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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4186/2013 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άρθρο 1
Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

Γενικού Λυκείου

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), ό-
πως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 57 του ν. 4310/2014 (Α΄258), αντικαθίσταται ως
ακολούθως: «Η Γ΄ τάξη Ηµερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυ-
κείου και η Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Ενιαίου Λυκείου
χωρίζονται σε τρεις Οµάδες Προσανατολισµού: Οµάδα
Ανθρωπιστικών Σπουδών, Οµάδα Θετικών Σπουδών και
Οµάδα Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής. Το πρό-
γραµµα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού
Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
περιλαµβάνει µαθήµατα Γενικής Παιδείας και Μαθήµατα
Προσανατολισµού. Οι µαθητές υποχρεούνται να παρα-
κολουθούν τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού

που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήµατα Γενικής Παιδεί-
ας. Ειδικά οι µαθητές της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού
Λυκείου παρακολουθούν και ένα Μάθηµα Επιλογής.»

2. Στο άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται
παράγραφος 3Α, ως ακολούθως:

«3Α. Τo ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Γενικής
Παιδείας της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου είναι
το εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και 2 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 1
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                         
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ 15

3. Στο άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται
παράγραφος 3Β, ως ακολούθως:

«3 Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προ-
σανατολισµού της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου
είναι το εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ΄, 12 Μαΐου 2015,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια  και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις



Οµάδα Προσανατολισµού 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 15

Οµάδα Προσανατολισµού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρµογών 2
σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ 15

Οµάδα Προσανατολισµού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΑΟΘ (Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας) 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρµογών σε 2
Προγραµµατιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 15

4. Στο άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται
παράγραφος 3Γ, ως ακολούθως: 

«3Γ. Τα Μαθήµατα Επιλογής της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου
Γενικού Λυκείου διδάσκονται δύο (2) ώρες και οι µαθη-
τές της επιλέγουν µεταξύ των εξής προσφερόµενων µα-
θηµάτων: α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή
Γερµανικά), β) Ελεύθερο Σχέδιο, γ) Γραµµικό Σχέδιο, δ)
Ιστορία της Τέχνης, ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ). Όσοι µαθητές ε-
πιθυµούν να προετοιµαστούν για τις εξετάσεις των Ειδι-
κών Μαθηµάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραµµικού Σχε-
δίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολου-
θήσουν και τα δύο µαθήµατα, εκ των οποίων το ένα θα
διδάσκεται µετά τη λήξη του ηµερήσιου ωρολόγιου προ-
γράµµατος. 
Στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν προβλέ-

πονται µαθήµατα επιλογής.»
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το σχο-

λικό έτος 2015-2016.

Άρθρο 2
Απόλυση Μαθητών Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού
Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

1. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 (Α΄193), ό-
πως το πρώτο εδάφιο, αντικαταστάθηκε µε την παρ.1
του άρθρου 59 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται
ως εξής: «Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄
τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπε-

ρινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και πε-
ριλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα εκτός του
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής. Τα θέµατα των απολυ-
τηρίων εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδά-
σκοντα/τους διδάσκοντες, το µάθηµα. Τα γραπτά διορ-
θώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα Θεµά-
των διαβαθµισµένης δυσκολίας που δηµιουργήθηκε στο
πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράµµατος
ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συµβου-
λευτικό εργαλείο για µαθητές και εκπαιδευτικούς. Για
την απόλυση των µαθητών απαιτείται γενικός µέσος ό-
ρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος
προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης
του µαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµά-
των.»

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
άρχεται από το διδακτικό έτος 2015-2016.

Άρθρο 3
Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων

Γενικού Λυκείου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), ό-
πως έχει αντικατασταθεί µε την παρ.1 του άρθρου 58
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα
Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων
των Πανεπιστηµίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Α-
καδηµιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού, των Ανωτάτων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Α-
νώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών
(Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβε-
στικής Ακαδηµίας, καθώς και της Ακαδηµίας Εµπορικού
Ναυτικού διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµα-
τα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής, που προκύ-
πτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.» 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ό-
πως έχει αντικατασταθεί µε την παρ.2 του άρθρου 58
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι µαθητές της Γ΄ Τάξης Ηµερησίου και Δ΄ Τάξης Ε-
σπερινού Γενικού Λυκείου µε την έναρξη του σχολικού
έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεµβρίου επιβεβαι-
ώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Οµάδας Μαθηµάτων
Προσανατολισµού, που έχουν υποβάλει στη σχολική
τους µονάδα, προ της λήξης του προηγούµενου διδακτι-
κού έτους. Έκαστος µαθητής επιλέγει υποχρεωτικά µία
(1) Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού. 
Οι Οµάδες Προσανατολισµού επιτρέπουν την πρόσβα-

ση σε συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία. Ως Επιστηµο-
νικό Πεδίο νοείται ένα σύνολο οµοειδών ή συγγενών
γνωστικών αντικειµένων, που θεραπεύονται από αντί-
στοιχα τµήµατα των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Τα Τµή-
µατα των ιδρυµάτων της παραγράφου 1 κατατάσσονται
σε πέντε Επιστηµονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστηµονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και
Κοινωνικές Επιστήµες

2ο Επιστηµονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επι-
στήµες

3ο Επιστηµονικό πεδίο: Επιστήµες Υγείας και Ζωής 
4ο Επιστηµονικό πεδίο: Επιστήµες της Εκπαίδευσης
5ο Επιστηµονικό πεδίο: Επιστήµες Οικονοµίας και

Πληροφορική.
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, µετά την ανακοίνωση των
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αποτελεσµάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των
αποτελεσµάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτο-
βάθµια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίµησης για
δύο (2) κατ' ανώτατο όριο Επιστηµονικά Πεδία και για
συγκεκριµένα τµήµατα ή σχολές των πεδίων αυτών. Ο υ-
ποψήφιος που µεταξύ των Τµηµάτων που επέλεξε περιέ-
λαβε και Τµήµα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή
περισσότερα ειδικά µαθήµατα ή δοκιµασίες, σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να έχει ε-
ξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούµενα ειδικά µαθήµατα
ή δοκιµασίες και να έχει επιτύχει βαθµολογία στο καθέ-
να από αυτά τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπό-
µενης µέγιστης δυνατής.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), ό-
πως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 58
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Οι µαθητές που επιθυµούν να είναι υποψήφιοι σε
ένα (1) µόνο Επιστηµονικό Πεδίο εξετάζονται σε τέσσε-
ρα (4) µαθήµατα. Οι µαθητές που επιθυµούν να είναι υ-
ποψήφιοι σε δύο (2) Επιστηµονικά Πεδία εξετάζονται και
σε ένα πέµπτο (5ο) µάθηµα, το οποίο µπορεί να είναι Γε-
νικής Παιδείας ή Οµάδας Προσανατολισµού.
β) Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από

τους εξής εναλλακτικούς συνδυασµούς µαθηµάτων ανά
Οµάδα Προσανατολισµού, λαµβάνοντας υπόψη και τα
µαθήµατα στα οποία υπάρχουν αυξηµένοι συντελεστές
βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τµήµατα κάθε Επιστη-
µονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα µαθήµατα και οι συ-

ντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Οµά-
δα Προσανατολισµού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το
συγκεκριµένο Επιστηµονικό Πεδίο. 
Οµάδα Προσανατολισµού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-

ΔΩΝ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υπο-

χρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Αν-
θρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι
αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελ-
ληνικά Οµάδας Προσανατολισµού, η Ιστορία Οµάδας
Προσανατολισµού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής
Παιδείας). 
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της
Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στο
1ο Επιστηµονικό Πεδίο. 
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενι-
κής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονι-
κό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηµατικά
Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστη-
µονικό Πεδίο. 
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξετα-

ζόµενων µαθηµάτων της Οµάδας Προσανατολισµού Αν-
θρωπιστικών Σπουδών παρουσιάζονται στους παρακάτω
πίνακες:
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Οµάδα Προσανατολισµού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υπο-

χρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Θε-
τικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι αν κα-
τευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Οµάδας
Προσανατολισµού, η Χηµεία Οµάδας Προσανατολισµού
και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας). 
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηµατικά Οµά-
δας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τµή-
µατα του 2ου Επιστηµονικού Πεδίου. 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-
θήµατα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Οµάδας
Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επι-
στηµονικό Πεδίο. 
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενι-
κής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστηµονι-
κό Πεδίο. 
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξετα-

ζόµενων µαθηµάτων της Οµάδας Προσανατολισµού Θε-
τικών Σπουδών παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνα-
κες:
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Οµάδα Προσανατολισµού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υπο-

χρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού
Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επι-
στηµονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία
(3): τα Μαθηµατικά Οµάδας Προσανατολισµού, η Ανά-
πτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον
(ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας). 
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενι-
κής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονι-
κό Πεδίο. 

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-
θήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενι-
κής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστηµονι-
κό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονο-
µικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επι-
στηµονικό Πεδίο. 
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξετα-

ζόµενων µαθηµάτων της Οµάδας Προσανατολισµού
Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται
στους παρακάτω πίνακες:
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4. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), ό-
πως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 58 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), καταργείται.

5. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) καταργείται.

6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδα-
κτικό έτος 2015-2016.

Άρθρο 4
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ορίζονται η ακριβής κατάταξη των
Τµηµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρό-
ντος στα Επιστηµονικά Πεδία και οι συντελεστές βαρύ-
τητας σε δύο (2) µαθήµατα ανά Σχολή ή Τµήµα ή εισα-
γωγική κατεύθυνση. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις εκ-
δίδονται το αργότερο µέχρι τη λήξη εκάστου σχολικού
έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ε-
πόµενου σχολικού έτους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας
των ενδοσχολικών γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων
στη Γ΄ τάξη του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄
τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Άρθρο 5
Έννοια και ίδρυση Επαγγελµατικών Λυκείων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα Επαγγελµατικά Λύκεια (Δηµόσια ή Ιδιωτικά, σύµφω-
να µε το πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων,
ν. 682/1977) διακρίνονται σε Ηµερήσια και Εσπερινά. Η-
µερήσια και Εσπερινά Επαγγελµατικά Λύκεια ιδρύονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή
ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουρ-
γία των ανωτέρω σχολείων.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ε-
παγγελµατικά Πειραµατικά Λύκεια και Επαγγελµατικά
Λύκεια Ειδικής Αγωγής ιδρύονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως.»

Άρθρο 6
Επανασύσταση καταργηθεισών ειδικοτήτων

δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης

1. Στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 µετά την Οµάδα Προ-
σανατολισµού Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων και τους α-
ντίστοιχους Τοµείς και Ειδικότητές της προστίθενται οι
ακόλουθες Οµάδες Προσανατολισµού µε τους αντίστοι-
χους Τοµείς και τις αντίστοιχες Ειδικότητες:

«Οµάδα Προσανατολισµού Υγείας - Πρόνοιας και
Αισθητικής - Κοµµωτικής
Τοµέας Υγείας – Πρόνοιας
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων 
Βοηθός Φαρµακείου
Βοηθών Χηµικών Εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου
Τοµέας Αισθητικής - Κοµµωτικής 
Αισθητικής Τέχνης
Κοµµωτικής Τέχνης
Οµάδα Προσανατολισµού Εφαρµοσµένων Τεχνών και
Καλλιτεχνικών Εφαρµογών
Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών 
Γραφικών Τεχνών
Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων
Αργυροχρυσοχοΐας
Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας
Τοµέας Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 
Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύµατος
Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής»
2. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθενται τα ακόλουθα

εδάφια: 
«Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν προτάσεις εκ µέ-

ρους των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) εντός είκοσι
(20) ηµερών από την υποβολή προς αυτές του σχετικού
αιτήµατος, η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό απόφαση
εκδίδεται και χωρίς τις προτάσεις τους. Κατ’ εξαίρεση
και για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2015-2016 µε α-
ποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,
οι οποίες εκδίδονται ύστερα από εισήγηση των οικείων
Διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συνιστώνται
εντός ενός µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου, κατά περίπτωση στα ΕΠΑ.Λ., στα οποία επανατοπο-
θετούνται οργανικά οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων
που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), οι οµάδες προσανα-
τολισµού, οι τοµείς και οι ειδικότητες που προστίθενται
µε τον παρόντα νόµο στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013.» 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
9 του ν. 4186/2013 προστίθεται:

«5. Οµάδα Προσανατολισµού Υγείας-Πρόνοιας
και Αισθητικής-Κοµµωτικής
Αγωγή Υγείας (3 ώρες)
Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας (2 ώρες)
Πρώτες Βοήθειες (2 ώρες) 
Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις (2 ώρες)
Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός -
Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες)
Εφαρµογές Πληροφορικής (2ώρες).
6. Οµάδα Προσανατολισµού Εφαρµοσµένων
Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρµογών
1. Ελεύθερο Σχέδιο (3 ώρες)
2. Αρχές Σύνθεσης (3 ώρες)
3. Ιστορία της Τέχνης (2 ώρες)
4. Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός -
Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες)
5. Εφαρµογές Πληροφορικής (3 ώρες).»
4. Για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 και µέ-

χρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των Β΄ και Γ΄ τάξεων
των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων των
εσπερινών ΕΠΑ.Λ. µε τις ειδικότητες του άρθρου 8 του
ν. 4186/2013 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το παρόν, οι



εκπαιδευτικοί των οµάδων προσανατολισµού και των ει-
δικοτήτων που προστίθενται µε το παρόν άρθρο διατίθε-
νται ανάλογα µε τις υφιστάµενες εκπαιδευτικές και διοι-
κητικές ανάγκες σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι-
σµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις. Όλες οι λεπτοµέρειες των διαθέσεων
ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων. Ειδικά οι ανωτέρω εκπαιδευτι-
κοί που διαθέτουν και δεύτερο αναγνωρισµένο πτυχίο
µπορεί να διατίθενται µε αίτησή τους για συµπλήρωση
ωραρίου µερικά ή και ολικά, σε άλλη σχολική µονάδα της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε από-
φαση του οικείου διευθυντή δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης.»

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν. 4283/2014 (Α΄ 189), προστίθενται τα ακόλουθα εδά-
φια: 

«Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. οι οποίες κα-
ταργήθηκαν εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκ-
παιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ., σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της παρούσας παραγράφου.»

6. Η παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισµού και
Θρησκευµάτων, ύστερα από σχετική αίτηση των δηµό-
σιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρµοδιότητα της Γενικής
Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης, είναι δυνατή η ολική ή
µερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης στα δηµόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα
εδρεύουν στην περιοχή αρµοδιότητας της οικείας Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη
του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους. Η κάλυψη
των εκπαιδευτικών αναγκών των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται
κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτικούς που διατί-
θενται, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και, εφό-
σον αυτοί δεν επαρκούν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ..
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου αυτής

καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολι-
τισµού και Θρησκευµάτων.»

7. Οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. εντάσσονται σε παρεµ-
φερείς τοµείς των ΕΠΑ.Λ. µε κατάλληλη προσαρµογή
των προγραµµάτων τους. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Πολιτισµού και Θρησκευµάτων καθορίζονται
όλα τα σχετικά ζητήµατα για την εφαρµογή της παρα-
γράφου αυτής, συµπεριλαµβανοµένων και των σχολών
των Τ.Ε.Ι. στις οποίες δύνανται οι ενδιαφερόµενοι να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους.

Άρθρο 7
Αναλυτικά προγράµµατα σπουδών

Επαγγελµατικού Λυκείου

Το άρθρο 10 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει α-
ντικατασταθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 72 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του «Δευτε-
ροβάθµιου και Μεταδευτεροβάθµιου Κύκλου Σπουδών»,
και του Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποίη-
σης, του Επαγγελµατικού Λυκείου καθορίζονται µε από-
φαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, ύστερα από γνώµη του Ι.Ε.Π. και περιλαµβάνουν:
α) Σαφώς διατυπωµένα επιδιωκόµενα µαθησιακά απο-

τελέσµατα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες ανά µάθηµα, τοµέα και ειδικότητα.
β) Διδακτέα ύλη διαµορφωµένη, σύµφωνα µε τα επι-

διωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος. Η
διδακτέα ύλη των µαθηµάτων εργαστηριακής εκπαίδευ-
σης συνοδεύεται από παράρτηµα, που περιγράφει τον α-
παιτούµενο εργαστηριακό εξοπλισµό για την υλοποίησή
τους.
γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συµπεριλαµβανοµένων και

των διδακτικών τεχνικών, των µεθόδων διδασκαλίας και
των ενδεδειγµένων εποπτικών µέσων.

2. Τα κατά την προηγούµενη παράγραφο αναλυτι-
κά προγράµµατα σπουδών διαµορφώνονται, σύµφωνα
µε τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού συστήµατος πιστω-
τικών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση (European Credit System for Vocational and
Education and Training – ECVET), που περιγράφεται στη
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009).

3. Για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών
κάθε τοµέα και ειδικότητας λαµβάνονται υπόψη, εφόσον
υπάρχουν, και τα σχετικά επαγγελµατικά περιγράµµατα
που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 3 του ν. 3369/2005 (Α΄171).

4. Τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράµµατα σπου-
δών επανεκτιµώνται, αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπι-
µο, ανανεώνονται.

5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 8
Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων

Επαγγελµατικού Λυκείου

1. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα (4) µαθήµατα
της Γ΄ Τάξης Ηµερήσιων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών Ε-
ΠΑ.Λ., δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας µε συντελε-
στή βαρύτητας 1,5 και δύο (2) µαθήµατα ειδικότητας µε
συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται µε υ-
πουργική απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, µετά την απόλυση
του µαθητή από το Επαγγελµατικό Λύκειο, σε πανελλα-
δικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τά-
ξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική ε-
πιτροπή εξετάσεων. Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις
µπορούν να επαναλαµβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έ-
τος, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης γνώ-
µης του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδα-
κτικό έτος 2015-2016.

Άρθρο 9
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2014-2015 ρυθµίζονται
µε Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
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Κυβερνήσεως ζητήµατα περί της αξιολόγησης των µαθη-
τών των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ηµερήσιου Γενικού Λυκεί-
ου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
καθώς και των Α΄ και Β΄ Τάξεων του Ηµερήσιου και Ε-
σπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου, και ειδικότερα: α)
γενικά θέµατα (χαρακτηρισµός των διδασκόµενων µαθη-
µάτων, κλάδοι µαθηµάτων, βαθµολογική κλίµακα), β) θέ-
µατα σχετικά µε τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις
των µαθητών (τρόπος ορισµού θεµάτων, εξεταστέα ύλη,
τρόπος εξέτασης των µαθηµάτων, διενέργεια των εξετά-
σεων, ζητήµατα των µαθητών που δεν προσέρχονται
στις γραπτές εξετάσεις), γ) θέµατα σχετικά µε την ετή-
σια επίδοση του µαθητή (τρόπος εξαγωγής του βαθµού
προαγωγής/βαθµού ετήσιας επίδοσης, προϋποθέσεις
προαγωγής, επανεξέταση µαθητών, θέµατα προαγωγής
µαθητών που έχουν φοιτήσει σε ξένα σχολεία του εξω-
τερικού, θέµατα κατατακτηρίων εξετάσεων των «κατ’ ι-
δίαν διδαχθέντων» µαθητών).
Κατά τη ρύθµιση των ανωτέρω θεµάτων περί της αξιο-

λόγησης των µαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ηµερή-
σιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεων Εσπερι-
νού Γενικού Λυκείου, καθώς και των Α΄ και Β΄ Τάξεων
του Ηµερήσιου και Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου
λαµβάνεται υπόψη προεχόντως ότι: α) τα θέµατα των
προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από
τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες το µάθηµα, ενώ η Τρά-
πεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας δύναται να
λειτουργήσει ως προαιρετικό συµβουλευτικό εργαλείο
για µαθητές και εκπαιδευτικούς, β) ο γενικός µέσος όρος
προαγωγής των µαθητών είναι εννέα και πέντε δέκατα
(9,5) και γ) τα µαθήµατα των Α΄ και Β΄ Τάξεων του Ηµε-
ρήσιου Γενικού Λυκείου, καθώς και της Α΄ Τάξης του Ε-
σπερινού Γενικού Λυκείου κατανέµονται σε τρεις (3) ο-
µάδες, ενώ τα µαθήµατα των Β΄ και Γ΄ Τάξεων του Ε-
σπερινού Γενικού Λυκείου κατανέµονται σε δύο (2) οµά-
δες.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) και π.δ.

50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42 του

ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως προστέθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 59 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), καταργείται.

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως προστέθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 10
Διάκριση Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων

1. Το άρθρο 36 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

« 1. Οι σχολικές µονάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως
«Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία» αποχαρακτηρίζονται
και ορίζονται ως «Πειραµατικά Σχολεία», εκτός από τις
παρακάτω σχολικές µονάδες που ορίζονται ως «Πρότυ-
πα Σχολεία»: 
α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυµνάσιο, β) Πρότυπο Γυµνά-

σιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, γ) Πρότυπο Γυµνάσιο Ευ-
αγγελικής Σχολής Σµύρνης, δ) Πρότυπο Γυµνάσιο Ανα-

βρύτων, ε) Πρότυπο Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννί-
νων, στ) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής, ζ) Πρότυπο
ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, η) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγε-
λικής Σχολής Σµύρνης, θ) Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων.

2. Ο όρος «Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο» καταργεί-
ται. Όπου αναφέρεται ο όρος «Πρότυπα Πειραµατικά»
Σχολεία νοούνται εφεξής τα «Πρότυπα» και τα «Πειρα-
µατικά» σχολεία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου.

3. Όπου αναφέρεται ο όρος «Διοικούσα Επιτροπή
Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων» νοείται εφεξής η
«Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών Σχο-
λείων».

4. Τα Πειραµατικά σχολεία είναι σχολικές µονάδες
που ανήκουν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ό-
που δοκιµάζονται νέα προγράµµατα σπουδών και ωρο-
λόγια προγράµµατα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχει-
ρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές µέθοδοι,
τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής µονάδας.
Οι πιλοτικές αυτές εφαρµογές σχεδιάζονται από το Υ-
πουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά
από γνώµη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστηµίων ή των ερευνη-
τικών κέντρων που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, κα-
θώς και από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή τις ίδιες τις σχολικές µονά-
δες, µε στόχο τη συναγωγή συµπερασµάτων αξιοποιήσι-
µων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι εκπαιδευ-
τικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξηµένα τυπικά
προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστηµονική και
παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εµπειρία, ώστε να
είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρµογές,
να συµβάλουν στην αποτίµηση των αποτελεσµάτων
τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότη-
ση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασµού, οι δε
µαθητές και µαθήτριες εισάγονται µε τρόπο που δεν πα-
ραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνα-
τόν τυχαίου δείγµατος, απαραίτητη προϋπόθεση για την
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.

5. Ο όρος «Πρότυπα» αναφέρεται στις συγκεκριµένες
σχολικές µονάδες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος. Έχουν εκπαιδευτικούς µε αυ-
ξηµένα τυπικά προσόντα και διδακτική εµπειρία και όσον
αφορά το µαθητικό δυναµικό αυτών των σχολικών µονά-
δων, ορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος εισαγωγής των
µαθητών και των µαθητριών στην πρώτη τάξη της δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης µε τη διαδικασία που προβλέπε-
ται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3966/2011 (Α΄
118), όπως τροποποιείται µε το άρθρο 11 του παρόντος.
Τα Πρότυπα σχολεία µπορούν να εισηγηθούν στη
Δ.Ε.Π.Π.Σ. την προσαρµογή των διδακτικών µεθόδων,
των µεθόδων αξιολόγησης και του ετήσιου προγραµµα-
τισµού των γνωστικών αντικειµένων, σύµφωνα µε τα κρι-
τήρια που θέτει κάθε σχολείο.

6. Τα Πειραµατικά σχολεία, κατ’ εξοχήν, αξιοποιούνται
για την εκπαίδευση µε πρακτική άσκηση των προπτυχια-
κών φοιτητών και σπουδαστών Τµηµάτων Α.Ε.Ι., καθώς
και των µεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήµες της εκ-
παίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες
Σχολές και Τµήµατα. Σε αυτό το πλαίσιο δύνανται να α-
ξιοποιούνται και τα Πρότυπα σχολεία. 

7. Κατά τα λοιπά τόσο τα Πειραµατικά όσο και τα Πρό-
τυπα Σχολεία εξυπηρετούν από κοινού µε όλα τα υπό-
λοιπα σχολεία τους σκοπούς και τους στόχους της εκ-
παίδευσης όπως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.»
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Άρθρο 11

Το άρθρο 44 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα Πειραµατικά Νηπιαγωγεία µπορεί να συνδέο-
νται µε Πειραµατικά Δηµοτικά, τα οποία επίσης µπορεί

να συνδέονται µε Πειραµατικά Γυµνάσια και εκείνα µπο-
ρεί να συνδέονται µε Πειραµατικά Λύκεια. Τα Πρότυπα
Γυµνάσια, επίσης, µπορεί να συνδέονται µε Πρότυπα Λύ-
κεια. 

2.α) Ως συνδεδεµένα Πειραµατικά σχολεία ορίζονται
τα ακόλουθα: 



10

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ



3. Η σύνδεση σχολικών µονάδων, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα
πραγµατοποιείται εφεξής µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από ει-
σήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Τα συνδεδεµένα Πειραµατικά ή
Πρότυπα σχολεία διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέ-
λεια. 

4. Ο αριθµός των µαθητών και µαθητριών που µπορεί
να εγγραφούν στο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο ή Πει-
ραµατικό Γυµνάσιο ή Πειραµατικό Λύκειο είναι τουλάχι-
στον ίσος µε τον αριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµέ-
νου Πειραµατικού Νηπιαγωγείου ή Πειραµατικού Δηµοτι-
κού Σχολείου ή Πειραµατικού Γυµνασίου αντίστοιχα. Αν
οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και άλλες συνθήκες στην α-
νώτερη βαθµίδα επιτρέπουν µεγαλύτερο αριθµό τµηµά-
των από ό,τι στην κατώτερη ή επιτρέπουν αύξηση του α-
ριθµού των µαθητών ανά τµήµα, το οικείο Ε.Π.Ε.Σ. κατα-
θέτει αιτιολογηµένη εισήγηση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία α-
ποφασίζει τον ακριβή αριθµό των µαθητών που θα εγ-
γραφούν στο σχολείο που εισηγείται την εν λόγω αύξη-
ση. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση των συν-
δεδεµένων Πρότυπων Γυµνασίων και Πρότυπων Λυκεί-
ων. 

5. Η εισαγωγή µαθητών και µαθητριών στα Πειραµατι-
κά Σχολεία γίνεται αποκλειστικά µε κλήρωση και υπό ό-
ρους απόλυτης διαφάνειας. Την κατά σχολείο εφαρµογή
των διαδικασιών κλήρωσης αναλαµβάνει το Επιστηµονι-
κό Εποπτικό Συµβούλιο σε άµεση συνεργασία µε τον δι-
ευθυντή του σχολείου, το σύλλογο διδασκόντων και το
σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. διασφαλί-
ζει το αδιάβλητο της διαδικασίας της κλήρωσης στα Πει-
ραµατικά σχολεία. Σε κάθε περίπτωση η κλήρωση των
µαθητών και µαθητριών αφορά στην εισαγωγική σχολική
τάξη και µόνο, ενώ για τη µετάβαση από το σχολείο της
µίας βαθµίδας στο σχολείο της επόµενης βαθµίδας εκ-
παίδευσης µε το οποίο συνδέεται, εφόσον αυτό υπάρχει,
δεν διενεργείται επιπλέον κλήρωση. Διαδικασίες κλήρω-
σης µαθητών και µαθητριών διενεργούνται µετά την ει-
σαγωγική σχολική τάξη µόνο για τη συµπλήρωση τυχόν
κενών θέσεων που προκύψουν στην επόµενη τάξη της ί-
διας ή της επόµενης βαθµίδας, στην περίπτωση που το
σχολείο είναι συνδεδεµένο µε σχολείο επόµενης βαθµί-
δας. Οι κληρώσεις αυτές γίνονται µε ευθύνη των οργά-
νων διοίκησης της σχολικής µονάδας.

6. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής µαθητών και
µαθητριών στα Πρότυπα Γυµνάσια καθορίζονται κάθε
φορά µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση
του Συλλόγου Διδασκόντων και του Ε.Π.Ε.Σ. του σχολεί-
ου. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., επίσης, συντονίζει και έχει τη γενική
ευθύνη για την εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών και
διασφαλίζει το αδιάβλητο αυτών. Η επιλογή των µαθη-
τών και µαθητριών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη
(Α΄ τάξη Γυµνασίου) και µόνο, ενώ η σχολική πορεία των
µαθητών και µαθητριών από το Γυµνάσιο στο Λύκειο των
σχολείων αυτών υπόκειται µόνο στις ενδοσχολικές απο-
λυτήριες εξετάσεις. Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων
στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισα-
γωγικής γίνεται µε την ίδια διαδικασία µε την οποία επι-
λέχθηκαν αρχικά οι µαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη.
Την ευθύνη για αυτή τη συµπληρωµατική διαδικασία έ-
χουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου στο οποίο έ-
χουν προκύψει οι κενές θέσεις.

7. Κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται να συµµετέχει
στις διαδικασίες επιλογής µίας και µόνο µίας σχολικής

µονάδας. Στην περίπτωση των δευτεροβάθµιων σχολι-
κών µονάδων κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να καταθέ-
σει την αίτηση συµµετοχής του στις διαδικασίες επιλο-
γής είτε σε µία Πειραµατική είτε σε µία Πρότυπη σχολική
µονάδα. 

8. Ο αριθµός των µαθητών και µαθητριών σε κάθε τµή-
µα για το Νηπιαγωγείο ή την Α΄ Δηµοτικού ή την Α΄ Γυ-
µνασίου ή την Α΄ Λυκείου Πειραµατικού ή Πρότυπου
Σχολείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται µε απόφα-
ση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογη-
µένη εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου, αφού λη-
φθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.

9. Η επιλογή των µαθητών και µαθητριών στα Πειραµα-
τικά ή Πρότυπα Σχολεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο δια-
µονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα µετακίνησης των µα-
θητών και µαθητριών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονι-
κή τους µέριµνα τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο
και για τη φοίτησή τους στους οµίλους.»

Άρθρο 12
Αρµοδιότητες της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 3966/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Επιλέγει τους εκπαιδευτικούς των Πειραµατικών
και των Πρότυπων σχολείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 48.»

Άρθρο 13
Διευθυντής, Υποδιευθυντής και σύλλογος

διδασκόντων

1. Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Πειραµατι-
κού και Πρότυπου Σχολείου επιλέγονται για διετή θη-
τεία, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη διαδικασία που προ-
βλέπεται για τις λοιπές σχολικές µονάδες. Υποψήφιοι
για τις θέσεις Διευθυντών των πειραµατικών και προτύ-
πων σχολείων, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας ή Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν 18 τουλάχιστον
µήνες προϋπηρεσία µε οργανική θέση ή θέση επί θητεία
σε ένα από τα σχολεία, τα οριζόµενα ως πειραµατικά ή
ως πρότυπα, και διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθη-
κόντων Διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθµί-
δας. Πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας
σε θέση Διευθυντή συνιστά η κατοχή διδακτορικού δι-
πλώµατος ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης.»

2. Οι παράγραφοι 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του
ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρ-
γούνται.

3. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου λήγει η
θητεία των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών των Πει-
ραµατικών και Πρότυπων σχολείων, οι οποίοι εξακολου-
θούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι να αναλάβουν
υπηρεσία οι νέοι Διευθυντές και Υποδιευθυντές.

Άρθρο 14
Θέµατα εκπαιδευτικού προσωπικού

1. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως εκπαιδευτικοί των Πειραµατικών και Πρότυπων
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Σχολείων επιλέγονται δηµόσιοι εκπαιδευτικοί της οικεί-
ας βαθµίδας, καθώς και δηµόσιοι εκπαιδευτικοί διαφορε-
τικής βαθµίδας που δύνανται από τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις να απασχολούνται και στις δύο βαθµίδες
εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον τετραετή
διδακτική υπηρεσία στη δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση.
Στις αρχές κάθε ηµερολογιακού έτους εκδίδεται προ-
κήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισηγήσεις των
ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµε-
ρίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και µε την οποία καλού-
νται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα και
επιθυµούν να επιλεγούν σε θέσεις µε θητεία εκπαιδευτι-
κών των Πειραµατικών ή Πρότυπων Σχολείων να υποβά-
λουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολο-
γητικά, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην
προκήρυξη.»

2. Η παρ. 9 εδάφιο δ΄ του άρθρου 48 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η
πρόσληψη αναπληρωτών µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προ-
σόντα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται
από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτι-
κών των µη πρότυπων και πειραµατικών σχολείων.» 

Άρθρο 15
Λοιπές ρυθµίσεις

1. Το άρθρο 52 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«1. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατά-
ξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται συµπληρω-
µατικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές µονά-
δες της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που α-
φορούν στη διεξαγωγή της κλήρωσης ή της γραπτής ή
άλλης δοκιµασίας και εν γένει θέµατα εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος, στο πλαίσιο της οµαλής µετά-
βασης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των αναφεροµένων
στο παρόν σχολικών µονάδων.

3. Μεταβατικά, για το σχολικό έτος 2015-2016 στις Β΄
και Γ΄ τάξεις Γυµνασίων και Λυκείων των Πειραµατικών
και των Προτύπων και για το σχολικό έτος 2016-2017
στις Γ΄ τάξεις Γυµνασίων και Λυκείων των Πειραµατικών
και των Προτύπων η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων θα
γίνει µε εξετάσεις, που θα διενεργηθούν µε ευθύνη των
σχολικών µονάδων, εκτός εάν η Διοικούσα Επιτροπή µε-
τά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και του
ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου ορίσει διαφορετικά.

4. Η θητεία των µελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως
τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015, εφόσον εξακο-
λουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ορισµού τους.
Ειδικά για το ηµερολογιακό έτος 2015 δύναται η θητεία
των µελών των ΕΠ.Ε.Σ. να παραταθεί µε απόφαση της
Δ.Ε.Π.Π.Σ..

5. Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι τίτλοι σπουδών
των σχολείων, που χαρακτηρίζονται µε το παρόν ως Πει-
ραµατικά ή Πρότυπα, θα εκδοθούν µε το χαρακτηρισµό
«Πρότυπο Πειραµατικό».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Άρθρο 16 
Πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθµιας και

Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Το άρθρο 10 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της
δηµόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες µνηµονεύονται στις ε-
πόµενες παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της
δηµόσιας εκπαίδευσης µε βάση πίνακες επιλογής, που
καταρτίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέ-
σεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι πίνακες επιλογής:
α) Διευθυντών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
β) Διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
γ) Προϊσταµένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγεί-

ων,
δ) Διευθυντών τετραθέσιων και άνω νηπιαγωγείων, 
ε) Προϊσταµένων διθέσιων και τριθέσιων δηµοτικών

σχολείων,
στ) Διευθυντών δηµοτικών σχολείων,
ζ) Διευθυντών γυµνασίων,
η) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),
θ) Διευθυντών Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
ι) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),
ια) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης,
ιβ) Διευθυντών γυµνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης (Ε.Α.Ε.), 
ιγ) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,
ιδ) Διευθυντών ειδικών επαγγελµατικών γυµνασίων,
ιε) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ.,
ιστ) Προϊσταµένων πειραµατικών νηπιαγωγείων,
ιζ) Διευθυντών πειραµατικών δηµοτικών σχολείων,
ιη) Διευθυντών πειραµατικών και προτύπων γυµνα-

σίων,
ιθ) Διευθυντών πειραµατικών και προτύπων γενικών

λυκείων,
κ) Διευθυντών µουσικών σχολείων,
κα) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων,
κβ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.),
κγ) Προϊσταµένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διά-

γνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Ανα-
γκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),
κδ) Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας

Εκπαίδευσης,
κε) Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων Δευτεροβάθ-

µιας Εκπαίδευσης,
κστ) Υποδιευθυντών Ε.Κ.,
κζ) Υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.,
κη) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθµιας Εκπαί-

δευσης,
κθ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθµιας Εκπαί-

δευσης.»



Άρθρο 17
Προϋποθέσεις επιλογής

Το άρθρο 11 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ως Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαι-
δευτικοί της οικείας βαθµίδας, µε δωδεκαετή (12) τουλά-
χιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθµια ή Δευ-
τεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδα-
κτικά καθήκοντα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, από τα
οποία τουλάχιστον επτά (7) σε σχολεία της οικείας βαθ-
µίδας.

2. Ως Διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. επιλέγο-
νται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας µε δεκαετή (10)
τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν α-
σκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έ-
τη στην Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Α-
πό τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθη-
κόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν α-
σκηθεί σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση τύ-
πους σχολείων της οικείας βαθµίδας, συµπληρώνοντας
σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ω-
ραρίου, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ΄ της παρού-
σης παραγράφου. Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των
εκπαιδευτικών µπορούν να επιλέγονται ως Διευθυντές
και µέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού µε δεκαετή
τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να
έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο µε την προς κάλυψη θέ-
ση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. 
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας δεν πλη-

ρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρε-
σίας, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε µι-
κρότερο χρόνο υπηρεσίας. 
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δηµοτικών

σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικο-
τήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια
εκπαίδευση, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι
εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων

µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 60.
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών µο-

νάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. µπορεί να
είναι:
αα) Για τις θέσεις Διευθυντών γυµνασίων, ΓΕΛ και

ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33. 
ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ
14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. 
γγ) Ως Διευθυντές στα γυµνάσια, τα λύκεια και τις λυ-

κειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδικών Κα-
ταστηµάτων Κράτησης Νέων, διορίζονται µε υπουργική
απόφαση µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαι-
δευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία (3) τουλάχιστον έτη
διδακτική υπηρεσία σε σχολική µονάδα που λειτουργεί
σε Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων. 
δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

µπορεί να είναι: 
αα) για θέσεις Διευθυντών των δηµοτικών σχολείων

Ε.Α.Ε. µόνιµοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των
κλάδων που υπηρετούν σε αυτά, συµπεριλαµβανοµένων
και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν

τα προσόντα διορισµού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν
διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα µέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).
ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών

µονάδων Δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικής Ε.Α.Ε.
(ειδικά γυµνάσια, ειδικά ΓΕ.Λ., ειδικά επαγγελµατικά γυ-
µνάσια, ειδικά ΕΠΑ.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), µόνιµοι εκπαιδευ-
τικοί Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων
προς τα διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων, ε-
φόσον έχουν τα προσόντα διορισµού και τοποθέτησης
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον
τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα µέ-
λη του Ε.Ε.Π.. Επιπλέον και µόνο για τις θέσεις Διευθυ-
ντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκ-
παιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου
δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.
ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτ-
λου ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της χώρας προέ-
λευσης της πλειονότητας των µαθητών, σε επίπεδο του-
λάχιστον Β2.
στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα µουσικά

ή καλλιτεχνικά σχολεία, εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδι-
κά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα
σχολεία αυτά.
ζ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραµα-

τικών και προτύπων σχολείων, εκπαιδευτικοί της Πρωτο-
βάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν 18
τουλάχιστον µήνες προϋπηρεσία µε οργανική θέση ή θέ-
ση επί θητεία σε ένα από τα σχολεία τα οριζόµενα από
τον παρόντα νόµο ως πειραµατικά ή ως πρότυπα, διαθέ-
τουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων Διευθυντή στα
λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθµίδας και είναι κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ει-
δίκευσης.

3. Ως προϊστάµενοι διθέσιων και τριθέσιων δηµοτικών
σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δηµοτικών
σχολείων, υποδιευθυντές σχολικών µονάδων Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε ο-
κταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν
κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία α-
φορά η επιλογή. 
Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευ-

θυντή και υπεύθυνου τοµέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός
να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το
Ε.Κ.. 
Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται 250 του-

λάχιστον µαθητές και τα οποία λειτουργούν σε πρωινό
και απογευµατινό ή εσπερινό κύκλο, καθώς και ως Υπεύ-
θυνοι τοµέων Ε.Κ., επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε οκταε-
τή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρε-
τούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική µονάδα η ο-
ποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως
υπεράριθµοι. 
Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές µπορούν

να επιλέγονται και µέλη Ε.Ε.Π. µε οκταετή (8) τουλάχι-
στον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το
χρόνο επιλογής σε οργανική θέση ή θέση επί θητεία στη
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., την οποία αφορά η επιλογή. 
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας δεν πλη-
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ρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρε-
σίας, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε µι-
κρότερο χρόνο υπηρεσίας.

4. Ως προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτι-
κοί µε οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία. Ως
προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων στις Δι-
ευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκ-
παιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπη-
ρετούν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Ως προϊστάµε-
νοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων στις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτι-
κοί της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ
01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προ-
ϋποθέσεις, µπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί
µε µικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

5. Ως Προϊστάµενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαι-
δευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων νηπια-
γωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του π.δ. 323/1993 και εκπαι-
δευτικοί Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ
02 Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηµατικών και ΠΕ 11 Φυσικής
Αγωγής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτη-
σης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή (10) συνολική
διδακτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση από την οποία τουλάχιστον τρία (3) διδακτι-
κά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και β) µέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων,
µε δεκαετή (10) συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ..

6. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκ-
παιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για
πειθαρχικό παράπτωµα µε την ποινή της προσωρινής ή
της οριστικής παύσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26)
ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επί-
σης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκ-
παιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειµε-
νικών κριτηρίων που προσκοµίζονται κατά τη διαδικασία
επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή µε σκοπό την παρα-
πλάνηση της υπηρεσίας.

7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέ-
πεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρε-
σία τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση,
καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρι-
νών αναπληρωτών και ωροµισθίων µε αναγωγή στο υπο-
χρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπε-

ται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτι-
κού έργου σε µονάδες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατρο-
φής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συµβούλου, δ) η θη-
τεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),
ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεµάτων και
σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων
ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συµβου-
λευτικών Σταθµών Νέων.
Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή

διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογί-
ζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης,
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε

αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τµήµατα Ένταξης, σε προ-
γράµµατα παράλληλης στήριξης, σε προγράµµατα διδα-
σκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δοµές Ε.Α.Ε. που
προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου
6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).

8. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να
συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα επιλογής της
παραγράφου 6 του παρόντος δεν πρέπει να συντρέχουν
τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής
της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο το-
ποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.»

Άρθρο 18
Κριτήρια επιλογής

Το άρθρο 12 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης
αποτελούν:
α) Η επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κα-

τάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου
του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά
στοιχεία. 
β) Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικη-

τική εµπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέ-
λου του υποψηφίου.
γ) Η συµβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο,

όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρε-
τήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρό-
τηση του υποψηφίου που αποτιµώνται πρώτον στην πε-
ρίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών µονάδων
και Ε.Κ. κατά τη µυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδα-
σκόντων, δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υ-
ποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. και υποψη-
φίων υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. κατά τη µυστική ψηφοφο-
ρία του συλλόγου διδασκόντων και τρίτον στην περίπτω-
ση των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης κατά τη
µυστική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών
σχολικών µονάδων και Ε.Κ., των Προϊσταµένων νηπια-
γωγείων και των Προϊσταµένων Δηµοτικών σχολείων.

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα µε
βάση το άθροισµα των µονάδων, τις οποίες συγκεντρώ-
νουν κατά την αποτίµηση των παραπάνω κριτηρίων, σύµ-
φωνα µε τα επόµενα άρθρα. Το σύνολο των µονάδων για
τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών µονάδων Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37, το σύνολο των
µονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών µο-
νάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται
σε 35, το σύνολο των µονάδων για τους υποψηφίους Δι-
ευθυντές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 38
και το σύνολο των µονάδων για τους υποψηφίους Διευ-
θυντές Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 36.»

Άρθρο 19
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών

Εκπαίδευσης, Προϊσταµένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Διευθυ-
ντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ.

Το άρθρο 14 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και
Διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. αποτιµώνται κα-
τά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.

14
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2. Το κριτήριο της επιστηµονικής - παιδαγωγικής συ-
γκρότησης και κατάρτισης αποτιµάται µε 9 έως 11 µονά-
δες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Διδακτορικό δίπλωµα: 4 µονάδες και Μεταπτυχια-

κός τίτλος σπουδών: 2,5 µονάδες. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωµα και Μεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών λαµβάνει κατά ανώτατο όριο 4 µο-
νάδες. Διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισµό δεν
µοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου µεταπτυχιακού ή δι-
δακτορικού τίτλου σπουδών δεν µοριοδοτείται επιπρο-
σθέτως.
β) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (µόνο για στελέ-

χη της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης): 2 µονάδες.
γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.: 2 µονάδες

εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισµό.
δ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας ή Σχολής Νηπια-

γωγών: 0,5 µονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν
για το διορισµό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για από-
κτηση πτυχίου εξοµοίωσης, το οποίο χρησιµοποιήθηκε
για διορισµό και εφόσον δεν υφίσταται η µοριοδότηση
της προηγούµενης περίπτωσης β΄.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ι-

δρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει
να είναι αναγνωρισµένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. /
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Ι.Τ.Ε.).
ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιµόρφωσης σε

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφό-
σον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισµό: 0,5 µο-
νάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις δεν µοριοδοτούνται αθροιστικά.
στ) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου

1: 0,5 µονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και
ΠΕ 20 δεν µοριοδοτούνται. 
ζ) Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο

επιπέδου Β2: 0,5 µονάδα.
η) Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο

επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 µονάδα. Αν ο υποψήφιος
κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ί-
διας ξένης γλώσσας µοριοδοτείται µόνον η πιστοποιηµέ-
νη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιηµένη γνώση
και δεύτερης ξένης γλώσσας µοριοδοτείται κατά το ήµι-
συ της µοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η
γνώση ξένης γλώσσας µοριοδοτείται µε βάση τίτλους
που ορίζονται από τα προβλεπόµενα στις διαδικασίες ε-
πιλογής του Α.Σ.Ε.Π.. 

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδη-
γητικής και διοικητικής εµπειρίας αποτιµάται µε 14 µονά-
δες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 11 µονάδες κατ’ ανώτατο

όριο. Οι µονάδες αυτές υπολογίζονται µε βάση τη διδα-
κτική υπηρεσία αποτιµώµενη µε 1 µονάδα για κάθε έτος
πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συµ-
µετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευ-
σης και Διευθυντών σχολικών µονάδων ή Ε.Κ.. Για τους
υποψηφίους Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που είναι µέλη
Ε.Ε.Π. οι µονάδες υπολογίζονται µε βάση την εκπαιδευ-
τική υπηρεσία αποτιµώµενη µε µία µονάδα για κάθε έτος
πέραν των οκτώ (8).
β) Διοικητική και καθοδηγητική εµπειρία: 3 µονάδες

κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονά-
δων και 4 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυ-

ντές Εκπαίδευσης. 
Ειδικότερα:
αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού Διευθυντή εκ-

παίδευσης, σχολικού συµβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης ή προϊσταµένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταµέ-
νου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,
Διευθυντή σχολικής µονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστη-
ριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., υπεύθυνου ΚΠΕ: 0,5 µονάδα για
κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του πα-
ρόντος εδαφίου αποτιµάται µε δύο (2) µονάδες κατ’ α-
νώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και
τρεις (3) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυ-
ντές Εκπαίδευσης. 
Άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου σχολικής µονά-

δας, προϊσταµένου τµήµατος εκπαιδευτικών θεµάτων δι-
εύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής µονά-
δας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Υπευθύνου Τοµέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υπευ-
θύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή
πολιτιστικών θεµάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υ-
πευθύνου Κέντρου Συµβουλευτικής και Προσανατολι-
σµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυ-
σικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συµβουλευτικού Σταθ-
µού Νέων: 0,25 µονάδες για κάθε έτος και µέχρι µία (1)
µονάδα κατ’ ανώτατο όριο. 
Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από µία θέση

από αυτές που περιγράφονται στα προηγούµενα δύο ε-
δάφια µοριοδοτείται αθροιστικά, µε 2 µονάδες κατ’ ανώ-
τατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 3
µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαί-
δευσης.
ββ) Συµµετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και

περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια ή σε συµβούλια ε-
πιλογής στελεχών, ως αιρετό µέλος: 0,25 µονάδες για
κάθε έτος και µέχρι 1 µονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Παράλ-
ληλη συµµετοχή σε περισσότερα συµβούλια το ίδιο χρο-
νικό διάστηµα δεν µοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περί-
πτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της
προηγούµενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται µο-
νάδες από συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια ή σε
συµβούλια επιλογής στελεχών. Για τη µοριοδότηση των
αναπληρωµατικών αιρετών µελών των συµβουλίων απαι-
τείται συµµετοχή τους σε πέντε τουλάχιστον συνεδριά-
σεις ανά έτος.
γγ) Τα κριτήρια επιλογής για τους προϊσταµένους

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιµώνται όπως και για τους Διευθυντές
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
γ) Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄

και β΄, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών
(ή εκπαιδευτικής για το Ε.Ε.Π.) ή καθοδηγητικής ή διοι-
κητικής εµπειρίας βραχύτερος του έτους µοριοδοτείται
µε το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας µοριο-
δότησης για κάθε τρίµηνο. Χρόνος µικρότερος του τρι-
µήνου δεν υπολογίζεται.

4. Συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα –
γενική συγκρότηση: 12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 
α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών µονά-

δων και Ε.Κ.:
Το κριτήριο αυτό αποτιµάται µε τη µυστική ψηφοφορία

του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας που ο
υποψήφιος θα επιλέξει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατω-
τέρω. Στη µυστική ψηφοφορία δεν συµµετέχει ο ίδιος ή
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σύζυγος ή συγγενής δευτέρου βαθµού εξ αίµατος. Μέ-
σω της µυστικής ψηφοφορίας εκτιµώνται στοιχεία της
προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθηµερι-
νότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ή-
θος, η εντιµότητα, το αίσθηµα δικαιοσύνης, η δηµοκρατι-
κή συµπεριφορά, η επαγγελµατική ανάπτυξη και συνέ-
πεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου. Στις ικα-
νότητες του υποψηφίου περιλαµβάνονται ενδεικτικώς: η
ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα α-
νάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβληµάτων ι-
δίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουρ-
γικών, καθώς και η ικανότητα δηµιουργίας κατάλληλου
παιδαγωγικού περιβάλλοντος έµπνευσης των εκπαιδευ-
τικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίµησή του λαµ-

βάνει, επίσης, υπόψη: Τα στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος
έχει καταθέσει προς µοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή
ΠΥΣΔΕ, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο
βιογραφικό του σηµείωµα, αποδεικνύονται µε παραστα-
τικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν µοριοδοτούνται, ό-
πως: άλλες σπουδές, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση,
οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεµιναρίων και εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων ή συµµετοχή σε αυτά µε την
ιδιότητα του εισηγητή, του µέλους της επιστηµονικής ο-
µάδας ή του επιµορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό
έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση µε το εκπαιδευτικό έργο,
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εφαρµογή
καινοτοµιών, σχετική µε την εκπαίδευση διοικητική ή κα-
θοδηγητική εµπειρία, επιµορφωτικές συναντήσεις, συµ-
µετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας,
κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συµµετοχή σε όρ-
γανα διοίκησης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργα-
νώσεων ή σε όργανα λαϊκής συµµετοχής και επίσηµες
διακρίσεις. 
Ο αριθµός των µορίων που ο υποψήφιος λαµβάνει κα-

τά τη µυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως:
το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των
έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 µο-
ρίων που µπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψή-
φιος. 
Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά

τη µυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυ-
ρων ψήφων, δεν συµµετέχει στην περαιτέρω διαδικασία
επιλογής.
Προκειµένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται

αυξηµένη συµµετοχή, τουλάχιστον 65% των µελών του
συλλόγου διδασκόντων.
Στην ψηφοφορία συµµετέχουν µόνιµοι και αναπληρω-

τές εκπαιδευτικοί. Αν εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισ-
σότερες σχολικές µονάδες ή Ε.Κ. ψηφίζει στη σχολική
µονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες, µε βάση την
απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συµβουλίων που ε-
πικαιροποιούν και αποστέλλουν αλφαβητικό πίνακα µε
τις αποφάσεις των διαθέσεων των εκπαιδευτικών στα
σχολεία, πριν τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων. 
β) Για τους υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης:
Για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης η αποτίµηση γίνεται µε
µυστική ψηφοφορία των Διευθυντών σχολικών µονάδων
και Ε.Κ., καθώς και των υποδιευθυντών σχολικών µονά-
δων και Ε.Κ. της οικείας βαθµίδας, οι οποίοι τοποθετήθη-

καν µε τη διαδικασία του παρόντος.
Ειδικότερα, αναφορικά για τους υποψηφίους Διευθυ-

ντές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη διαδικασία ψηφο-
φορίας συµµετέχουν επιπλέον και το 30% των Προϊστα-
µένων νηπιαγωγείων, καθώς και το 30% των Προϊσταµέ-
νων Δηµοτικών Σχολείων του οικείου ΠΥΣΠΕ, το οποίο
ορίζεται µε σειρά αρχαιότητας.
Ο αριθµός των µορίων που ο υποψήφιος λαµβάνει κα-

τά τη µυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως:
το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των
έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 µο-
ρίων που µπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψή-
φιος. 
Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά

τη µυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυ-
ρων ψήφων, δεν συµµετέχει στην περαιτέρω διαδικασία
επιλογής.
Προκειµένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη απαιτείται

αυξηµένη συµµετοχή του σώµατος των Διευθυντών σχο-
λικών µονάδων και Προϊσταµένων νηπιαγωγείων του α-
ντίστοιχου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και πιο συγκεκριµένα
τουλάχιστον 65%.
γ) Ειδικά για την επιλογή των προϊσταµένων

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. η διαδικασία της παρούσας παραγράφου κα-
θορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παι-
δείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια υπουργική απόφαση
καθορίζονται ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων των υποψηφίων, τα υποβλητέα δικαιολογητικά
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στη διαδικασία ε-
πιλογής, εκλογής και τοποθέτησης των προϊσταµένων
ΚΕ.Δ.Δ.Υ..»

Άρθρο 20
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής προϊσταµένων

τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων, υποδιευθυντών
σχολικών µονάδων και Ε.Κ., υπεύθυνων τοµέων Ε.Κ.
και προϊσταµένων νηπιαγωγείων και διθέσιων και

τριθέσιων δηµοτικών σχολείων

Το άρθρο 15 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυ-
τού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότη-
ση του υποψηφίου, η ικανότητα του υποψηφίου να ανα-
λαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήµατα (διδα-
κτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δη-
µιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να ε-
µπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθη-
κόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικει-
µένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:
α) την επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υπο-
ψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικό-
τερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιµορφώ-
σεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και
την πιστοποιηµένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υ-
λοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εφαρµογή
καινοτοµιών, συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή οµά-
δες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συµ-
µετοχή σε όργανα διοίκησης επιστηµονικών και εκπαι-
δευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συµµετοχής
και επίσηµες διακρίσεις και β) την υπηρεσιακή κατάστα-
ση και τη διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει από τη συ-



νολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και
την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.

2. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων εκπαιδευτικών θε-
µάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρε-
σιακά συµβούλια.

3. Οι υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι υποδιευθυ-
ντές και υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. επιλέγονται µε µυστική
ψηφοφορία από τους συλλόγους διδασκόντων και κυρώ-
νονται µε πράξη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Σε περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συµβούλιο δεν εγκρί-
νει την επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων θα πρέ-
πει να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος
παίρνει την τελική απόφαση. 

4. Οι προϊστάµενοι διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγεί-
ων και δηµοτικών σχολείων επιλέγονται από τα οικεία
περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια. Με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθο-
ρίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης
της παρούσας παραγράφου από τα ανωτέρω αρµόδια υ-
πηρεσιακά συµβούλια. Κατά τον καθορισµό των κριτη-
ρίων λαµβάνονται υπόψη τα προβλεπόµενα κριτήρια στα
άρθρα 12 και 14, όπως αντικαθίστανται µε το παρόν.»

Άρθρο 21
Συµβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

Το άρθρο 16 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Στην έδρα της Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων λειτουργούν τα
ακόλουθα συµβούλια για την κατάρτιση των πινάκων επι-
λογής και την επιλογή των σχολικών συµβούλων:
α) συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβούλων προσχο-

λικής αγωγής, δηµοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.,
β) συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβούλων Δευτε-

ροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Τα κατά την προηγούµενη παράγραφο συµβούλια εί-

ναι επταµελή και αποτελούνται από:
α) Έναν πρόεδρο ή διατελέσαντα πρόεδρο παιδαγωγι-

κού τµήµατος ή καθηγητικής σχολής Α.Ε.Ι. µε αναγνωρι-
σµένη συµβολή στα θέµατα παιδείας ή εκπαιδευτικό µε
αναγνωρισµένη εµπειρία στη διοίκηση και συµβολή στα
θέµατα παιδείας, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας, κατά τον
Κανονισµό της Βουλής, Επιτροπής.
β) Δύο µέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.) βαθµίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή µε
εµπειρία στην άσκηση διοίκησης που ανήκουν σε παιδα-
γωγικά τµήµατα ή καθηγητικές σχολές των A.E.I.. Τα µέ-
λη προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τα πρυ-
τανικά συµβούλια των πανεπιστηµίων, στα οποία απευ-
θύνεται εγγράφως ο Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Από τα προτεινόµενα µέλη, ο Υπουργός
επιλέγει δύο ως τακτικά και δύο ως αναπληρωµατικά.
γ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισµού,

Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι οποίοι ορίζονται από τον
Υπουργό. 
δ) Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτι-

κών στα κεντρικά υπηρεσιακά συµβούλια της αντίστοι-

χης βαθµίδας, που αναπληρώνονται από τους νόµιµους
αναπληρωτές τους.

3. Η συγκρότηση των συµβουλίων επιλογής της παρα-
γράφου 1 γίνεται από τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλε-
ται στα µέλη και στον γραµµατέα των ανωτέρω συµβου-
λίων επιλογής κατά τις κείµενες διατάξεις.

4. Ο αριθµός των µελών των συµβουλίων που ορίζο-
νται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχι-
στον µε το ένα τρίτο του συνόλου των µελών.

5. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος
και ο γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ο-
ρίζεται το µέλος υπό στοιχείο 2α του παρόντος άρθρου.
Ως γραµµατέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Γε-
νικής Γραµµατείας Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή αποσπασµένος σε αυτήν εκπαιδευτι-
κός.

6. Τα συµβούλια επιλογής σχολικών συµβούλων είναι
αρµόδια και για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και
πειθαρχικού δικαίου των σχολικών συµβούλων. Εισηγη-
τής για τα θέµατα αυτά ορίζεται ο προϊστάµενος της Δι-
εύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ή τµήµατος της ίδιας διεύθυνσης του
Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, α-
ντίστοιχα.

7. Οι Διευθυντές των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές
των Ε.Κ. τοποθετούνται, κατόπιν συνυπολογισµού όλων
των µορίων τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου, µε απόφαση του Περιφερεια-
κού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πράξη των οι-
κείων περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων Πρωτο-
βάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. -
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται
κατόπιν συνυπολογισµού όλων των µορίων τους, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος νό-
µου, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων ύστερα από πράξη των αντίστοιχων
Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ.

8. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων εκπαιδευτικών θε-
µάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρε-
σιακά συµβούλια και τοποθετούνται µε απόφαση του οι-
κείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

9. Οι υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι υποδιευθυ-
ντές και υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ., καθώς και οι προϊστά-
µενοι νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων επιλέγο-
νται από τα όργανα και µε τη διαδικασία που προβλέπε-
ται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τοποθε-
τούνται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης.

10. Κάθε µέλος συµβουλίου επιλογής, µε εξαίρεση τον
πρόεδρο, αναλαµβάνει τη µελέτη συγκεκριµένου αριθ-
µού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από το
συµβούλιο και προετοιµάζει σχετική τεκµηριωµένη εισή-
γηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανοµή των φακέλων των
υποψηφίων στα µέλη του συµβουλίου γίνεται κατά τυ-
χαίο τρόπο.

11. Η θητεία του προέδρου, των µελών και του γραµ-
µατέα των συµβουλίων επιλογής αρχίζει µε υπουργική
απόφαση και είναι διετής. 
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12. Οι προϊστάµενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται από το
ΚΥΣΕΕΠ το οποίο συνεδριάζει υπό την προεδρία ενός
περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίµηση
µε σπουδές ή εµπειρία στην ειδική αγωγή, αναπληρού-
µενο από άλλον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
τη συµµετοχή ενός σχολικού συµβούλου Ε.Α.Ε. µε τον
αναπληρωτή του, επίσης, σύµβουλο Ε.Α.Ε., τον Προϊ-
στάµενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, αναπληρούµε-
νο από τον αναπληρωτή Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
και τα δύο αιρετά µέλη Ε.Ε.Π. αναπληρούµενα από τα α-
ναπληρωµατικά αιρετά µέλη Ε.Ε.Π.. 

13. Στα υπηρεσιακά συµβούλια που αναφέρονται στο
παρόν, όταν κρίνονται θέµατα επιλογής στελεχών εκπαί-
δευσης, συµµετέχουν επιπλέον: α) στην περίπτωση
των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ένας σχολικός σύµβουλος και έ-
νας εκπαιδευτικός µε δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαι-
δευτική υπηρεσία και β) στην περίπτωση των ΚΥΣΠΕ και
ΚΥΣΔΕ δύο σχολικοί σύµβουλοι. Τα µέλη της περίπτω-
σης α' ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
ύστερα από γνώµη του οικείου Περιφερειακού Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης. Τα µέλη της περίπτωσης β' ορίζονται
µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Μέλος συµβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος

για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συµ-
µετέχει στις συνεδριάσεις του σε καµία φάση της διαδι-
κασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρε-
τών µελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωµατικό µέ-
λος έχουν κώλυµα συµµετοχής, κατά τα ανωτέρω, ανα-
πληρώνονται από τους επόµενους του ίδιου συνδυα-
σµού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι' της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 (Α΄1). Στην περί-
πτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυµα συµµετοχής προε-
δρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυµα
προεδρεύει ο σχολικός σύµβουλος.»

Άρθρο 22
Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Το άρθρο 18 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευ-
σης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
που επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν
στο Αυτοτελές Τµήµα Στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης του τέως Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων αίτηση και φάκελο υποψηφιότη-
τας, στον οποίο εµπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για
την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογη-
τικά. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών
µονάδων και Ε.Κ. που επιθυµούν να θέσουν υποψηφιό-
τητα υποβάλλουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας,
στον οποίο εµπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την α-
πόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά,
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην αρµοδιότητα της οποί-
ας υπάγονται οι σχολικές µονάδες που θέτουν υποψη-
φιότητα.

2. Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών των σχολι-
κών µονάδων και Ε.Κ., ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευ-
σης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπι-
κά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν καθήκοντα υ-
ποδιευθυντή, καθώς και υποδιευθυντή Ε.Κ. και υπεύθυ-

νου τοµέα Ε.Κ., να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Δι-
ευθυντή της σχολικής µονάδας όπου ανήκουν οργανικά.
Αντιστοίχως, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν
τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν τα καθή-
κοντα προϊσταµένου ολιγοθέσιου δηµοτικού σχολείου ή
νηπιαγωγείου να υποβάλουν στον Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης σχετική αίτηση εντός προθεσµιών που ορίζονται µε
υπουργική απόφαση. 

3. Μετά την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ο οικείος
Διευθυντής Εκπαίδευσης µε πρόσκλησή του που κοινο-
ποιείται στις σχολικές µονάδες του νοµού και δηµοσιεύ-
εται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που
έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν
τα καθήκοντα προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτι-
κών θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νοµού,
να υποβάλουν εντός προθεσµιών που ορίζονται µε υ-
πουργική απόφαση αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυ-
τές.

4. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν
δήλωση προτίµησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως
ακολούθως: 
α) Οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών µονάδων, οι υ-

ποψήφιοι Διευθυντές τετραθέσιων και άνω νηπιαγωγεί-
ων και οι υποψήφιοι Διευθυντές Ε.Κ. για τις θέσεις κατ’
ανώτατο αριθµό τριών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. ως α-
κολούθως: αα) η µία σχολική µονάδα θα µπορεί να είναι
είτε όπου κατέχουν οργανική θέση, είτε σε µία από τις
σχολικές µονάδες που υπηρέτησαν την τελευταία πε-
νταετία, ως στελέχη ή ως εκπαιδευτικοί για τουλάχιστον
8 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα, ββ) η δεύτερη σχολική
µονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. όπου υπηρε-
τούν ή υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, γγ) η επι-
λογή της τρίτης σχολικής µονάδας δεν υπόκειται σε κα-
νέναν επιπρόσθετο περιορισµό. Σε κάθε περίπτωση, ο ε-
πιλεγείς Διευθυντής σχολικής µονάδας θα πρέπει να συ-
µπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευ-
θυντή στη σχολική µονάδα ή το Ε.Κ. που έχει εκλεγεί. 
β) Οι υποψήφιοι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτε-

ροβάθµιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις κατ’ ανώτατο α-
ριθµό δύο Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων η µία υποχρεωτικά εί-
ναι αυτή όπου υπηρετεί.
γ) Οι υποψήφιοι προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτι-

κών θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τη θέ-
ση µίας µόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης.
δ) Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών µονάδων για

τις θέσεις στις σχολικές µονάδες που κατέχουν οργανι-
κή θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθµοι.
ε) Οι υποψήφιοι προϊστάµενοι νηπιαγωγείων και οι υ-

ποψήφιοι προϊστάµενοι δηµοτικών σχολείων για τις θέ-
σεις των σχολικών µονάδων, στις σχολικές µονάδες που
κατέχουν οργανική θέση. 
στ) Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τοµέ-

ων Ε.Κ. για τις αντίστοιχες θέσεις στα Ε.Κ., τα οποία ε-
ξυπηρετούν τις σχολικές µονάδες στις οποίες κατέχουν
οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθµοι, µε την
προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει στο Ε.Κ., για δύο (2)
τουλάχιστον σχολικά έτη είτε ως στελέχη, είτε ως εκ-
παιδευτικοί, µε ωράριο τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές
ώρες την εβδοµάδα.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως Διευθυντές, υ-

ποδιευθυντές και υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ., θα πρέπει να
συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο
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Ε.Κ. που έχουν τοποθετηθεί µε την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας επιλογής και δεν πρέπει να έχουν κριθεί υπερά-
ριθµοι.
ζ) Οι υποψήφιοι Προϊστάµενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έχουν δικαί-

ωµα να θέσουν υποψηφιότητα σε µέχρι δυο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης εκ των
οποίων το ένα θα είναι αυτό στο οποίο υπηρετούν οργα-
νικά ή έχουν υπηρετήσει κατά την τελευταία πενταετία.
η) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και
υποδιευθυντών ή υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. έχουν δικαίω-
µα να υποβάλουν αίτηση µόνο για µία θέση, είτε για θέ-
ση υποδιευθυντή ΕΠΑΛ, είτε για θέση υποδιευθυντή
Ε.Κ., είτε για θέση υπεύθυνου τοµέα Ε.Κ..

5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) Ο χρόνος υποβολής
αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης,
των Διευθυντών σχολικών µονάδων ή Ε.Κ. των Προϊστα-
µένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταµένων δηµοτικών
σχολείων και β) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ό-
λων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης, τα υπο-
βλητέα δικαιολογητικά, οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας
εκλογής και επιλογής και κάθε άλλη σχετική αναγκαία
λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 23
Κρίση και επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης 

Το άρθρο 20 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Το Αυτοτελές Τµήµα Στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του τέως Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων καταρτίζει πίνακα υποψή-
φιων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο
14, όπως αντικαθίσταται µε το παρόν. 

2. Οι καταρτιζόµενοι πίνακες αναρτώνται στις οικείες
διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι µπορούν να υ-
ποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων
εντός τριών ηµερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα α-
πό εξέταση των ενστάσεων από το αρµόδιο ΚΥΣΠΕ ή
ΚΥΣΔΕ επί και την ανασύνταξη των πινάκων, αυτοί υπο-
βάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης α-
πό τον οποίο κυρώνονται. Σε περίπτωση κενούµενης και
κενής θέσης η επιλογή γίνεται µε επανάληψη της διαδι-
κασίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της δια-
δικασίας οι κενές ή κενούµενες θέσεις πληρώνονται µε
απόφαση του οικείου ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ.»

Άρθρο 24
Κρίση και επιλογή Διευθυντών σχολικών

µονάδων και Ε.Κ.

Το άρθρο 21 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Οι αρµόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτί-
ζουν πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών µονάδων
και Ε.Κ. µε βάση το άρθρο 14, όπως αντικαθίσταται µε το
παρόν, και στη συνέχεια επιµέρους πίνακες µε βάση τις
υποβληθείσες δηλώσεις προτίµησης, ανά σχολική µονά-
δα.

2. Οι καταρτιζόµενοι πίνακες αναρτώνται στις οικείες
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι µπορούν να υ-
ποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων

εντός τριών ηµερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα α-
πό εξέταση των ενστάσεων από το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. επί και την ανασύνταξη των πινάκων, αυτοί υ-
ποβάλλονται στον περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης από τον οποίο κυρώνονται. Σε περίπτωση κενούµε-
νης και κενής θέσης η επιλογή γίνεται µε επανάληψη της
διαδικασίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη
της διαδικασίας οι κενές ή κενούµενες θέσεις πληρώνο-
νται µε απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε..»

Άρθρο 25
Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών µονά-

δων και Ε.Κ., υπεύθυνων τοµέων Ε.Κ.
και προϊσταµένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και

δηµοτικών σχολείων

Το άρθρο 23 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής µο-
νάδας και Ε.Κ., σε συνεδρίασή του και µε βάση τα κριτή-
ρια του άρθρου 15, όπως αντικαθίσταται µε το παρόν,
προβαίνει σε µυστική ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολο-
γηµένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή όπου απαι-
τείται υποδιευθυντών της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ.
και υπευθύνων των τοµέων του Ε.Κ.. 

2. Η απόφαση µαζί µε το πρακτικό του συλλόγου των
διδασκόντων διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της σχο-
λικής µονάδας ή του Ε.Κ. στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµ-
βούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, µετά από έλεγ-
χο της συνδροµής των προϋποθέσεων και της νοµιµότη-
τας της διαδικασίας διαµόρφωσης της απόφασης, επικυ-
ρώνει την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούµενης
παραγράφου. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 15 παράγραφος 3, όπως αντι-
καθίσταται µε το παρόν.

3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υ-
ποβάλει την απόφαση της παραγράφου 1, η τοποθέτηση
γίνεται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης,
ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συµβου-
λίου, το οποίο λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου
15, όπως αντικαθίσταται µε το παρόν.

4. Στην περίπτωση προϊσταµένων νηπιαγωγείων ή δη-
µοτικών σχολείων η τοποθέτηση προϊσταµένων γίνεται
µε απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα
από αιτιολογηµένη πρόταση του οικείου περιφερειακού
υπηρεσιακού συµβουλίου, η οποία βασίζεται στα κριτή-
ρια του άρθρου 15, όπως αντικαθίσταται µε το παρόν.»

Άρθρο 26
Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

Το άρθρο 24 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Η τοποθέτηση γίνεται κατά την εξής σειρά: Προη-
γείται η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευ-
θυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ., ακολουθεί η διαδι-
κασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, έπεται η διαδικα-
σία επιλογής και τοποθέτησης των προϊστάµενων
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και ακολουθεί η διαδικασία επιλογής και τοπο-
θέτησης σχολικών συµβούλων.

2. Όσον αφορά την επιλογή Διευθυντών σχολικών µο-
νάδων και Ε.Κ., σε περίπτωση µη υποβολής υποψηφιοτή-
των ή µη ικανοποίησης των απαιτούµενων κριτηρίων υ-
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ποψηφιότητας σε κάποια σχολική µονάδα, η επιλογή Δι-
ευθυντή πραγµατοποιείται µε απόφαση του οικείου
Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Όσον αφορά την επιλογή Διευ-
θυντών Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
σε περίπτωση µη υποβολής υποψηφιοτήτων ή µη ικανο-
ποίησης των απαιτούµενων κριτηρίων υποψηφιότητας
σε κάποια διεύθυνση εκπαίδευσης, η επιλογή Διευθυντή
πραγµατοποιείται µε απόφαση του αντίστοιχου ΚΥΣΠΕ ή
ΚΥΣΔΕ. Όσον αφορά την επιλογή προϊσταµένων σχολι-
κών µονάδων, η επιλογή προϊσταµένων πραγµατοποιεί-
ται µε απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την επιλογή των στελε-
χών εκπαίδευσης της παρούσας παραγράφου από τα α-
νωτέρω αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια. Κατά τον καθο-
ρισµό των κριτηρίων λαµβάνονται υπόψη τα προβλεπό-
µενα κριτήρια στα άρθρα 12 και 14, όπως αντικαθίστα-
νται µε το παρόν. 

3. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής σχολι-
κών συµβούλων τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες
θέσεις µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου
συµβουλίου επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους
στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και µε βάση τις δηλω-
θείσες προτιµήσεις.

4. Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων
σχολικών συµβούλων σε θέσεις της προτίµησής τους,
τοποθετούνται στις θέσεις που αποµένουν κενές αν εκ
νέου το δηλώσουν. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υ-
ποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις των ί-
διων περιφερειακών Διευθύνσεων. Η τοποθέτηση γίνε-
ται κατά τη σειρά των συνολικών µονάδων αποτίµησης
και µε βάση τις δηλωθείσες προτιµήσεις.
Αν και µε τη διαδικασία αυτή δεν συµπληρωθούν οι κε-

νές θέσεις των σχολικών συµβούλων, καλούνται οι εγγε-
γραµµένοι στους πίνακες επιλογής σχολικών συµβού-
λων όλων των περιφερειακών Διευθύνσεων να υποβά-
λουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις που αποµέ-
νουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συ-
νολικών µονάδων αποτίµησης και µε βάση τις δηλωθεί-
σες προτιµήσεις.

5. Προϊστάµενοι των τµηµάτων επιστηµονικής - παιδα-
γωγικής καθοδήγησης της περιφερειακής διεύθυνσης
Εκπαίδευσης τοποθετούνται σχολικοί σύµβουλοι της οι-
κείας βαθµίδας µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόσκληση
του Υπουργού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και ει-
σήγηση του συµβουλίου επιλογής σχολικών συµβού-
λων.»

Άρθρο 27
Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Το άρθρο 25 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δηµό-
σιας εκπαίδευσης του παρόντος νόµου γίνεται για διετή
θητεία, η οποία ξεκινά µε την τοποθέτησή τους και λήγει
την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την
επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούµε-
νες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι
τοποθετούµενοι σε κενές ή κενούµενες θέσεις εξακο-

λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την ανάλη-
ψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.»

Άρθρο 28
Λοιπές ρυθµίσεις

1. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«4. Διευθυντής σχολικής µονάδας, η οποία καταργεί-
ται, τοποθετείται µε αίτησή του για το υπόλοιπο της θη-
τείας του, σε κενή θέση εκπαιδευτικού σχολικών µονά-
δων της προτίµησής του µε απόφαση του οικείου περι-
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρότα-
ση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου.»

2. Το άρθρο 17 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) καταργείται.
3. Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σχολικών

συµβούλων έως 31 Δεκεµβρίου 2015. Η θητεία των λοι-
πών στελεχών εκπαίδευσης λήγει µε την τοποθέτηση
των στελεχών εκπαίδευσης που θα επιλεγούν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 29
Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων

Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας

Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών, περί µεταφοράς θέσε-
ων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. διατάξεων, οι φοιτητές των
Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι µόνιµα υπηρετούντες στις Ένοπλες
Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας, δικαιούνται να µε-
ταφέρουν, κατά τις κείµενες διατάξεις, τη θέση φοίτη-
σής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα Πανεπιστηµίου,
εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστηµίου και σε αντίστοιχη
Σχολή ή Τµήµα Τ.Ε.Ι., εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι., που
εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν. Σε περίπτωση που
δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. στον τό-
πο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να µεταφέρουν τη θέση
φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου
υπηρετούν. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παι-
δείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζεται η διαδικασία µετα-
φοράς των θέσεων φοίτησης των ανωτέρω φοιτητών,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 30
ΕΣΕΤΑΚ και Ερευνητικά Κέντρα

1. Στο άρθρο 12 του ν. 4310/2014 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:

«7. α. Έως τη συγκρότηση του ΕΣΕΤΑΚ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να λει-
τουργεί το ΕΣΕΤ, το οποίο έχει συσταθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 46 του ν. 3848/2010 και το οποίο ασκεί τις αρµο-
διότητες που ο παρών νόµος αναθέτει στο ΕΣΕΤΑΚ. Α-
ντίστοιχα, όπου αναφέρεται στο νόµο γνώµη ή απόφαση
του ΕΣΕΤΑΚ και έως τη συγκρότηση του οργάνου αυτού,
νοείται γνώµη ή απόφαση του ΕΣΕΤ.
β. Από τη συγκρότηση του ΕΣΕΤΑΚ, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος άρθρου, λήγει αυτοδικαίως η θη-
τεία των µελών του ΕΣΕΤ και καταργείται το άρθρο 46
του ν. 3848/2010. Μέχρι τον ορισµό των εκπροσώπων α-
πό το ΠΣΕΚ, το ΕΣΕΤΑΚ δύναται να συγκροτηθεί χωρίς
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να περιλαµβάνονται οι εκπρόσωποι του ΠΣΕΚ και να συ-
νέρχεται νοµίµως, µε απαρτία υπολογιζόµενη µε βάση
την ανωτέρω µειωµένη σύνθεση.»

2. Στο άρθρο 27 του ν. 4310/2014 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής:

«11. Μέχρι τη σύσταση του Μητρώου Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου, η συγκρότηση οργάνων αξιολόγησης και πιστο-
ποίησης έργων ΕΤΑΚ πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 274/2000 (Α΄ 225).»

3. Οι προκηρύξεις για τις θέσεις Διευθυντών Ερευνητι-
κών Κέντρων, Διευθυντών Κεντρικής Διεύθυνσης και Δι-
ευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων, που εκδόθηκαν έως
την έναρξη ισχύος του ν. 4310/2014 είναι νόµιµες και η
σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο ν. 1514/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ι-
σχύει. 

4. Μέχρι τη συµπλήρωση του Δ.Σ. των Ερευνητικών
Κέντρων από τον εκπρόσωπο της Γ.Γ.Ε.Τ. και τον εκπρό-
σωπο από κοινού των ερευνητών και των ΕΛΕ και τον
κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστηµονικού – τεχνικού
και διοικητικού τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4310/2014, τα Δ.Σ. των
Ερευνητικών Κέντρων συνέρχονται νοµίµως, ακόµα και
πριν τον ορισµό των ανωτέρω εκπροσώπων, µε απαρτία
υπολογιζόµενη µε βάση την ανωτέρω µειωµένη σύνθε-
ση. Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχεται από 8.3.2015 και
λήγει στις 31.7.2015.

Άρθρο 31
Σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας

1. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5
του ν. 3376/2005 (Α΄ 191), όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3577/2007 (Α΄130), προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η απόσπαση των µονίµων εκπαιδευτικών στο ελλη-
νόφωνο τµήµα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας διαρ-
κεί επτά σχολικά έτη, µετά από δοκιµαστική περίοδο δύο
ετών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της Κα-
ταστατικής Σύµβασης των Ευρωπαϊκών Σχολείων
(ν. 3025/2002, Α΄ 148) και των σχετικών άρθρων του Κα-
νονισµού υπηρεσιακής Κατάστασης του αποσπασµένου
προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Με απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
µπορεί να αυξοµειώνεται η διάρκεια της απόσπασης ε-
φόσον αυτό απαιτείται από το Καταστατικό των Ευρω-
παϊκών Σχολείων και από τις ανάγκες για διδακτικό προ-
σωπικό στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν.  3376/2005 (Α΄ 191), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
2 του άρθρου 15 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα που αφο-
ρούν στη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για
τις λειτουργικές δαπάνες του Σ.Ε.Π., το διαχειριστικό έ-
λεγχο των πράξεων της επιτροπής του άρθρου 6 παρά-
γραφος 3, τις δαπάνες διεξαγωγής των εξετάσεων του
Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, την εφάπαξ ή κατά ηµέρα ε-
πιθεώρησης αποζηµίωση των επιθεωρητών των Ευρω-
παϊκών Σχολείων, καθώς και το αντίτιµο των εισιτηρίων

των συγκοινωνιακών µέσων που χρησιµοποιούν και τις
τυχόν ποσοστιαίες αυξήσεις των αποδοχών του κάθε
φύσης και σχέσης εργασίας διδακτικού προσωπικού, κα-
θώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 32
Λήξη θητείας συλλογικών και µονοµελών οργάνων

διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων λήγει αζηµίως η θητεία των µελών δι-
οικητικών συµβουλίων ή άλλης ονοµασίας συλλογικών
οργάνων διοίκησης και των µονοµελών οργάνων διοίκη-
σης στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, στα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στις ανώνυµες εταιρείες και
στις Αποκεντρωµένες Δηµόσιες Υπηρεσίες που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Στις εταιρείες του προηγούµενου εδαφί-
ου υπάγονται όσες ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κα-
τέχει το 51% του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή
διορίζει τον διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό συµ-
βούλιο ή τον Διευθύνοντα Σύµβουλο.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται τα µέλη
συλλογικών οργάνων ή τα µονοµελή όργανα διοίκησης
που εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους, πλην του
Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Άρθρο 33
Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν 

τη φοιτητική τους ιδιότητα

Το άρθρο 80 παρ. 9 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καταργείται αφότου ίσχυσε. Η φοιτητική ιδιότητα των υ-
παχθέντων στην καταργούµενη διάταξη θεωρείται ως
µηδέποτε απολεσθείσα και όλες οι πράξεις που έχουν
εκδοθεί µε βάση αυτή θεωρούνται ως µηδέποτε εκδοθεί-
σες.

Άρθρο 34

Αντικαθίσταται στο διάγραµµα κλίµακας 1:1000, που α-
φορά στο τµήµα επιφανείας 850 τ.µ. του δηµοσίου ακι-
νήτου (Α.Β.Κ. 46) που εµπίπτει στο Ο.Τ. 25 της περιοχής
«Βοτανικού» του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου
του Δήµου Αθηναίων, και συνοδεύει τις ρυθµίσεις του
άρθρου 3 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264), όπως αυτό αντικα-
ταστάθηκε µε την παρ. 5ii του άρθρου 29 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), µε το από 23.9.2014 διάγραµµα ί-
διας κλίµακας, µε συνοδευτικό πίνακα συντεταγµένων,
που συνοδεύει την 1η πράξη, της 12ης συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ο.Ρ.Σ.Α., και αφορά σε τµή-
µα ιδίας συνολικής επιφανείας, του ιδίου δηµοσίου ακι-
νήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται εντός του κόκκινου
περιγράµµατος µε τα στοιχεία A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Ζ΄, Η΄,
Θ΄, Ι΄, Κ΄, Λ΄, Μ΄, Α΄, ακριβές αντίγραφο του οποίου θε-
ωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Σχεδια-
σµού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιο-
χών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδεύει την παρούσα
ρύθµιση και αντίγραφό του δηµοσιεύεται σε φωτοσµί-
κρυνση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 35

1. Η θητεία των µονοµελών και συλλογικών οργάνων
διοίκησης των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., η οποία ο-
λοκληρώνεται εντός του έτους 2015, παρατείνεται έως
31.10.2015.

2. Στην περίπτωση αποχώρησης µονοµελών οργάνων
διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµέ-
νου του λόγου της παραίτησης ή συνταξιοδότησης, η Σύ-
γκλητος του οικείου Ιδρύµατος ορίζει µεταξύ των µελών
της τον αντικαταστάτη αυτών µέχρι τη λήξη της προθε-
σµίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η κατά
τα ανωτέρω θητεία αντικατάστασης δεν θεωρείται πλή-
ρης θητεία.

Άρθρο 36

1. Ειδικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016,
στους υποψηφίους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού Κε-
φαλληνίας Αίτηση-Δήλωση για συµµετοχή στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελ-
µατικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του α-
ριθµού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές,
τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστη-
µίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των
ΤΕΙ, και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

2. Οι θέσεις αυτές καταλαµβάνονται από τους ανωτέ-
ρω υποψηφίους, εφόσον δεν επιλέγονται κατά πρώτον
για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου
59 του ν. 3966/2011 (Α' 118).

3. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής: α) Για τους υπο-
ψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ηµερήσιων
ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. - οµάδα Β' σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρ-
βαση του αριθµού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους
των πανελλαδικών εξετάσεων των ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ. ο-
µάδα Α' σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθµού ει-
σακτέων, γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ
και ΕΠΑ.Λ.-οµάδα Β' δίνεται το δικαίωµα να διεκδική-
σουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α' µείνουν
κενές, µε αίτησή τους µετά την έκδοση των αποτελε-
σµάτων, σύµφωνα µε τα επιστηµονικά πεδία που µπο-
ρούν να δηλώσουν µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, δ)
κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν
στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β'
της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην
αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδι-
κό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης
µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από
το µισό της ακέραιης µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη,
εκτός εάν µηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλο-
ποίηση στην ακέραιη µονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση
να υπάρχει µία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τµή-
µα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
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4. Για τους µαθητές του σχολικού έτους 2013-2014 α-
πό Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης Κεφαλληνίας, οι οποίοι συµµετείχαν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελµα-
τικών Λυκείων και αποφοίτησαν και οι οποίοι θα κάνουν
χρήση του 10% για την εισαγωγή τους στις ίδιες σχολές
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά το ακαδηµαϊ-
κό έτος 2015-2016, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του
αριθµού εισακτέων για την κατηγορία αυτή. Οι θέσεις
αυτές ορίζονται σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του α-
ριθµού εισακτέων της κατηγορίας αυτής και κατανέµο-
νται µεταξύ των υποψηφίων µε τον τρόπο που ορίζεται
στην παράγραφο 3.

Άρθρο 37

Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως τροποποιήθη-
κε µε το άρθρο 46 παρ. 3 του ν. 4186/2013 και το άρθρο
51 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114), για τα σχολικά έτη 2015-
2016 και 2016-2017 και η λειτουργία τους παύει τη 15η
Σεπτεµβρίου 2017.
Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφο-

ρετικά τα θέµατα του παρόντος καταργείται. 

Άρθρο 38

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4262/2014
(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
235 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) και εν συνεχεία µε την
παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), η ηµε-
ροµηνία «30.4.2015» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«31.8.2015».

2. Οι οφειλές του ΟΜΜΑ προς το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ οι οποίες
έχουν ήδη ενταχθεί σε υφιστάµενο πρόγραµµα ρύθµι-
σης, βάσει του άρθρου 35 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114),

ρυθµίζονται και εξοφλούνται σε ενενήντα ισόποσες µη-
νιαίες δόσεις, µε την πρώτη δόση καταβλητέα µέχρι
το τέλος του επόµενου µηνός από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου. Για τις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα
τέλη των ως άνω οφειλών παρέχεται έκπτωση 50%
κατ’ αναλογίαν των διατάξεων του άρθρου 28 του
ν. 4321/2015 (Α΄ 32).

3. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου που έχει νοµί-
µως οριστεί και διοικεί τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσι-
κής Αθηνών κατά το χρόνο κατάθεσης του παρόντος και
η οποία παρατάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 111 παρ. 2
του ν. 4316/2014 µέχρι 30.4.2015 παρατείνεται µέχρι
30.8.2015.

4. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την
1.5.2015. 

Άρθρο 39

Για το τρέχον ακαδηµαϊκό εξάµηνο του 2015, οι επί
πτυχίω φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.ΤΕ.Ι. έχουν τη δυνατό-
τητα να εξεταστούν σε όλα τα µαθήµατα που διδάχθη-
καν σε προηγούµενα εξάµηνα.

Άρθρο 40

Επανιδρύεται το 6° Ηµερήσιο ΕΠΑΛ Πειραιά της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής, που καταργή-
θηκε µε την υπ’ αριθµ. 132356/Δ4/21.8.2014 υπουργική
απόφαση (Β΄ 2385) και λειτουργεί µε όλους τους τοµείς
και τις ειδικότητες που κάλυπτε, πριν την κατάργηση αυ-
τού και των τοµέων και ειδικοτήτων που καταργήθηκαν
µε το ν. 4172/2013.
Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφο-

ρετικά τα θέµατα του παρόντος καταργείται.
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Άρθρο 41
'Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν υφίστα-
ται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικότερες διατάξεις του.

Αθήνα,                                                                2015

Η Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
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