προσωπικού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
  4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
καταργείται κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του 
παρόντος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 57 
 
                 Ρύθµιση θεµάτων των Τεχνολογικών               
                    Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων          
 
  1. Το άρθρο 15 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
                           "Αρθρο 15 
 
                  Εκπαιδευτικό Προσωπικό Τ.Ε.Ι. 
 
  1. Το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο ασκείται από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.)Τ.Ε.Ι., το οποίο ανήκει σε µία από τις 
βαθµίδες: Καθηγητών Τ.Ε.Ι., Επίκουρων Καθηγητών Τ.Ε.Ι. και Καθηγητών 
Εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. 
 
  2. Τα µέλη του Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα. Η υπηρεσιακή 
κατάσταση των µελών Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ρυθµίζεται κατά τις διατάξεις του  ν. 
1404/1983 και του Εσωτερικού Κανονισµού. 



 
  3. Τα µέλη του Ε.Π. Τ.Ε.Ι., ανάλογα µε τη βαθµίδα και το 
εκπαιδευτικό 
τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και 
βαθιά 
επαγγελµατική εµπειρία στην παραγωγή και να έχουν δυνατότητα συνεχούς 
επαφής µε την παραγωγική πραγµατικότητα, στην έκταση που αυτό 
επιβάλλεται από τα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. 
 
  4. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε κάθε 
βαθµίδα Ε.Π. Τ.Ε.Ι. είναι τα ακόλουθα: 
 
  Α. Καθηγητών Τ.Ε.Ι.. 
 
  i) Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιµο εξωτερικού. 
 
  ii) Αναγνωρισµένο στήν Ελλάδα διδακτορικό δίπλωµα σχετικό µε το 
αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. 
 
  iii) Επτά (7) έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου 
από τη λήψη του βασικού πτυχίου, µη συνυπολογιζοµένου του χρόνου 
σπουδών για τη λήψη του απαιτούµενου διδακτορικού διπλώµατος, από τα 
οποία τουλάχιστον τρία (3) έτη πρέπει να έχουν διανυθεί µετά τη λήψη 
του διδακτορικού διπλώµατος εκτός διδακτικού έργου. 
 
  iν) Αξιόλογη επιστηµονική επίδοση, συναφή προς το αντικείµενο της 
προκηρυσσόµενης θέσης, στη δηµιουργία ή βελτίωση γνώσεων, προϊόντων, 
διεργασιών, µεθόδων ή συστηµάτων, αποδεικνυόµενη από ανάλογες. 
 
  1) πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα 
κριτών τα οποία είναι διεθνώς αναγνωριµένου κύρους ή 2) µονογραφίες ή 
βιβλία που έτυχαν ευµενούς κριτικής ή δύο (2) τουλάχιστον αναφορών σε 
αναγνωρισµένου κύρους ειδικά επιστηµονικά περιοδικά. 
 
  Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει ως µόνος ή κύριος ερευνητής 
συνολικό αριθµό τεσσάρων (4) τουλάχιστον πρωτότυπων, κατά τα ως άνω, 
δηµοσιεύσεων. 
 
  ν) Αναγνωρισµένη συµβολή στην πρόοδο της επιστήµης ή στην ανάπτυξη 
της  τεχνολογίας που διαπιστώνεται από δύο (2) τουλάχιστον οµότιµες 
αναφορές σε εργασίες του υποψήφιου από άλλους ερευνητές. 
 
  Β. Επίκουρων Καθηγητών Τ.Ε.Ι. 
 
  i) Πτυχίο ή δίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή ισότιµο 
εξωτερικού. 
 
  ii) Αναγνωρισµένο στην Ελλάδα διδακτορικό δίπλωµα σε θέµατα σχετικά 
µε το αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. 
 
  iii) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον επαγγελµατικής δραστηριότητας 
κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώµατος, µη 
συνυπολογιζοµένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούµενου 
διδακτορικού διπλώµατος, από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) έτη πρέπει 
να 
έχουν διανυθεί µετά τή λήψη του διδακτορικού διπλώµατος εκτός 
διδακτικού έργου. 
 
  iν) Συναφή προς το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης 
επιστηµονική 
δραστηριότητα σχεδιασµού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, 



αποδεικνυόµενη από ανάλογες: 1) πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε 
επιστηµονικά 
περιοδικά µε σύστηµα κριτών τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισµένου 
κύρους ή 2) επιστηµονικές µονογραφίες ή 3) πρωτότυπες ανακοινώσεις σε 
πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να 
έχει τουλάχιστον και µία (1) πρωτότυπη, κατά τα ως άνω, δηµοσίευση ή 
ανακοίνωση ως µόνος ή κύριος ερευνητής. 
 
  Γ. Καθηγητών Εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. 
 
  i) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιµο εξωτερικού και αναγνωρισµένος 
στην Ελλάδα τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείµενο σχετικό µε 
την 
ειδικότητα. Εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος πτυχιούχος αντίστοιχης 
ειδικότητας Τ.Ε.Ι. πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιµο 
εξωτερικού και αναγνωρισµένος στην Ελλάδα τίτλος µεταπτυχιακών 
σπουδών 
σε αντικείµενο σχετικό µε την ειδικότητα. 
 
  ii) Εξι (6) έτη επιτυχούς επαγγελµατικής δραστηριότητας κατάλληλου 
επιπέδου στην ειδικότητα από τη λήψη του πτυχίου ή διπλώµατος, µη 
συνυπολογιζοµένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούµενου 
µεταπτυχιακού τίτλου, απά τα οποία τουλάχιστον τρία (3) έτη πρέπει να 
έχουν διανυθεί µετά τη λήψη του µεταπτυχιακού τίτλου σε χώρους 
εφαρµογής εκτός διδακτικού έργου. 
 
  iii) Τεκµηριωµένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρµογής επιστηµονικών 
γνώσεων 
και τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεσης τµήµατος ερευνητικού έργου 
κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται, που 
να 
αποδεικνύεται από προσκοµιζόµενα στοιχεία. 
 
  5. α) Το διδακτορικό δίπλωµα ως προσόν µπορεί, στην περίπτωση της 
βαθµίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι., να 
αντικαθίσταται 
µε υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό έργο, εφόσον για το προκηρυχθέν 
γνωστικό αντικείµενο δεν  είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής. Επίσης, ο τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών ως 
προσόν µπορεί, στην περίπτωση της βαθµίδας του Καθηγητή Εφαρµογών 
Τ.Ε.Ι., να αντικαθίσταται µε ανάλογο καλλιτεχνικό έργο, αν το έργο 
αυτό 
είναι σχετικό µε το αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. Για την 
αντικατάσταση αποφαίνεται η µονάδα αναγνώρισης ισοτιµίας τίτλων και 
µεταφοράς διδακτικών πιστωτικών µονάδων του Ε.ΣΥ.Π.. 
 
  β) Ο προ της λήψεως του απαιτούµενου µεταπτυχιακού ή διδακτορικού 
τίτλου χρόνος επαγγελµατικής εµπειρίας µειώνεται κατά ένα (1) έτος 
για 
τους κατόχους αναγνωρισµένου τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών άλλου πλην 
του απαιτούµενου ως τυπικού προσόντος διορισµού, εφόσον σχετίζεται µε 
το  αντικείµενο ή την  ειδικότητα της προκηρυσσόµενης θέσης. 
 
  6. α) Για την εκλογή σε θέση Ε.Π. Τ.Ε.Ι. απαιτείται, εκτός των 
άλλων 
προσόντων και:  
 
  ι) για την περίπτωση της βαθµίδας του Καθηγητή Τ.Ε.Ι. άριστη γνώση 
και  
 



  ιι) για τις περιπτώσεις των βαθµίδων του Επίκουρου  Καθηγητή ΤΕΙ 
και 
Καθηγητή Εφαρµογών ΤΕΙ καλή γνώση µιας τουλάχιστον από τις ξένες 
γλώσσες, αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής και ρωσικής. 
 
  β) Ο τρόπος πιστοποίησης της γνώσης της ξένης γλώσσας καθορίζεται 
µε 
αποφάσεις του Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από 
εισήγηση του ΕΣΥΠ. 
 
  7. Ως ανώτατο όριο διορισµού σε θέσεις  Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ορίζεται το 45ο 
έτος, που µπορεί να αυξηθεί µέχρι το 55ο, κατά ίοο αριθµό ετών 
προϋπηρεσίας του υποψηφίου, σχετικής µε το αντικείµενο, από την κτήση 
του  αντίστοιχου πτυχίου στο ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή οργανισµούς κοινής 
ωφέλειας ή σε µεγάλη δηµόσια ή ιδιωτική  παραγωγική µονάδα στην 
Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό. 
 
  8. Οι θέσεις των µελών του Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ανήκουν οργανικά στο Τµήµα 
και 
κστανέµονται στις Ο.Μ. µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος µε την οποία  
καθορίζεται ταυτόχρονα και η βαθµίδα της θέσης. Κατά την κατανοµή 
αυτή 
δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των βαθµίδων Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και 
Επίκουρου 
Καθηγητή Τ.Ε.Ι. 
 
  9. Οπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου  απαιτείται 
επαγγελµατική 
δραστηριότητα σε χώρους  εφαρµογής εκτός διδοκτικού έργου µπορεί, µε 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, να ορισθούν 
οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται αποδεκτή ως επαγγελµατική 
δραστηριότητα η άσκηση εκπαιδευτικού έργου: 
 
  2. α) Στο τέλος του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του 
ν 
1404/1983 προστίθεται η φράση. 
 
  "Στο: Εκλεκτορικό Σώµα για τη βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή ΤΕΙ 
συµµετέχουν και οι εκλέκτορες που απετέλεσαν το Εκλεκτορικό Σώµα για 
τη 
βαθµίδα Καθηγητή Τ.Ε.Ι." 
 
  β) Στο άρθρο 16 του ν. 1404/1983 προστίθεται  παράγραφος 8 ως εξής: 
 
  8. α) Τα µέλη των Εισηγητικών Επιτροπών πρέπει να ανήκουν στην αυτή 
ή 
ανώτερη βαθµίδα µε εκείνη της κρινόµενης θέσης και να κατέχουν 
ακαδηµαικούς τίτλος σπουδών αντίστοιχους ή ανώτερους από τους 
απαιτούµενους για την προκηρυχθείσα θέση στο ίδιο ή σε συγγενέστερο 
γνωστικό πεδίο Μέλη ΕΠ των ΤΕΙ ή ∆.Ε.Π. των Α.Ε. που το καλλιτεχνικό 
τους έργο έχει αντικατασταθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 
του ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται και ισχύει µε τον παρόντα νόµο ή 
του ν 1268/1982 αντίστοιχα, θεωρείται ότι κατέχουν τους αντίστοιχους 
ακαδηµαϊκούς τίτλους για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής. 
 
  β) Τα µέλη των Εισηγητικών Επιτροπών µετέχουν στο Σώµα των 
Εκλεκτόρων 
µε δικαίωµα ψήφου. 
 



  3. Το άρθρο 19 του ν. 1404/19Β3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
                       "Αρθρο 19 
 
             Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών  
          Μαθηµάτων και Επισκέπτες Καθηγητές ΤΕΙ 
 
  1. Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ΤΕΙ. µπορεί να 
ανατίθεται, ύστερα οπό προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός ή δύο 
διδακτικών 
εξαµήνων σε  Επιστηµονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες κοι 
Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων µε ωριαία αντιµισθία. 
 
  2. Στους Επιστηµονικούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.  ανατίθενται διδακτικά 
καθήκοντα κυρίως θεωρητικής κατάρτισης, όπως διδασκαλία µαθηµάτων 
υποδοµής και εξειδίκευσης, η διεξαγωγή αντίστοιχων εργαστηρίων, καθώς 
και η επίβλεψη εκπόνησης σχετικών πτυχιακών εργασιών. Η εκτέλεση 
διδακτικού έργου που απαιτεί κυρίως εµπειρία εφαρµογών, όπως 
διεξαγωγή 
φροντιστηριακών και  εργαστηριακών ασκήαεων, ανατίθεται σε 
Εργαστηριακούς Συνεργάτες. Στους Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων 
(Ε.Ε.Μ.) ανατίθεται διδασκαλία ξένων γλωσσών ή φυσικής αγωγής 
 
  3. α) Για την προκήρυξη και την πρόσληψη αποφασίζει το Συµβούλιο 
του 
ΤΕΙ µετά από πρόταση του  Συµβουλίου του Τµήµατος και εισήγηση της 
Οµάδας  Μαθηµάτων, στην οποία αναφέρεται η ειδικότητα των 
Εργαστηριακών 
Συνεργατών ή των Ε.Ε.Μ. Τ.Ε.Ι και το διδακτικό αντικείµενο των 
Επιστηµονικών Συνεργατών ΤΕΙ. Οι προκηρύξεις για το επόµενο 
εκπαιδευτικά έτος δηµοσιεύονται κατά το πρώτο δεκαήµερο του µηνός 
Μαϊου 
και η διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 
µε 
την υπογραφή σύµβασης µεταξύ του Συνεργάτη και του Προέδρου του 
οικείου 
Τ.Ε.Ι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συµβούλιο του ΤΕΙ µπορεί να 
παρατείνει την προθεσµία αυτή ύστερα από αιτιολογηµένη εισήΥηση του 
Συµβουλίου του Τµήµατος. 
 
  β) Ο υπεύθυνος της Οµάδας Μαθηµάτων αναθέτει εγγράφως το διδακτικό 
έργο στους επιλεγέντες Συνεργάτες  της Οµάδας ή στους Ε.Ε.M. Τ.Ε.Ι., 
οι 
οποίοι οφείλουν να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση εντός τριών (3) 
ηµερών 
από την ηµεροµηνία της ανάθεσης 
 
  4. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστηµονικών  Συνεργατών Τ.Ε.Ι., των 
Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. και των ΕΕM. Τ.Ε.Ι. είναι τα 
ακόλουθα: 
 
  α. Επιστηµονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.: 
 
  i) Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕ.Ι. εσωτερικού ή ισότιµο εξωτερικού 
 
  ii) Αναγνωριοµένο στην Ελλάδα διδακτορικό δίπλωµα σχετικό µε το 
αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. Το διδακτορικό δίπλωµο ως 
προσόν µπορεί να  αντικαθίσταται µε υψηλού επιπέδου σχετικό 
καλλιτεχνικό έργο κατά τις διατάξεις του ν 1404/1983. 
 



  iii) Τρία (3) έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας  κατάλληλου 
επιπέδου 
από τη λήψη του βασικού πτυχίου, µη συνυπολογιζοµένου του χρόνου 
σπουδών για τη λήψη του απαιτούµενου διδακτορικού διπλώµατος. 
 
  ιν) Επιστηµονική επίδοση αποδεικνυόµενη από  συνολικό αριθµό 
τουλάχιστον τριών (3) πρωτότυπων  δηµοσιεύσεων ή ανακοινώσεων. 
 
  β. Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. 
 
  Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι εσωτερικού ή ισότιµο  εξωτερικού στην 
ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται και τρία (3) έτη επιτυχούς 
επαγγελµατικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα από 
τη λήψη του πτυχίου ή διπλώµατος σε χώρους εφαρµογής, ή πτυχίο Τ.Ε.Ι 
εσωτερικού ή ισότιµο εξωτερικού στην ειδικότητα της θέσης που 
προκηρύσσεται και πέντε (5) έτη επιτυχούς επογγελµατικής 
δραστηριότητας  
κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα, από τη λήψη του πτυχίου σε 
χώρους 
εφαρµογής. Αναγνωρισµένοι  µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και 
ερευνητική 
δραστηριότητα συνεκτιµώνται, εφόσον σχετίζονται µε την ειδικότητα. 
 
  γ. Για τους Επιστηµονικούς και Εργαστηριακούς  Συνεργάτες, εκτός 
των 
άλλων προσόντων, απαιτείται καλή γνώση µίας ξένης γλώσσας κατά την 
παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν 1404/1983, όπως τροποποιείται και 
ισχύει µε τον παρόντα νόµο 
 
  δ. Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων Τ.Ε.Ι: 
 
  Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕ.Ι. εσωτερικού ή ισότιµο  εξωτερικού και τριετής 
διδακτική εµπειρία κατάλληλου  επιπέδου. Αναγνωρισµένοι µεταπτυχιακοί 
τίτλοι σπουδών συνεκτιµώνται, εφόσον σχετίζονται µε την ειδικότητα. 
 
  ε. Σε περίπτωση προκηρύξεων, που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε πλήρη τα 
ελάχιστα προσόντα των  παραπάνω εδαφίων α', β', γ' και δ', 
επιτρέπεται, 
ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου του Τµήµατος και απόφαση του 
Συµβουλίου του ΤΕΙ η ανάθεση διδακτικού έργου σε υποψήφιους µε ελλιπή 
προσόντα, που κατέχουν όµως τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών. 
 
  5. α) Στους Επιστηµονικούς Συνεργάτες ΤΕΙ µπορεί να ανατεθεί ως 
διδακτική απασχόληση η διδασκαλία της θεωρίας και η διεξαγωγή των 
αντίστοιχων  εργαστηρίων ή φροντιστηρίων µέχρι δυο (2) µαθηµάτων, 
εφόσον ανήκουν στο ίδιο Τµήµα και ο συνολικός αριθµός ωρών 
απασχόλησης 
δεν είναι µεγαλύτερος των οκτώ (8) ωρών εβδοµαδιαίως. Υπέρβαση του 
αριθµού αυτού µέχρι τρεις (3) επιπλέον ώρες επιτρέπεται µετά από 
αιτιολογηµένη πρόταση του Συµβουλίου του Τµήµατος και απόφαση του 
Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι., µόνον εφόσον αφορά σε ολοκλήρωση διδακτικού 
έργου, για την  ανάληψη του οποίου δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι µε 
επαρκή προσόντα. 
 
  β) Στους Εργαστηριακούς Συνεργάτες ΤΕ.Ι. µπορεί να ανατεθεί ως 
διδακτική απασχάληση η διεξαγωγή των εργοστηριακών ή φροντιστηριακών 
ασκήσεων µέχρι δύο (2) µαθηµάτων και η διεξαγωγή ενός (1) εισαγωγικού 
πρακτικού µαθήµατος, εφόσον τα µαθήµατα αυτά  ανήκουν στο ίδιο τµήµα 
και ο συνολικός αριθµάς  εβδοµαδιαίων ωρών διδακτικής απασχόλησης δεν 
είναι  µεγαλύτερος των δέκα (10) ωρών. 
 



  γ)Ο συνολικός αριθµός ωρών διδασκαλίας που  ανατίθεται σε ΕΕ ΤΕΙ 
δεν 
είναι µεγαλύτερος των δέκα (10) ωρών εβδοµαδιαίας διδακτικής 
απασχόλησης. 
 
  δ) Ο συνολικός αριθµός των ωρών των προηγούµενων περιπτώσεων β' και 
γ' µπορεί να αυξηθεί κατά 50% µε απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. 
µετά 
από πρόταση του Συµβουλίου του Τµήµατος. 
 
  6. Με τους όρους του παρόντος άρθρου που διέπουν την πρόσληψη και 
την 
ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστηµονικούς ή Εργαστηριακούς 
Συνεργάτες 
Τ.Ε.Ι. ή σε Ε.Ε.Μ ΤΕΙ µπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο µέχρι πέντε 
(5) 
εβδοµαδιοίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση:  
 
  α) σε υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και  
 
  β) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 6 εδάφιο α' 
του 
ν. 2327/1995 στο µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό 
εκπαιδευτικό 
προσωπικό των ΤΕΙ.. 
 
  7 Με αιτιολογηµένη πρόταση του Συµβουλίου του Τµήµατος και απόφαση 
του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.  µπορούν να προσλαµβάνονται, µετά από 
πρόσκληση, µε ετήσια σύµβαση εργασίας µερικής απασχόλησης που µπορεί 
να 
ανανεώνεται µε την ίδια διαδικασία. Ειδικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. κάτοχοι 
τίτλου Α.Ε.Ι., που κατέχουν διευθυντική θέση σε σηµαντική παραγωγική 
µονάδα ή οργανισµό. Οι Ειδικοί Συνεργάτες διαθέτουν εξειδικευµένη 
εµπειρία και προωθηµένη γνώση εφαρµογών, όπως αυτή τεκµαίρεται από 
εξαετή τουλάχιστον από λήψεως πτυχίου επαγγελµατική σταδιοδροµίο σε 
χώρους  παραγωγής. Στους Ειδικούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. ανατίθεται κατά 
κύριο λόγο η διδασκαλία ενός (1) ή δύο (2)  µαθηµάτων εξειδίκευσης σε 
συνολική απασχόληση µέχρι πέντε (5) ωρών εβδοµαδαίως. 
 
  8. Για τους κατόχους αναγνωρισµένου τίτλου  µεταπτυχιακών σπουδών 
άλλου πλην του απαιτούµενα στο άρθρο αυτό ως τυπικού προσόντος, ο 
απαιτούµενος χρόνος επαγγελµατικής εµπειρίας κατά το παρόν άρθρο 
µειώνεται κατά ένα (1) έτος, εφόσον οι σπουδές αυτές σχετίζονται µε 
το 
αντικείµενο ή την ειδικότητα της προκηρυχθείσας θέσης. 
 
  9. Με απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι., που  εκδίδεται ύστερα από 
ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση της Οµάδας Μαθηµάτων και πρόταση του 
Συµβουλίου του Τµήµατος, µπορούν να µετακαλούνται, µετά από  
πρόσκληση, 
για ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος ως Επισκέπτες Καθηγητές Τ.Ε.Ι, Ελληνες ή 
ξένοι επιστήµονες, που έχουν προσόντα Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή κατέχουν 
αντίστοιχη θέση σε ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής για κάλυψη ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών, παροχή ειδικών  τεχνικών υπηρεσιών και συµβολή 
σε χρηµατοδοτούµενο  ερευνητικά προγράµµατα. Η πρόσκληση µπορεί να  
ανανεωθεί µε την ίδια διαδιακοσία για άλλα δύο (2) έτη. Προκειµένου 
ειδικά για Καθηγητές Α.Ε.Ι. και Καθηγητές ΤΕΙ η πρόσκλησή τους µπορεί 
να γίνει µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
εφόσον υπάρχει έγκριση εκπαιδευτικής άδειας από το Α.Ε.Ι. και ΤΕ.Ι 
που 
ανήκουν και πρόταση του Συµβουλίου του Τµήµατος και γνώµη του 



Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής. 
 
  10. α) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου 
καλύπτονται από το οικείο Τ.Ε.Ι. µε πιστώσεις προερχόµενες είτε σπό 
ειδική επιχορήγηση είτε από άλλους πόρους ειδικών λογαριασµών. Η 
ωριαία 
αντιµισθία των Επιστηµονικών και Εργαστηριακών  Συνεργατών Τ.Ε.Ι. και 
των Ε.ΕΜ. Τ.Ε.Ι. εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε 
µηνιαία βάση. 
 
  β) Με απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος οι Επιστηµονικοί και 
Εργαστηριακοί Συνεργάτες ΤΕ.Ι.  µπορούν να κληθούν µετά τη λήξη της 
σύµβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των µαθηµάτων που δίδαξαν 
το εξάµηνο που έληξε. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζηµίωση για 
πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόµενου µαθήµατος, υπολογιζοµένης 
στις αποδοχές  του τελευταίου µήνα της σύµβασής τους. Η  αποζηµίωση 
αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ήµισυ των αποδοχών του 
τελευταίου µήνα της σύµβασής τους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του οικείου Τ.Ε.Ι. 
 
  γ) Η αµοιβή του προσωπικού του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε κοινή 
απάφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Οικονοµικών. 
 
  11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν 
στην 
προκήρυξη, στη διαδικασία επιλογής, στους όρους απασχόλησης, στη 
συµµετοχή στα συλλογικά όργανα, ως και τα λοιπά δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις του προσωπικού του παρόντος άρθρου. 
 
  12. α) Το προσωπικό του παρόντος άρθρου, πλην εκείνων που ανήκουν 
στο 
µόνιµο εκπαιδευτικό  προσωπικό, εντάσσεται και προσφέρει υπηρεσίες 
αποκλειστικά σε ένα Τµήµα, µη επιτρεποµένης ανάληψης έργου σε άλλο 
Τµήµα του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι.. 
 
  β) Η ενδεχόµενη απασχόληση του προσωπικού του παρόντος άρθρου για 
ένα 
ή περισσότερα εξάµηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. σε καµία περίπτωση δεν 
δηµιουργεί δικαίωµα µετατροπής της σύµβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα 
δικαιώµατα, µη προβλεπόµενα από το νόµο αυτόν, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή 
του 
∆ηµοσίου." 
 
  4. Η περίπτωση α' της παρ. 2 του κεφαλαίου Ε' του άρθρου 20 του ν. 
404/1983 (ΦΕΚ 173 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  α) Τα µέλη Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. δικαιούνται εκπαιδευτικής 
άδειας για την αποσχόλησή τους,  σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο. 
Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές και µπορεί να 
διαρκέσει µέχρι τρία (3) διδακτικά έτη". 
 
    *** Η άνω περ.α' ν.1404/83,όπως αντικαταστάθηκε µε τη παρούσα 
παρ.4 
         καταργήθηκε µε το άρθρ.3 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998   
                     
  5. Στο άρθρο 25 του ν.1404/1983 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 



  "1. Το περιεχόµενο σπουδών κάθε Τµήµατος και η διάρκεια σπουδών 
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του 
οικείου Τµήµατος ή του αρµόδιου πρρς τούτο οργάνου του οικείου Τ.Ε.Ι. 
όταν πρόκειται για ίδρυση νέου ή  µετεξέλιξη υπάρχοντος Τµήµατος κοι 
εισήγηση του τοµέα Τ.Ε.Ι. του Ε.ΣΥ.Π που παρέχεται εντός προθεσµίας 
δύο 
(2) µηνών από τη διατύπωση του σχετικού  ερωτήµατος. Αλλως, η 
διαδικασία συνεχίζεται χωρίς την προηγούµενη γνώµη του Ε.ΣΥ.Π. 
 
  Το περιεχόµενο των σπουδών περιλαµβάνει τα  στοιχεία που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του  αντίστοιχου προς το Τµήµα 
επαγγέλµατος, όπως και της πιθανής εξέλιξης αυτού. 
 
  Η διάρκεια σπουδών συντίθεται αθροιστικά από τη διάρκεια των 
εξαµηνιαίων προγραµµάτων διδασκαλίας και του χράνου της 
εποπτευόµενης, 
καθοδηγούµενης και αξιολογούµενης άσκησης στο επάγγελµα.  
 
  6. Στο άρθρο 26 του ν. 1404/1983 το στοιχείο β' της παραγράφου 1 
και 
οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής: 
 
  "1. β) Η πτυχιακή εργοσία που εκπονούν οι σπουδαστές βαθµολογείται 
ιδιαίτερα. Τα θέµατα των πτυχιακών  εργασιών πρέπει να έχουν άµεση 
σχέση µε τα πραγµατικά προβλήµατα της παραγωγής και των υπηρεσιών". 
 
  "2. Για το πρόγραµµο σπουδών κάθε Τµήµατος  αποφασίζει η γενική 
συνέλευση του Τµήµατος µε βάση το αντίστοιχο περιεχόµενο σπουδών, 
µετά 
από εισήγηση της επιτροπής προγράµµατος που συγκροτείται µε  απόφαση 
του Προϊστάµενου του Τµήµατος και αποτελείται:  
 
  α) από τους υπεύθυνους των Οµάδων Μαθηµάτων του οικείου Τµήµατος,  
 
  β) από τους υπεύθυνους Ο.M. άλλων Τµηµάτων, που µέλη τους διδάσκουν 
στο Τµήµα και  
 
  γ) από εκπροσώπους των αντίστοιχων παραγωγικών φορέων, που 
ορίζονται 
κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Προϊσταµένου του Τµήµατος. Στην 
περίπτωση που στο Τµήµα δεν µπορούν νο συσταθούν Οµάδες Μαθηµάτων, η 
επιτροπή προγράµµατος σπουδών συγκροτείται µε απόφαση του 
Προϊσταµένου 
του Τµήµατος από µέλη της Γ.Σ. του οικείου Τµήµατος ή µελών άλλων 
ΓΣ., 
καθώς και από µέλη φορέων της παραγωγής που ορίζονται µετά από 
σχετικό 
αίτηµα του Προϊσταµένου. 
 
  Η εισήγηση της επιτροπής προγράµµατος  περιλαµβάνει και κατογραφή 
του 
Ε.Π. Τ.Ε.Ι και της εν γένει υλικοτεχνικής υποδοµής του Τµήµατος, 
καθώς 
επίσης και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για την υλοποίηση του 
προτεινόµενου προγράµµατος σπουδών. Η εισήγηση αναφέρεται επίσης σε 
τυχόν υπάρχουσα έκθεση αξιολόγησης διδακτικές πιστωτικές µονάδες που 
αναγνωρίζονται στο Τµήµα,από το Ε.ΣΥ.Π.. Επίσης περιλαµβάνει αναφορά 
σε 
στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την επαγγελµατική απορρόφηση των 
αποφοίτων του Τµήµατος, καθώς και γενικώτερη αναφορά στο ποιοτικό 



επίπεδο αυτής της επαγγελµατικής απασχόλησης. Επιπλέον, η εισήγηση 
της 
επιτροπής προγράµµατος θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους που πρέπει 
να 
επιτευχθούν από το Τµήµα εντός των επόµενων τριών (3) σπουδαστικών 
ετών. 
 
  Μετά την απόφαση της Γ.Σ. το πρόγραµµα σπουδών µε την εισήγηση της 
επιτροπής προγράµµατος  κοινοποιείται στο Συµβούλιο της Σχολής και 
υποβάλλεται στον Τοµέα Τ.ΕΙ του Τµήµατος τριτοβόθµιας εκπαίδευσης του 
Ε.ΣΥ.Π. 
 
  Ο Τοµέας ΤΕ.Ι. του Ε.ΣΥ.Π. ελέγχει το πρόγραµµα ως προς το 
χαρακτήρα 
των σπουδών, αξιολογεί  ανταποκρίνεται στο επίπεδο σπουδών 
τριτοβάθµως  
εκπαίδευσης και στα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
εξετάζει τη δυνατότητα υλοποίησής του και κρίνει εάν εξασφαλίζεται η 
απόκτηση από τους σπουδαστές των επαγγελµατικών δεξιοτήτων που  
προβλέπονται στο περιεχόµενο σπουδών. Το πρόγραµµα σπουδών µετά τον 
έλεγχο, την αξιολόγηση και την κρίση του από το Ε.ΣΥ.Π. δηµοσιεύεται 
στον Οδηγό Σπουδών του Τ.Ε.Ι. 
 
  3. Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών, 
των κατ' επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων, το περίγραµµά τους, έναν 
ενδεικτικό αριθµό εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας ανά µάθηµα στον οποίο 
. 
περιλαµβάνεται κάθε µορφής διδακτικό έργο, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 
1 του άρθρου 24 του ν. 1404/1983, καθώς κοι τη χρονική αλληλουχία ή  
αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Σε κάθε εξάµηνο σπουδών ειπτρέπονται 
µέχρι 
δύο (2) προαιρετικά µαθήµατα. 
 
  Το πρόγραµµα σπουδών όπως και το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος 
αναθεωρείται κάθε τρία (3) σπουδαστικά έτη, όπως επιβάλλεται από τις 
εξελίξεις του αντίστοιχου επιστηµονικού και επαγγελµατικού τοµέα.  Το 
πρόγραµµα σπουδών οναθεωρείται επίσης εντός ενός (1) σπουδαστικού 
έτους, εφάσον συνιστάται σε έκθεση αξιολόγησης του Τµήµατος απά το 
Ε.ΣΥ.Π. Για την αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών  ακολουθείται η 
διαδικασία της κατάρτισής του 
 
  Για τη διευκόλυνση της εκάστοτε επιτροπής  προγράµµατος και των 
µελών 
της ΓΣ. του Τµήµατος είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί στη Σχολή  Τράπεζα 
Πληροφοριών σχετικών µε στοιχεία ή δεδοµένα που αφορούν στην 
κατάσταση 
και την εξέλιξη των επιστηµονικών και επαγγελµατικών τοµέων των 
Τµηµάτων της Σχολής. 
 
  7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
  "4. Ο Κανονισµός Σπουδών κάθε ΤΕΙ. καθορίζεται µε απόφαση της 
Συνέλευσής του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών της. Η 
πρώτη σχετική απόφοση εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου. Μέχρι την έκδοση της 
απόφασης αυτής ισχύουν οι διατάξεις του π. δ/τος 498/1984 ίΦΕΚ 176 
Α.), 
όπως ισχύει.  
 



 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                      Αρθρο 58 
 
  Οι µεταβατικές ρυθµίσεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.2083/92 
καταργούνται 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                       Αρθρο 59 
 
  Στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων δασκάλων,  νηπιαγωγών, 
νηπιοβρεφοκόµων, κοινωνικών λειτουργών και οικιακής οικονοµίας, που 
είναι διορισµένοι ή διορίζονται ως µόνιµοι ή αναπληρωτές στα 
Υπουργεία 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας και Πρόνοιας και έχουν 
προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς είτε σε Ν.Π.∆.∆. 
είτε σε Ν.Π.Ι.∆., αναγνωρίζεται µισθολογικά η παραπάνω προϋπηρεσία. 
 
                                                                      
 
                       Αρθρο 60 
 
  Κύρωση διορισµού εκποιδευτικών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.         
 
  Εκπαιδευτικοί της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. κλάδου ΠΕ 6, που είχαν διορισθεί στα 
Πρότυπα Σχολεία αυτής και στη συνέχεια ακυρώθηκε ο διορισµός τους και 
οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία µε την αριθ. 650/14.4.1989 απόφαση 
του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., σε εκτέλεση 
της αριθ. 3044/1988 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
θεωρούνται,  ανεξάρτητα από µεταγενέστερες αποφάσεις, ότι κατέχουν 
οργανικά τις θέσεις, στις οποίες διορίστηκαν, εφόσον κατά την ισχύ 
του 
παρόντος νόµου παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη δηµόσια δευτεροβάθµια ή 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                      Αρθρο 61 
 
  Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α') 
εφαρµόζονται 
και για όσους πρόσφεραν  εκπαιδευτικό έργο στις υπηρεσίες 



επαγγελµατικής  εκπαίδευσης και  αποκατάστασης, στις 
ιατροπαιδαγωγικές  
συµβουλευτικές υπηρεσίες και στην Υπηρεσία  Ειδικής Παιδαγωγικής 
"Στουπάθειο" που υπάγονται στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και έχουν 
διορισθεί ή προσληφθεί ήδη στη δηµόσια εκπαίδευση. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις για την πρόσληψη ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών στη δηµόσια εκπαίδευση µε σχέση  εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                    Αρθρο 62 
 
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν 1268/1992, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο. "Σε περίπτωση κατάργησης εργαστηρίου, το Ειδικό 
∆ιοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.∆.Τ.Π.) που υπηρετεί σε αυτό 
µετατάσσεται σε κενές, άλλως σε νέες  προσωποπαγείς θέσεις Ε.∆.Τ.Π. 
άλλου εργαστηρίου ή σε κενές ή προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού 
προσωπικού του ίδιου Α.Ε.Ι. Η µετάταξη γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) 
µήνα από την κατάργηση του εργαστηρίου και µε σύµφωνη γνώµη του 
Πρυτανικού Συµβουλίου". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                        Αρθρο 63 
 
  Ιδρύεται ∆ιεθνές Ερευνητικό Κέντρο Πολυπλοκότητας και Χάους      
(∆.Ι.Ε.Κ.Ε.Π.Ο.Χ.) µε έδρα τη Ξάνθη. Το ∆.Ι.Ε.K.Ε.Π.Ο.Χ. είναι 
Ν.Π.Ι.∆. 
και συνδέεται µε το  ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆.Π.Θ.). Σκοπός 
του Κέντρου είναι η βασική και εφαρµοσµένη έρευνα στις υπολογιστικές 
µεθόδους των πολύπλοκων συστηµάτων  οι εφαρµογές σε φυσικά και 
βιολογικά συστήµατα, η µεταβίβαση κοι επεξεργασία πληροφορίας, η 
οικονοµία και διαχείριση συστηµάτων, καθώς και οι τεχνολογικές 
εφαρµογές σε βιοµηχανικό επίπεδο όπως βιοιατρική τεχνολογία, 
αεροδυναµική, επεξεργασία εικόνων από δορυφόρους κλπ.). 
 
 
  "Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη της Γενικής Γραµµατείας 
'Ερευνας και Τεχνολογίας και της Συγκλήτου του ∆ηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης, καθορίζονται τα εξής: 
 
  ί. Ο τρόπος άσκησης της εποπτείας του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων επί του Κέντρου. 



 
  ίί. Οι τρόποι επίτευξης του σκοπού και των στόχων του Κέντρου. 
 
  ίίί. Η διάρθρωση του Κέντρου σε Ινστιτούτα και λοιπές επιστηµονικές 
µονάδες. 
 
  ίν. Η συγκρότηση και ο τρόπος ορισµού των οργάνων διοίκησης του 
Κέντρου, οι ιδιότητες, τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα των µελών τους, 
όπως επίσης και οι αρµοδιότητές τους και τα σχετικά µε τη λειτουργία 
τους. 
 
  ν. Η συγκρότηση και ο τρόπος ορισµού των οργάνων επιστηµονικής 
διεύθυνσης του Κέντρου, των ινστιτούτων και των λοιπών επιστηµονικών 
µονάδων, όπως επίσης και οι αρµοδιότητές τους και τα σχετικά µε τη 
λειτουργία τους. 
 
  νί. Η διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων του Κέντρου, οι 
αρµοδιότητές 
τους και η κατάταξη των θέσεων διοικητικού προσωπικού σε αυτές. 
 
  νίί. Η σύσταση θέσεων ηροσωπικού του Κέντρου και η διάρθρωσή τους 
σε 
κατηγορίες προσωπικού και σε βαθµίδες, οι προϋποθέσεις και οι 
διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων, οι αρµοδιότητες των διαφόρων 
κατηγοριών προσωπικού, οι αποδοχές και η εν γένει υπηρεσιακή 
κατάσταση 
και εξέλιξη του προσωπικού. 
 
  νίίί. Οι τρόποι µε τους οποίους στοιχειοθετείται και υλοποιείται η 
διεθνής διάσταση του Κέντρου, τα σχετικά µε τη συνεργασία του µε 
Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του εξωτερικού, όπως επίσης και οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής τους στη διοίκηση του Κέντρου. 
 
  ίχ. Οι προυποθέσεις, οι διαδικασίες και οι όροι συνεργασίας µε 
επισκέπτες εµπειρογνώµονες ερευνητές από την Ελλάδα ή από το 
εξωτερικό. 
 
  χ. Οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και οι όροι απασχόλησης 
µεταπτυχιακών φοιτητών στο Κέντρο. 
 
  χί. Ο τρόπος κατάρτισης του Εσωτερικού Κανονισµού του Κέντρου και ο 
καθορισµός των θεµάτων που θα ρυθµίζονται σε αυτόν. 
 
  χίί. Οι κάθε είδους πόροι του Κέντρου και τα σχετικά µε την 
οικονοµική διαχείρισή του. 
 
  χίίί. Τα σχετικά µε την προσωρινή διοίκηση του Κέντρου, µέχρι να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης των κανονικών οργάνων 
διοίκησης." 
 
*** Η  δεύτερη παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 9 
Ν.2916/2001,  
    ΦΕΚ Α'114 11.6.2001. 
 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 
 
 
                       Αρθρο 64 
 
  Στο εδάφιο α' της παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 "Νοµικό 
καθεστώς της ιδιωτικής και της τοπικής ραδιοφωνίας κ.λπ" η λέξη "δύο" 
στην τρίτη σειρά αντικαθίσταται µε τη λέξη "τρία" και µετά τη λέξη 
"ανάγκες" στην πέµπτη σειρά προστίθενται τα εξής: "ή για τη µετάδοση 
µηνυµάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράµµατα που 
διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν γένει τις 
εθνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού  περιεχοµένου 
δραστηριότητές της . 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                        Αρθρο 65 
 
  1. Αποφάσεις επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων διευθύνσεων και 
γροφείων Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α'), οι οποίες έχουν ακυρωθεί από τα 
διοικητικά δικαστήρια και αναπέµπονται στη διοίκηση για επανάκριση, 
εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί τα αρµόδια 
περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.∆.Ε.) ή υπάρχει 
αδυναµία νόµιµης σύγκρότησής τους ή  λειτουργίας τους εισάγονται για 
επανάκριση, στα αντίστοιχα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας 
και  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. - Κ.Υ.Σ.∆.Ε.). Η 
τοποθέτηση 
των επιλεγοµένων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 
  2. Οι αρµοδιότητες που ασκούνται από τους  Προϊσταµένους 
∆ιευθύνσεων 
ή Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, κατά τις γενικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών 
στις 
σχολές και τα τµήµατα της Τριτοβάθµιας  Εκπαίδευσης, σε περίπτωση 
ελλείψεως αυτών, για τον αναφερόµενο στην προηγούµενη παράγαφο ή για  
οποιονδήποτε άλλο λόγο, µπορούν να ανατίθενται µε απόφαση του 
Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Σχολικό Σύµβουλο που υπηρετεί 
στο 
νόµο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                      Αρθρο 66 
 



  Οι έχοντες υποστεί µεταµόσχευση οργάνων, νεφρού, καρδιάς, 
πνευµόνων, 
ήπατος και παγκρέατος  εγγράφονται καθ' υπέρβαση σε οποιοδήποτε τµήµα 
της  τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπό τους περιορισµούς του και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 46 εδάφιο VΙΙ του ν. 1946/1991, µε το οποίο 
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παρ. 1 του 
άρθρου 
3 του ν.1351/1983, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 παρ.l εδάφιο α' 
του 
ν. 1771/1988. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                       Αρθρο 67 
 
  Στην παράγραφο 9 του άρθρου 15 του ν. 1566/1985 προστίθεται 
τελευταίο 
εδάφιο ως ακολούθως. 
 
  "Ειδικά για τη στελέχωση των Μουσικών Σχολείων καθορίζονται µε την 
ίδια απόφαση οι ειδικότητες των υποψηφίων, τα τυχόν απαιτούµενα 
προσόντα, καθώς και η πρόβλεψη του ελάχιστου χρόνου υποχρεωτικής 
παραµονής των νεοδιοριζοµένων στην οργανική θέση στα Σχολεία αυτά.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                      Αρθρο 68 
 
   
   ***Το άρθρο 68 καταργήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 14 του 
Ν.2454/1997 
      (Α 7).Η δε παρ.2 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι:"Κατά τους 
διορισµούς  
      εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέσεις των κλάδων 
ΠΕ9  
      και ΠΕ13 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 67 Α') του έτους 
1997  
      προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που είχαν σειρά διορισµού και  
      παραλείφθηκαν εξαιτίας της εφαρµογής του καταργούµενου άρθρου 
68 του 
      ν.2413/1996." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 



 
                      Αρθρο 69 
 
  Μεταβατική ρύθµιση για µέλη ∆.Ε.Π.    
 
  Η προθεσµία του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 139 Α') 
παρατείνεται επί τρίµηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
 
  Η προβλεπόµενη δήλωση υποβάλλετοι, στις  περιπτώσεις που εκκρεµεί 
σχετική διαδικοσία εξέλιξης, πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης 
του 
οικείου εκλεκτορικού σώµατος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                      Αρθρο 70 
 
  Κατά τη µεταγραφική περίοδο των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας 
για τον εκπαιδευτικό χρόνο 1995-1996 γίνονται κατ' εξαίρεση δεκτές οι 
αιτήσεις µεταγραφών των πρωτοετών φοιτητών κοι σπουδαστών του  
εσωτερικού στις αντίστοιχες σχολές µεταξύ των  Πανεπιστηµίων κοι 
Τ.Ε.Ι 
της χώρας, που κατοικούν στις σεισµόπληκτες περιοχές Γρεβενών, 
Κοζάνης, 
Αιγίου και  Φωκίδας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                        Αρθρο 71 
 
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (β) της  παραγράφου 11 του άρθρου 
2 
του ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
  "Οι υπάλληλοι αυτοί εξελίσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
ισχύουν 
για τους εκπαιδευτικούς της δευτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπολογιζοµένου 
και του χρόνου υπηρεσίσς τους στο Κρατικό Εργαστάσιο  Εποπτικών Μέσων 
∆ιδασκαλίας". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                        Αρθρο 72 



 
  1. Συνιστάται Επιτροπή για την ενίσχυση των τµηµάτων ελληνικών 
σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση άλλων χωρών. Εργο της Επιτροπής 
είνοι η οικονοµική ενίσχυση των τµηµάτων ή άλλων µορφών οργάνωσης 
ελληνικών σπουδών ή ερευνών γιο θέµατα ελληνισµού που  διεξάγοντοι σε 
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή  έρευνας των άλλων χωρών, καθώς 
και 
η αναζήτηση πόρων για την υλοποίηση του σκοπού αυτού. 
"Εργο της Επιτροπής είναι επίσης η παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
έργου  
των αποσπασµένων από ελληνικά σχολεία εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ2 
Φιλολόγων,  
οι οποίοι διδάσκουν σε τµήµατα ή άλλες µορφές οργάνωσης ελληνικών 
σπουδών ή  
ερευνών για θέµατα ελληνισµού, που διεξάγονται σε ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας  
εκπαίδευσης ή έρευνας άλλων χωρών. Στον Πρόεδρο, τα µέλη και το 
Γραµµατέα της  
Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας 
ορίζεται  
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής 
Παιδείας  
και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις." 
 
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.3 στ΄άρθρ.13 
Ν.3149/2003, 
    ΦΕΚ Α 141/10.6.2003. 
 
    "2. Η Επιτροπή αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ι.Π.Ο.∆.Ε.. β) τον Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, γ) τον Πρόεδρο του Ιδρύµατος Ελληνικού Πολιτισµού, δ) έναν 
εκπρόσωπο του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, ε) ένα µέλος που ορίζει 
µε απόφασή του ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στ) ένα 
µέλος που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισµού και ζ) ένα µέλος που ορίζει ο 
Υπουργός Εξωτερικών. Τα µέλη υπό στοιχεία α', β' και γ' 
αναπληρώνονται 
από το νόµιµο αναπληρωτή τους. Τα µέλη υπό στοιχεία δ', ε', στ' και 
ζ' 
ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. 
 
  Μέχρι το διορισµό του Προέδρου του Ι.Π.Ο.∆.Ε. η Επιτροπή 
συνεδριάζει 
νόµιµα χωρίς τη συµµετοχή του.  
 
 
  *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4 άρθρ.9 Ν.2817/2000  
      ΦΕΚ Α 78/14.3.2000. 
 
  3. Η Επιτροπή διαχειρίζεται ειδικό λογαριασµό που τηρείται από το 
Ι.Π.Ο.∆Ε., από το οποίο και  υποστηρίζεται διοικητικά Πηγές 
χρηµατοδότησης του  λογαριασµού είναι επιχορηγήσεις από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, από φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, από ιδιώτες και 
από άλλες οικονοµικές ενισχύσεις που προέρχονται από φορείς που 
εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλες Χώρες. 
 
  4. Τα θέµατα συγκρότησης της Επιτροπής ρυθµίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
  Μετά την πάροδο δεκαπέντε ί15) ηµερών από την πρόσκληση των οργάνων 
ή 



φορέων της παραγράφου 2 να ορίσουν µέλος ή εκπρόσωπο, η Επιτροπή 
λειτουργεί νόµιµα χωρίς αυτούς 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                      Αρθρο 73 
 
  Το Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας που λειτουργεί στο Ορθόδοξο 
Κέντρο 
του Οικουµενικού Πατριαρχείου στο Σαµπεζύ της Γενεύης χρηµατοδοτείται 
από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής  Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, µε σκοπό την ίδρυση κύκλου σπουδών µεταπτυχιακού 
επιπέδου 
σε θέµατα ορθόδοξης ποράδοσης και θεολογίας και ανάπτυξης του  
διοχριστιανικού και διαθρησκευτικού διαλόγου της Ορθοδοξίας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                     Αρθρο 74 
 
  Υποτροφίες από Ι.Κ.Υ. σε τυφλούς και κωφάλαλους      
 
  Στο άρθρο 1 του ν. 2158/1993 προστίθεται παραγράφος ως εξής: 
 
  "Τυφλοί ή κωφάλαλοι", κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. µπορούν να τυγχάνουν 
υποτροφίας στο Ι.Κ.Υ. σε καλλιτεχνικές ειδικεύσεις, µε υπέρβαση των 
προβλεπόµενων κάθε έτος θέσεων υποτροφιών, εφόσον επιτύχουν στο 
καλλιτεχνικά". 
 
 
 
 
 
 
 
                    Αρθρο 75 
 
  Χρήση διδακτηρίων   
 
  1. Με κοινή απόφοση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, παυ 
εκδίδεται  ύστερα από σύµφωνη γνώµη των οικείων Ο.Τ.Α. και γνώµη της 
οικείας Τοπικής Ενωσης ∆ήµων και  Κοινοτήτων, µπορεί η Χρήση των 
διδακτηρίων σχολείων  πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευοης, 
που  
ανήκουν κατά κυριότητα σε έναν Ο.Τ.Α., να παραχωρείται σε άλλον όµορο 
Ο.Τ.Α., εφόσον οι περισσότεροι µαθητές του συγκεκριµένου σχολείου 
προέρχονται οπό τον  όµορο Ο.Τ.Α.. Με την ίδια διαδικασία ανακαλείται 
η 



παροχώρηση της χρήσης του διδακτηρίου. 
 
  2. Για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η παραχώρηση της χρήσης ο 
Ο.Τ.Α. που έχει τη χρήση υποκαθίσταται σπς αρµοδιότητες του Ο.Τ.Α., 
που 
διατηρεί την κυριότητα, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του 
άρθρου 
5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α') και του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 
(ΦΕΚ 
18 Α'). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                     Αρθρο 76 
 
  Πόροι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου είναι η επιχορήγηση από 
τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, η επιχορήγηση από το πρόγραµµα 
δηµοσίων επενδύσεων, δωρεές, κληροδοτήµοτα,  επιχορηγήσεις από φορείς 
του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα και επιχορηΥήσεις από πόρους που 
προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
 
  Ως έδρα για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ορίζεται η Πάτρα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                      Αρθρο 77 
 
  1. Το π.δ. υπ' αριθµ. 275/1983 (ΦΕK 103 A') καταργείται και 
επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε µε το ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α'). 
 
  2. Μέλη ∆.Ε.Π. χωρίς διδακτορικό δίπλωµα από τη δηµοσίευση του 
παρόντος δεν µετέχουν σε συλλογικά όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
(Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.). ούτε στη ούνθεση των εκλεκτορικών σωµάτων. 
 
  3. Εξεταστικές επιτροπές του άρθρου 13 του ν. 2083/1992 των 
Τ.Ε.Φ.Α.Α., των οποίων το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί µε την ορκωµοσία 
του υποψήφιου διδόκτορα ενώπιον της Γ.Σ. του Τµήµατος,  
ανασυγκροτούνται, εφόσον για τη συγκρότησή τους µετείχαν στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
µέλη ∆.Ε.Π. Χωρίς διδακτορικό. 
 
  4. Εκλεκτορικά σώµατα των οποίων το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, 
ανασυγκροτούνται, εφόσον στη Γ.Σ. του Τ.Ε.Φ.Α.Α.. κατά την οποίο 
συγκροτήθηκαν, µετείχαν και µέλη χωρίς διδακτορικό δίπλωµα. 
 
  5. Από τη δηµοσίευση του παρόντος δεν ανανεώνεται η θητεία λέκτορα, 
ο 
οποίος δεν κατέχει διδακτορικό δίπλωµα. Παρατείνεται για ένα εξάµηνο 
από τη λήξη της η θητεία των λεκτόρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί µε τις 
προϋποθέσεις που έθετε το π.δ. 275/1983, εφόσον υπηρετούν στο 
τελευταίο 



εξάµηνο της θητείας τους. 
 
  6. καταργείται η προσθήκη του άρθρου 48 παρ. 3 του ν. 1404/1983. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                       Αρθρο 78 
 
  Θέµατα διορισµού εκπαιδευτικών πρωτο8άθµιας εκπαίδευσης           
 
  Η προβλεπόµενη στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 
Α') 
ρύθµιση ισχύει και για τους διορισµούς των ετών 1996 και 1997. 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                     
 
                         Αρθρο 79 
 
  Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά τις κείµενες 
διατάξεις, 
αστικών ακινήτων, για την  εγκατάσταση και λειτουργία του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε δαπάνες του ίδιου του Α.Ε.Ι. ή του ∆ηµοσίου. 
 
  Η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης υπογράφεται από τους υπουργούς 
που είναι αρµόδιοι κατά την κείµενη νοµοθεσία και από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Ο σκοπός αυτός της 
απαλλοτρίωσης είναι δηµόσιας ωφέλειας. 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
                       Αρθρο 80 
 
  Χορήγηση αύξησης στα µέλη Ε.Ε.Π., τους µόνιµους επιµελητές, βοηθούς       
και επιστηµονικούς συνεργάτες των Α.Ε.Ι. 
 
  1. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.2083/1992 
(ΦΕΚ 
159 Α') αύξηση επεκτείνεται και στα µέλη Ε.Ε.Π., στους µόνιµους 
επιµελητές,  βοηθούς και επιστηµονικούς συνεργάτες των Α.Ε.Ι. από 
1.1.1997 και σε ποσοστό δεκαπέντε (15%) τοις εκατό αντ' αυτού που 
ορίζεται στην παραπάνω διάταξη. 
 
  2. Η αύξηση αυτή χορηγείται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
που 
ισχύουν για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. 
 
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 
και 
Θρησκευµάτων ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια που αφορά την εφαρµογή της 
διάταξης αυτής. 
 
  4. Η ανωτέρω αύξηση δεν παρέχεται σε καµία  περίπτωση σε άλλες 
κατηγορίες προσωπικού του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. ή άλλων Ν.Π.∆.∆. ή του 



ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που έχουν βαθµολογική ή µισθολογική 
εξοµοίωση 
µε µέλη Ε.Ε.Π., µόνιµους επιµελητές, βοηθούς και  επιστηµονικούς 
συνεργάτες των Α.Ε.Ι.. 
_____________________________________________________________________ 
                                                                  
 
                         Αρθρο 81 
 
  Η αναλογία διορισµών µεταξύ των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ12 και 
ΠΕ17,για τις ειδικότητες που έχουν τις ίδιες αναθέσεις διδασκαλίας 
µαθηµάτων, είναι ίδια µε την αναλογία των εγγεγραµµένων στις 
αντίστοιχες επετηρίδες. 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
                        Αρθρο 82 
 
                      Εναρξη ισχύος      
 
  Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί µέρους 
διατάξεις. 
 
  Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην  Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
                        
                          Αθήνα, 14 Ιουνίου 1996 
 
                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
                      ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
      ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
     ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ        ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
     ΑΠ. - ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ         Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
 
                           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
        Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ         Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
 
     ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
        ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ             ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
      Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ          ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 
 
        ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ          ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
        Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ         ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ 
 
           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
                 Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ 
 
  Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
 
                       Αθήνα, 14 Ιουνίου 1996 
 
                  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                         Ε.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


