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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

 «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

«ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» 

 

Άπθπο 1 

Ίδπςζη  Ινζηιηούηος Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ  

 

Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία 

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», ην νπνίν ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ 

Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.   

 

Άπθπο 2 

κοπόρ και απμοδιόηηηερ ηος Ινζηιηούηος Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ 

 

1. Τν Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ζην εμήο θαινχκελν θαη 

«Ιλζηηηνχην») είλαη επηηειηθφο επηζηεκνληθφο θνξέαο πνπ ππνζηεξίδεη ην 

ΥπνπξγείνΠαηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ  ζηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη  ηε 

κεηάβαζε απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

2. Σθνπφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη κειέηε ησλ 

ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ε δηαξθήο 

επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηα ζέκαηα απηά.  

3. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ην Ιλζηηηνχην ππνζηεξίδεη ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά  Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη αζθεί  ηδίσο 

ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 
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α)  Γλσκνδνηεί ή εηζεγείηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Υπνπξγνχ 

Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή απηεπαγγέιησο γηα:  

αα) ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε, ην δηαξθή εθζπγρξνληζκφ θαη ηε 

βέιηηζηε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ,  

ββ) ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηα ινηπά δηδαθηηθά 

κέζα, 

γγ) ηελ ελαξκφληζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηεο επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηνπ Αλψηαηνπ 

Σπκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α.Σ.Δ.Π.), ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ππνηξνθηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ (Ι.Κ.Υ.) σο πξνο ηηο 

επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (αγσγήο) θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,  

δδ) ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

εε) ηα ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ  

θαη 

ζηζη) ηα ζέκαηα ηεο παηδείαο ησλ νκνγελψλ θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

β) Γηεξεπλά θαη εληνπίδεη αιιειεπηθαιχςεηο ζε εξεπλεηηθέο ή 

πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο  

θαη γλσκνδνηεί ή εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηξφπνπο απνθπγήο ηνπο θαη βέιηηζηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

γ) Μειεηά ζπζηεκαηηθά:  

αα) ηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρνιηθή δσή θαη γλσκνδνηεί ή 

εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηξφπνπο βειηίσζήο ηεο, 

ββ) ηα ζέκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ,  θαη γλσκνδνηεί ή εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

θαη ηθαλνπνίεζήο ηνπο θαη 

γγ) ηνπο παξάγνληεο πνπ άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνπλ ην ραξαθηήξα, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο ε δνκή 
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ηεο εθπαίδεπζεο, ην νξγαλσηηθφ – δηνηθεηηθφ ζχζηεκα θαη νη πιηθνηερληθέο 

ππνδνκέο, θαη εηζεγείηαη ηηο βέιηηζηεο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο. 

δ) Υινπνηεί ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζηα ζέκαηα ησλ αλσηέξσ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

αλαηίζεηαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ  απηψλ ζην Ιλζηηηνχην θαη ξπζκίδεηαη 

θάζε ζρεηηθφ ζέκα. 

4. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ην Ιλζηηηνχην ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ην Δζληθφ Σπκβνχιην Παηδείαο (Δ.ΣΥ.Π.), ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα 

(Α.Δ.Ι.) θαη ηδίσο ηα παηδαγσγηθά ηκήκαηά ηνπο,  ηα γλσκνδνηηθά ζπκβνχιηα 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο κειεηψλ θαη εξεπλψλ ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο  θαη ινηπνχο θνξείο κε ζπλαθή  απνζηνιή.  

 

Άπθπο 3 

Όπγανα διοίκηζηρ 

 

Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ν 

Πξφεδξνο. 

 

Άπθπο 4 

Γιοικηηικό ςμβούλιο 

 

1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη επηακειέο θαη 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, απφ ηα 

αθφινπζα κέιε: 

α) ηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο είλαη κέινο Γηδαθηηθνχ – Δξεπλεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) παλεπηζηεκίνπ ή  εθπαηδεπηηθφο ηεο δεκφζηαο ή 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηδηαηηέξσο απμεκέλα  πξνζφληα ή πξφζσπν 

εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη νξίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο θαηά ηνλ 

Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο Δπηηξνπήο, 
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β) πέληε κέιε Γ.Δ.Π.  παλεπηζηεκίνπ  ή εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκφζηαο ή 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο κε απμεκέλα πξνζφληα, θαη 

γ) έλα Σχκβνπιν Α΄ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζην 

άξζξν 11. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ππεξεηεί 

θαλέλαο Σχκβνπινο Α΄, ζηε ζέζε ηνπ κέινπο απηνχ νξίδεηαη Σχκβνπινο Β΄, 

απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζην παξαπάλσ άξζξν.  

2. Με ηελ απφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, σο 

Αληηπξφεδξνο νξίδεηαη έλα απφ ηα κέιε ηνπ.  

3. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. Η ζεηεία 

ησλ κειψλ παξαηείλεηαη κεηά απφ ηε ιήμε ηεο απηνδηθαίσο κέρξη ηε 

ζπγθξφηεζε λένπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, φρη φκσο πέξα απφ έλα εμάκελν. 

Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ην 

λέν κέινο  νξίδεηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ.  

4. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη γηα άιιε κία θνξά.  

5. Αλ   κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθιείςεη ή απνρσξήζεη γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή απνιέζεη ηελ ηδηφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο νξίζηεθε, ηφηε ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο 

λφκηκα, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο θελήο ζέζεο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

κέινπο πνπ ιείπεη, εθφζνλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηα ινηπά κέιε επαξθνχλ 

ψζηε λα ππάξρεη απαξηία.  

6. Γελ δχλαηαη λα νξηζηεί κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ  φπνηνο έρεη 

θψιπκα δηνξηζκνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007, ΦΔΚ 

26 Α΄). Απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθπίπηεη 

εθείλνο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο έθπησζεο 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 109  ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα. 

7. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ  Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα θαινχληαη θαη 

λα παξίζηαληαη, γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν 

Γηεπζπληήο θαη νη Πξντζηάκελνη ησλ Γξαθείσλ ησλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

8. Ο Πξφεδξνο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε πιήξε 

απαζρφιεζε.  
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Άπθπο 5 

Θέμαηα μελών ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

  

1.  Οη απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ, θαζψο θαη ε  θαηά ζπλεδξίαζε 

απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

2. Ο Σχκβνπινο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πνπ νξίδεηαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ εθηειεί παξάιιεια θαη ηα θαζήθνληά ηνπ σο κέινο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.  

 

Άπθπο 6 

Λειηοςπγία Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

 

1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη λφκηκα 

φηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα κέιε ηνπ. Η απαξηία πξέπεη λα 

ππάξρεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. 

2.  Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, 

χζηεξα απφ έγγξαθε ή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ 

απνζηέιιεηαη ζε φια ηα κέιε, ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε. Σηελ πξφζθιεζε νξίδνληαη ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, 

θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Οη ζπλεδξηάζεηο δηελεξγνχληαη 

ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, φηαλ πξνθχςνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Έθηαθηε ζχγθιεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξφεδξν, εθφζνλ ηε 

δεηήζνπλ ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ κέιε κε αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπο. Σε  

πεξίπησζε έθηαθηεο ζχγθιεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε ζρεηηθή 

πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη ζηα κέιε ηνπιάρηζηνλ κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ 

απφ ηε ζπλεδξίαζε. 

3.  Ο Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ, 

εηζεγείηαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ.  
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4.  Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα αλαζέηεη ζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, ζην  Γηεπζπληή ή ζε κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ ηελ εηδηθφηεξε κειέηε θαη εηζήγεζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. 

5.  Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  

6.  Φξέε γξακκαηέα αζθεί  ππάιιεινο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ν νπνίνο 

νξίδεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,  κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

7.  Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

ηεξνχληαη ζπλνπηηθά πξαθηηθά πνπ θαηαρσξίδνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν. Τα 

πξαθηηθά ζπληάζζνληαη απφ ην γξακκαηέα θαη επηθπξψλνληαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ.   

8. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ρνξεγνχληαη, χζηεξα απφ 

ζρεηηθή αίηεζε, κε έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

9. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 

έσο 15 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄). 

 

Άπθπο 7 

Απμοδιόηηηερ Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

 

1.  Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο  ηνπ Ιλζηηηνχηνπ γηα ηελ επίηεπμε  ηεο απνζηνιήο 

ηνπ, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο 

Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 θαη ηεο πνιηηηθήο 

πνπ ραξάζζεηαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

2. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην: 

α) θαηαξηίδεη ην ζηξαηεγηθφ θαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, 

β) αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο, 

γ) απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο 

θνξείο ή νκάδεο εξγαζίαο,  

δ) εηζεγείηαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ζηνλ 

Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ε) αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3Α ηνπ λ. 

2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄), 
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ζη) απνθαζίδεη γηα  ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ, 

δ) εγθξίλεη θαη  ππνβάιιεη ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνλ 

νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ  θαη έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη κεξηκλά θαη απνθαζίδεη 

γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

ζε ζέκαηα άζθεζεο ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επνπηείαο επ’ 

απηνχ,  

ε)  απνθαζίδεη γηα ηηο πξνκήζεηεο, ηηο ζπκβάζεηο, ηηο δαπάλεο θαη ηε 

δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη  

ζ) θαζνδεγεί θαη ειέγρεη ην έξγν ηνπ  Γηεπζπληή θαη φισλ ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

4.  Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε 

ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 

παξφληα λφκν ή απφ ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19. 

5. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ 

Αληηπξφεδξν ή ζε άιιν  κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζην Γηεπζπληή ή 

ζε κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

 

Άπθπο 8 

Ππόεδπορ και Ανηιππόεδπορ 

 

1.  Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ην Ιλζηηηνχην δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε θάζε αξρή ή ηξίηνπο. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ  κπνξεί λα 

αλαηίζεηαη ζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζην  Γηεπζπληή, ζε 

πξντζηακέλνπο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ή ζε κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ε εθπξνζψπεζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ή ζε θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ. Ο Πξφεδξνο αζθεί 

επίζεο θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ κεηαβηβάδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

2. Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν  πιήξσο ζηα θαζήθνληά 

ηνπ φηαλ εθείλνο ειιείπεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη.  
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Άπθπο 9 

Γιεςθςνηήρ   

 

1.  Σην Ιλζηηηνχην ζπληζηάηαη ζέζε Γηεπζπληή, κε θαζεζηψο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο. Η πιήξσζε ηεο ζέζεο απηήο γίλεηαη χζηεξα απφ πξνθήξπμε, 

ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην  Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

2. Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηε ζέζε ηνπ  Γηεπζπληή έρνπλ 

κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι.  ή εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο ή ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή 

ηδηψηεο. Τα πξνζφληα ηνπ Γηεπζπληή, ηα θσιχκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα ζην 

πξφζσπφ ηνπ, ην φξγαλν θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη πξφζιεςήο ηνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19. Οη απνδνρέο ηνπ Γηεπζπληή θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

3. Η ζεηεία ηνπ  Γηεπζπληή νξίδεηαη ζε πέληε έηε θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί 

άιιε κία θνξά. Η ζεηεία ηνπ Γηεπζπληή κπνξεί λα δηαθφπηεηαη πξηλ ηε ιήμε 

ηεο γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζε αδπλακία ή ζε πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

4. Αλ ν  Γηεπζπληήο πξηλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπ ππεξεηνχζε σο  

εθπαηδεπηηθφο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ή ππάιιεινο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή θνξέα ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, κεηά ηε ιήμε θαη ηε κε αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ, κε 

απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ,  πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, επηζηξέθεη ζην θνξέα πξνέιεπζεο θαη θαηαιακβάλεη 

αληίζηνηρε θελή ή, αλ δελ ππάξρεη, πξνζσπνπαγή ζέζε πνπ ζπληζηάηαη κε 

ηελ ίδηα απφθαζε. Αλ ν  Γηεπζπληήο πξηλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπ ππεξεηνχζε 

σο  δεκφζηνο ππάιιεινο, εμειίζζεηαη βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά ζηελ 

ππεξεζία απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
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ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο ηνπ σο  Γηεπζπληή πνπ 

ινγίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ πεξαηηέξσ βαζκνινγηθή ηνπ εμέιημε σο 

πξνυπεξεζία ζε ζέζε πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο ή, εηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ 

γηα εθπαηδεπηηθφ, ζε ζέζε δηεπζπληή εθπαίδεπζεο. Ο  Γηεπζπληήο πνπ 

ππεξεηνχζε σο δεκφζηνο ππάιιεινο έρεη δηθαίσκα κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ  

ζηελ ππεξεζία πξνέιεπζεο λα θξηζεί γηα εμέιημε ζε ζέζε πξντζηακέλνπ 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα ηελ νπνία δηαζέηεη ηα ηππηθά πξνζφληα ή, εηδηθφηεξα, 

πξνθεηκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθφ, ζε ζέζε  ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, εθηφο αλ 

απνρσξεί απφ ηελ ππεξεζία, νπφηε ζπληαμηνδνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηηο απνδνρέο ηνπ βαζκνχ ηεο ζέζεο πξνέιεπζεο. 

Αλ ν  Γηεπζπληήο ππεξεηνχζε σο ηδησηηθφο εθπαηδεπηηθφο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ηνπ εμειίζζεηαη βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

5. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην αμηνινγεί ηε ζεηεία ηνπ  Γηεπζπληή θαη 

πξνηείλεη ηελ αλαλέσζή ηεο ή κε, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ. 

Τα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ  Γηεπζπληή θαζνξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 19. 

6. Όηαλ ειιείπεη ν Γηεπζπληήο, αλαπιεξψλεηαη πξνζσξηλά απφ 

εθπαηδεπηηθφ ή δηνηθεηηθφ ππάιιειν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο απνζπάηαη ζην Ιλζηηηνχην κε 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 

 

Άπθπο 10 

Απμοδιόηηηερ  Γιεςθςνηή 

 

1. Ο  Γηεπζπληήο πξνΐζηαηαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία  θαη ην έξγν ηνπο 

θαη είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ  γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.  

2. Δηδηθφηεξα, ν  Γηεπζπληήο αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηνπ Ιλζηηηνχηνπ κε βάζε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, 
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β) ζπληνλίδεη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ,  γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο, 

γ)  ζρεδηάδεη θαη ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηα 

δηνηθεηηθά πξνγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ην ζθνπφ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ, θαη κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο,   

δ) θαηαλέκεη θαη ηνπνζεηεί ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, 

ε) αμηνινγεί ην έξγν ησλ  δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη 

ππνβάιιεη ζρεηηθέο εθζέζεηο ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, 

ζη) κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, 

δ)  εθηειεί ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ 

ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ε) ππνγξάθεη ζπκβάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, χζηεξα απφ 

εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Πξφεδξν, 

ζ) εηζεγείηαη θαηά πεξίπησζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, κε βάζε 

ζρεηηθή εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ,  

η) ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ηνπ 

εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ηα) εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, 

ηνλ απνινγηζκφ θαη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ, 

 ηβ) εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηελ απνδνρή δσξεψλ, 

θιεξνλνκηψλ θαη θιεξνδνζηψλ θαη 

ηγ)  εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

 

Άπθπο 11 

Δπιζηημονικό Πποζωπικό 

 

1. Σπληζηψληαη ζαξάληα πέληε ζέζεηο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζηα αθφινπζα θιηκάθηα σο εμήο: 

α) Σχκβνπινη Α’: πέληε ζέζεηο, 

β) Σχκβνπινη Β’: δέθα ζέζεηο, 

γ) Σχκβνπινη Γ’: δέθα πέληε ζέζεηο θαη 
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δ) Δηζεγεηέο: δέθα πέληε ζέζεηο.    

2. Δθηφο θιηκαθίσλ ζπληζηψληαη πέληε ζέζεηο Δηδηθψλ Σπκβνχισλ. Ψο 

Δηδηθνί Σχκβνπινη απαζρνινχληαη γηα δηάζηεκα δχν ζρνιηθψλ εηψλ, πνπ δελ 

αλαλεψλεηαη, νχηε επαλαιακβάλεηαη, ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα 

αθαδεκατθά πξνζφληα θαη καθξφρξνλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ή δηαθεθξηκέλε 

δξάζε ή βεβαησκέλε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα,  κε ζθνπφ 

αθελφο ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επξείαο θιίκαθαο, θαη αθεηέξνπ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε  ηνπ Ιλζηηηνχηνπ κε βάζε ηελ εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή 

ηνπο γλψζε θαη εκπεηξία. Η επηινγή ησλ  Δηδηθψλ Σπκβνχισλ γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε 

ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, ζηελ νπνία νξίδνληαη νη απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο αλάινγα κε ηα ζέκαηα ζηα νπνία δίλεη εθάζηνηε έκθαζε ην 

Ιλζηηηνχην θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ. Τα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 

θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19.  Αλ ζε ζέζε Δηδηθνχ Σπκβνχινπ 

επηιεγεί εθπαηδεπηηθφο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, απηφο δηθαηνχηαη 

εθπαηδεπηηθή άδεηα κε απνδνρέο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο.  Σε πεξίπησζε επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ  ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο, εθαξκφδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο πεξί απφζπαζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ  δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ 

ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Η άζθεζε 

θαζεθφλησλ Δηδηθνχ Σπκβνχινπ κνξηνδνηείηαη γηα ηελ επηινγή ζε ζέζε 

ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο φπσο ε άζθεζε θαζεθφλησλ κέληνξα. Η ηζρχο 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ μεθηλά απφ ην δεχηεξν ζρνιηθφ 

έηνο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

3. Γηα ηελ πξφζιεςε  ζε ζέζεηο Σπκβνχισλ Α΄ απαηηνχληαη σο εηδηθά 

πξνζφληα δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, πξσηφηππεο επηζηεκνληθέο 

κνλνγξαθίεο ή δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, απφ ηηο νπνίεο 

ηνπιάρηζηνλ δχν  απηνδχλακεο, θαη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηήο εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία.   

4. Γηα ηελ πξφζιεςε  ζε ζέζεηο Σπκβνχισλ Β’ απαηηνχληαη σο εηδηθά 

πξνζφληα δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, πξσηφηππεο επηζηεκνληθέο 
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κνλνγξαθίεο  ή δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θαη ηνπιάρηζηνλ 

νθηαεηήο εθπαηδεπηηθή ππεξεζία.  

5. Γηα ηελ πξφζιεςε ζε ζέζεηο Σπκβνχισλ Γ’ απαηηνχληαη σο εηδηθά 

πξνζφληα δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, πξσηφηππε επηζηεκνληθή 

κνλνγξαθία πέξα απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ή δεκνζηεχζεηο ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ή ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ θαη ηνπιάρηζηνλ 

πεληαεηήο εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Γηα κέρξη ηξεηο ζέζεηο Σπκβνχισλ Γ΄ ε 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία κπνξεί λα ππνθαζίζηαηαη απφ πεληαεηή δηνηθεηηθή 

εκπεηξία ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.   

6. Γηα ηελ πξφζιεςε ζε ζέζεηο Δηζεγεηψλ απαηηνχληαη σο εηδηθά 

πξνζφληα κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία.  

7. Γηα ηελ επηινγή  ζε ζέζεηο Σπκβνχισλ Α΄, Σπκβνχισλ Β΄, Σπκβνχισλ 

Γ΄ θαη Δηζεγεηψλ ζπλεθηηκάηαη ε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

8. Τα πηπρία πνπ ρνξεγνχληαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο 

γίλνληαη δεθηά σο πξνζφληα πξφζιεςεο,  θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ηζφηηκα θαη αληίζηνηρα απφ ην 

Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή ην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλψξηζεο 

Τίηισλ Σπνπδψλ ηεο Αιινδαπήο (ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) / Ιλζηηηνχην Τερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Ι.Τ.Δ.). Οη κεηαπηπρηαθνί θαη νη δηδαθηνξηθνί ηίηινη ζπνπδψλ 

πνπ ρνξεγνχληαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο γίλνληαη δεθηνί 

εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο ηζφηηκνη απφ ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ζχκθσλα κε ηηο 

νηθείεο δηαηάμεηο θαη ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζή ηνπ φηη είλαη αληίζηνηρνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ 

νηθεία πξνθήξπμε. 

9. Η πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ησλ Σπκβνχισλ Α΄, Σπκβνχισλ Β΄, 

Σπκβνχισλ Γ΄ θαη Δηζεγεηψλ γίλεηαη κε πξφζιεςε χζηεξα απφ πξνθήξπμε, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Α.Σ.Δ.Π. θαη κε αλάινγε εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄). Υπνςήθηνη 

κπνξεί λα είλαη θαη κέιε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

Καηά ηελ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ζηε ζχλζεζε ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ λα απνθεχγεηαη ε κνλνκέξεηα ζε 
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γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζε εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Δπίζεο, ιακβάλεηαη 

κέξηκλα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηκφξθσζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ έξεπλα, ηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.  

10. Οη Σχκβνπινη Α΄, Σχκβνπινη Β΄, Σχκβνπινη Γ΄ θαη νη Δηζεγεηέο 

πξνζιακβάλνληαη αξρηθά γηα ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί κεηά 

απφ αμηνιφγεζε γηα κία αθφκα ηεηξαεηία, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππνβάιιεηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηξηεηνχο ζεηείαο. Σε 

πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο, ε ζεηεία αλαλεψλεηαη γηα κία αθφκε 

ηεηξαεηία. Τν ηειεπηαίν έηνο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εθ λένπ αμηνιφγεζε γηα ηε 

κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζήο ηνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Αλ ε αμηνιφγεζε είλαη 

ζεηηθή, ε ζχκβαζε κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ κε  πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

11. Η αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ 

Γξαθείνπ ζην νπνίν ππεξεηεί ν αμηνινγνχκελνο απφ επηηξνπή, ε νπνία 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ε 

νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, έλαλ Πξφεδξν 

Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ θαη έλαλ εκπεηξνγλψκνλα  ζηηο 

επηζηήκεο ηεο αγσγήο (εθπαίδεπζεο) απφ ηνπο πεξηιακβαλφκελνπο ζην 

κεηξψν αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ηεξεί ε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο 

Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Α.ΓΙ.Π.), ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηελ 

Οινκέιεηα ηεο Αξρήο.  Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ 

κειψλ ηεο επηηξνπήο. Κξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε απνηεινχλ ε  

πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αμηνινγνχκελνπ θαη ε 

επηζηεκνληθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζην έξγν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

12. Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 10, ιήγεη ε ζεηεία ησλ αμηνινγνχκελσλ.  Αλ ην κέινο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πξηλ απφ ηελ πξφζιεςή  ηνπ ήηαλ εθπαηδεπηηθφο 



 14 

ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ππάιιεινο ηνπ 

δεκνζίνπ ή θνξέα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο 

ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν, κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ  θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ 

Υπνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

θαηαιακβάλεη θελή νξγαληθή ζέζε αληίζηνηρε κε ηε ζέζε πνπ θαηείρε ζηνλ ίδην 

θνξέα θαη αλ δελ ππάξρεη θελή  πξνζσπνπαγή ζέζε πνπ ζπληζηάηαη κε ηελ 

ίδηα απφθαζε. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ ζην Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ πεξαηηέξσ βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή 

ηνπ εμέιημε.  

13. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Δηζεγεηψλ γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ, θάζε έηνο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, δχν 

Δηζεγεηέο δηθαηνχληαη λα απαζρνινχληαη ζην Ιλζηηηνχην ην 75% ηνπ 

θαλνληθνχ σξαξίνπ γηα έλα δηδαθηηθφ έηνο, ιακβάλνληαο πιήξεηο απνδνρέο. Η 

παξνρή ηεο δηεπθφιπλζεο απηήο ηζρχεη κφλν γηα έλα αθαδεκατθφ έηνο θαη 

παξέρεηαη ζε θάζε Δηζεγεηή, ν νπνίνο δελ έρεη θάλεη ήδε ρξήζε  άδεηαο 

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κία θαη 

κφλε θνξά. Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Δηζεγεηψλ γηα ηελ 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηεινχλ ε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο 

πξνυπεξεζία ζην Ιλζηηηνχην θαη ε ζπλάθεηα ηεο δηαηξηβήο κε ην ζθνπφ θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Τα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο άδεηεο 

ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ δηεπθφιπλζεο 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19. Η ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο ππεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο απφ ην κεζεπφκελν ζρνιηθφ έηνο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο. 

14. Οη απνδνρέο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.   
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Άπθπο 12 

Γιοικηηικό Πποζωπικό 

 

1.  Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

ζπληζηψληαη ηξηάληα πέληε ζέζεηο  δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

2. Η θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ θαηά θαηεγνξίεο θαη  εηδηθφηεηεο, 

θαζψο θαη ηα πξνζφληα πξφζιεςεο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 

Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19.  

3.  Τα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κηζζνινγηθή θαη ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε  ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ξπζκίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 19. 

 

Άπθπο 13 

Δπιζηημονικέρ ςπηπεζίερ 

 

1. Οη επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ δηαξζξψλνληαη ζηα 

αθφινπζα Γξαθεία: 

α) Έξεπλαο, Σρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Α΄, 

β) Έξεπλαο, Σρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Β΄, 

γ) Βηβιηνζήθεο, Αξρείσλ, Δθδφζεσλ,  

δ) Δπξσπατθήο θαη Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

ε) Φξεκαηνδνηνχκελσλ θαη Σπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ.  

2. Τα Γξαθεία Έξεπλαο, Σρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Α’ θαη Β’ είλαη 

αξκφδηα γηα: α) φια  ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηε κεηάβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, κε έκθαζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ έξεπλα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, β) ηε κειέηε ηεθκεξίσλ θαη ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γ) ηελ έθδνζε εηήζηαο έθζεζεο 

γηα ηελ εμέιημε ησλ ζρνιηθψλ πξαγκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο, 
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κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζρνιηαζκέλε ζηαηηζηηθή απεηθφληζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

3. Τν Γξαθείν Βηβιηνζήθεο, Αξρείσλ, Δθδφζεσλ θαη Χεθηαθψλ 

Δθαξκνγψλ είλαη αξκφδην γηα: α)  ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο θαη 

ηνπ αξρείνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, β) ηε ζπλέρηζε ηεο έθδνζεο ηνπ «Γειηίνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Αξζξνγξαθίαο» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, γ) ηε 

ζπκπιήξσζε θαη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ «Διιεληθά Παηδαγσγηθά Πεξηνδηθά 

1831 – 1991» ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, δ) ηελ έθδνζε 

επεηεξίδαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά εξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην έξγν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ή πνπ έρνπλ ζπγγξαθεί απφ κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ε) ηε θξνληίδα θαη επηκέιεηα γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ.  

4. Τν Γξαθείν Δπξσπατθήο θαη Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο είλαη 

αξκφδην γηα: α) ηελ παξαθνινχζεζε θαη κειέηε ηεο επξσπατθήο θαη ηεο 

δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, β) ηελ παξαθνινχζεζε Γηεζλψλ 

Πξνγξακκάησλ Αμηνιφγεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Σπζηεκάησλ θαη Μαζεηψλ, γ) 

ηελ εηζήγεζε ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξάζεσλ γηα ηελ έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο νη νπνίεο 

απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο 

καζεηψλ, φπσο ην πξφγξακκα PISA (Programme for International Student 

Assesment) ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(Ο.Ο.Σ.Α.) θαη δ) ηε ζχληαμε θαη δεκνζηνπνίεζε ζρνιηαζκέλεο αλάιπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα 

αμηνιφγεζεο. 

5. Τν Γξαθείν Φξεκαηνδνηνχκελσλ θαη Σπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

Πξνγξακκάησλ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα  ηνπ επηζηεκνληθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

δηαρείξηζεο, ηεο επίβιεςεο  θαη ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη ή ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 

Δξεπλψλ θαη ην Γξαθείν Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ 

Υπνζέζεσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

6. Σε θάζε Γξαθείν πξνΐζηαηαη Σχκβνπινο Α΄ ή  Β΄, ν νπνίνο επηιέγεηαη 

γηα κία δηεηία, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ 



 17 

ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ.  

7. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, θαζνξίδεηαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ελαζρφιεζεο θάζε 

Γξαθείνπ θαη δηακνξθψλεηαη αληίζηνηρα ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

αλάινγα κε ηηο επηζηεκνληθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Τν 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηνπνζεηείηαη ζηα  Γξαθεία κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Κάζε κέινο 

ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα ππεξεηεί ζε έλα κφλν Γξαθείν. Με 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε κέινπο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζε άιιν 

Γξαθείν. 

 8. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, αλαζέηεη ζε κέιε ηνπ ηελ 

επνπηεία ησλ Γξαθείσλ. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ αζθνχλ ηελ 

επνπηεία ησλ Γξαθείσλ ζηνπο νπνίνπο παξέρνπλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζηνπο 

Πξντζηακέλνπο ησλ Γξαθείσλ ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, ελεκεξψλνπλ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ ησλ Γξαθείσλ θαη κεξηκλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία δηαχισλ 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γξαθείσλ. 

9. Όια ηα Γξαθεία είλαη δηεπηζηεκνληθά θαη δηαβαζκηδηθά θαη 

ππνζηεξίδνπλ, ην θαζέλα ζην αληηθείκελφ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηελ 

επηηέιεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα Γξαθεία  ζπληάζζνπλ 

εθζέζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κειέηεο θάζε ζέκαηνο.  Οη εθζέζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν θάζε 

Γξαθείνπ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη γλψκεο ησλ κειψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζρεηηθή έθζεζε ηνπ αξκφδηνπ Γξαθείνπ, δηαηππψλεη ηελ νξηζηηθή εηζήγεζε ή 

γλψκε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πξνο ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

10. Γηα ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη γηα νξηζκέλν ρξφλν νκάδεο εξγαζίαο 

ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ κέιε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ δηαθνξεηηθψλ 

Γξαθείσλ θαη άιισλ θνξέσλ. 



 18 

Άπθπο 14 

Γιοικηηικέρ ςπηπεζίερ  

 

1.  Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ δηαξζξψλνληαη ζηα  Τκήκαηα: 

α) Γηνηθεηηθψλ Υπνζέζεσλ θαη β) Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ. 

2. Τν Τκήκα  Γηνηθεηηθψλ Υπνζέζεσλ πεξηιακβάλεη ηα Γξαθεία: 

α) Πξνζσπηθνχ, κε αξκνδηφηεηα ηα ζέκαηα ηεο ελ γέλεη ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

β) Γξακκαηείαο Γηνίθεζεο, κε αξκνδηφηεηα ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ 

νξγάλσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ηε ζχληαμε, 

δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ πξσηνθφιινπ, δηαθίλεζεο, 

θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ εγγξάθσλ θαη νδεγηψλ, ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, 

ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, παξαιαβήο θαη 

δηάζεζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ θαη κέζσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ηήξεζεο ησλ 

βηβιίσλ απνζήθεο. 

3. Τν Τκήκα  Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ πεξηιακβάλεη ηα Γξαθεία: 

α) Πξνυπνινγηζκνχ θαη Μηζζνδνζίαο, κε αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα 

θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηάξηηζεο ηνπ απνινγηζκνχ,  

πξνκεζεηψλ, ελ γέλεη κηζζνδνζίαο θαη ινηπψλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ θαη 

β) Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, κε αξκνδηφηεηα ηε δηνηθεηηθή 

ζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ, ηε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ, ηελ θαηάξηηζε πξνθεξχμεσλ, θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ελ γέλεη πξνγξακκάησλ, ελεξγεηψλ θαη έξγσλ πνπ 

εθηεινχληαη ζην Ιλζηηηνχην. Δηδηθφηεξα, ην Γξαθείν Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ είλαη αξκφδην γηα: αα) ηε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη δηαθεξχμεσλ 

θαη ηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο πιηθψλ ή κέζσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ββ) ηνλ έιεγρν παξαθνινχζεζεο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ ηήξεζε ηνπ Κψδηθα 

Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ, ηε ζχληαμε ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ θαη γγ) ηηο 

θάζε θχζεο πιεξσκέο ζηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη γεληθά ηηο πιεξσκέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

πιαίζην ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. 
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4. Ο πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο  Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ επηιέγεηαη θαη 

ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3Β ηνπ λ. 2362/1995. Έσο 

ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, ηα 

θαζήθνληα ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Τκήκαηνο  Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ αζθεί 

ν Γηεπζπληήο. Οη θαηεγνξίεο θαη νη εηδηθφηεηεο ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη 

θξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ 

πξντζηακέλσλ ησλ ινηπψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο 

Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19. 

5. Γηα ηνλ  εζσηεξηθφ έιεγρν  θαη  ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο 

θαη ηεο ζπλερνχο ηήξεζεο ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ην Ιλζηηηνχην ζπληζηάηαη  

απηνηειήο Υπεξεζηαθή Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία ππάγεηαη 

απεπζείαο ζηo Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, πξνο ην νπνίν ππνβάιιεη εηήζηα 

απνινγηζηηθή έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ.   Η έθζεζε απηή ππνβάιιεηαη, χζηεξα απφ έγθξηζε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη κε ηηο ηπρφλ  παξαηεξήζεηο ηνπ, ζηνλ Υπνπξγφ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο 

Υπεξεζηαθήο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νη δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο εηήζηαο έθζεζεο θαη ν 

ρξφλνο ππνβνιήο ηεο εμεηδηθεχνληαη ζηνλ  Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο 

Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο.  

6. Η εμεηδίθεπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Υπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ, θαζψο 

θαη ηα ινηπά ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαζνξίδνληαη 

ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 19. Ψο ηε δεκνζίεπζε ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ ηα ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
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Άπθπο 15 

Ομάδερ επγαζίαρ 

 

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη 

νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε επί κέξνπο δξάζεσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ζηηο 

νπνίεο κπνξεί λα κεηέρνπλ κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο δεκφζηαο ή ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, 

εξεπλεηέο θαη άιινη, εκπεηξνγλψκνλεο θαη άιινη εηδηθνί επηζηήκνλεο, θαζψο 

θαη ππνρξεσηηθά  έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ε δηάξθεηα ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο, ρσξίο δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο, ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο θαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Άπθπο 16 

Αξιολόγηζη 

 

1. Τν Ιλζηηηνχην κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο ππνβάιιεη Έθζεζε 

Απνινγηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. Η έθζεζε πεξηιακβάλεη κε ηεθκεξησκέλν ηξφπν ηα 

δεδνκέλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ  θαη ππνδεηθλχεη  ηηο 

ελέξγεηεο θαη ηα ζρέδηα βειηίσζεο θαη αλάπηπμήο ηνπ.  

2. Ο Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θάζε 

δχν έηε, ζπγθξνηεί επηηξνπή ηξηψλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έθζεζεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Η επηηξνπή ζπληάζζεη έθζεζε κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ εθζέζεσλ 

απνινγηζκνχ θαη επηηφπηαο επίζθεςεο. Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε 

ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο. 
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Άπθπο 17 

Πόποι και Οικονομική Γιασείπιζη 

 

1. Πφξνη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη: 

α) Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, β) επηρνξεγήζεηο απφ ην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχογ) εηζπξάμεηο απφ δηάζεζε ςεθηαθψλ ή ζπκβαηηθψλ 

εθδφζεσλ ζρεηηθψλ κε  ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ, 

δ) έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 

(δεκφζησλ ππεξεζηψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηδησηψλ), ηα νπνία εθηεινχληαη 

χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, 

ε) έζνδα απφ ηε ζχληαμε εθζέζεσλ θαηαιιειφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ θαη 

επνπηηθνχ πιηθνχ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη   

ζη) δσξεέο, ρνξεγίεο, θιεξνδνζίεο θαη άιιεο παξνρέο ηξίησλ θαη 

επηρνξεγήζεηο απφ άιιεο πεγέο. Γηα ηελ απνδνρή ησλ εζφδσλ ηεο 

πεξίπησζεο απηήο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ θαη έγθξηζε απφ ηνπο Υπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

2.  Τν Ιλζηηηνχην έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλάπηεη δάλεηα θαη 

ππνρξενχηαη λα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο. 

3. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ειέγρεηαη απφ νξθσηφ 

ειεγθηή, ηνλ νπνίν νξίδεη ν Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

 

Άπθπο 18 

ςμμεηοσή ηων οπγανώζεων ηων εκπαιδεςηικών 

 

1. Τν Ιλζηηηνχην, γηα λα γλσκνδνηήζεη   επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, δεηά ππνρξεσηηθά ηηο απφςεηο ηεο Γηδαζθαιηθήο 

Οκνζπνλδίαο Διιάδαο (Γ.Ο.Δ.), ηεο Οκνζπνλδίαο  Λεηηνπξγψλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο (Ο.Λ.Μ.Δ.), ηεο Οκνζπνλδίαο Ιδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 
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Λεηηνπξγψλ Διιάδαο (Ο.Ι.Δ.Λ.Δ.) θαη ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Σρνιηθψλ 

Σπκβνχισλ.  

2. Τα Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα ησλ αλσηέξσ νξγαλψζεσλ νθείινπλ λα 

ππνβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, άιισο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε 

γξαπηή δηαηχπσζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία απηή, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ απνθαζίδεη θαη 

ρσξίο ηηο απφςεηο ησλ νξγαλψζεσλ. Η κε ππνβνιή ησλ απφςεσλ απηψλ 

κλεκνλεχεηαη ξεηά ζηα πξαθηηθά ηεο ζρεηηθήο ζπλεδξίαζήο ηνπ. 

3. Σην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο,  ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην  ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ νξίδεη έλα Σχκβνπιν Α΄  σο ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, 

ησλ Οκνζπνλδηψλ θαη ηεο Έλσζεο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ππάξρεη 

Σχκβνπινο Α΄, σο ζχλδεζκνο νξίδεηαη έλαο απφ ηνπο  Σπκβνχινπο Β΄. Η 

ζέζε ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη αζπκβίβαζηε πξνο εθείλε ηνπ κέινπο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.   

 

Άπθπο 19 

Δξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ 

 

1. Μέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο 

Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ 

θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηνλ Καλνληζκφ απηφ ξπζκίδνληαη ηα 

αθφινπζα: 

α) ηα πξνζφληα ηνπ Γηεπζπληή, ηα θσιχκαηα θαη ηα αζπκβίβαζηα ζην 

πξφζσπφ ηνπ, ε δηαδηθαζία πξφζιεςήο ηνπ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαη ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπ, 

β) ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ 

ππνςήθησλ Δηδηθψλ Σπκβνχισλ, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 

γ)  ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο άδεηεο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

παξνρήο ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 11 γηα ηελ 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, 
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δ) ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξίεο 

θαη εηδηθφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πξφζιεςεο, 

ε) ε κηζζνινγηθή θαη ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, 

ζη) νη θαηεγνξίεο θαη νη εηδηθφηεηεο ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, 

δ) ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ, νη 

πεηζαξρηθέο πνηλέο, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο θαη θάζε 

ζρεηηθφ ζέκα, 

ε) νη αξκνδηφηεηεο ηεο Υπεξεζηαθήο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νη 

δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο 

ζρεηηθήο εηήζηαο έθζεζεο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ζ) ε εμεηδίθεπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, 

η) ην φξγαλν θαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη θάζε ζέκα 

ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 20 θαη 

ηα)  ηα ινηπά ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, πνπ 

δελ ξπζκίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ηηο ινηπέο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαηαξηίδεη ηνλ  

Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ. Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ εγθξίλεηαη κε απφθαζε 

ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη  Παηδείαο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

Άπθπο 20 

Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ  

 

1. Τν πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21, απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ απηψλ 

κεηαθέξεηαη ζην Ιλζηηηνχην ή ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ αθνινπζνχλ. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε 
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δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη έσο ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, ην πξνζσπηθφ απηφ κπνξεί λα απνζπάηαη ζην 

Ιλζηηηνχην γηα ηελ θάιπςε ησλ νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, κε απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

2.  Οη Σχκβνπινη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ (θάηνρνη κφληκσλ θαη 

πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ) κπνξεί λα εληαρζνχλ ζε ζέζεηο Σπκβνχισλ Β΄ ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ.  

3. Οη κφληκνη Πάξεδξνη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ  κπνξεί λα 

εληαρζνχλ ζε ζέζεηο Σπκβνχισλ Γ΄ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.  

4. Οη Πάξεδξνη επί ζεηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, ζηνπο νπνίνπο 

παξέρεηαη δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζεηείαο ηνπο, κπνξεί λα εληαρζνχλ ζε 

ζέζεηο Δηζεγεηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, έσο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο πνπ δελ 

αλαλεψλεηαη. 

5. Η  έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 

2 έσο θαη 4 γίλεηαη κε  απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θαη  δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η αίηεζε  ππνβάιιεηαη 

ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ εληφο πξνζεζκίαο ελφο κήλα 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Τν πξνζσπηθφ πνπ εληάζζεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν, χζηεξα απφ ηελ έληαμή ηνπ 

απαζρνιείηαη ζην Ιλζηηηνχην κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. 

6. Τν πξνζσπηθφ πνπ δελ επηζπκεί λα εληαρζεί ζε ζέζεηο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο θαη 4, κεηαθέξεηαη ζηελ 

Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη θαηαιακβάλεη αληίζηνηρεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο  πνπ 

ζπληζηψληαη κε ηελ απφθαζε κεηαθνξάο ηνπο. Η κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη 

χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. Τν πξνζσπηθφ απηφ ηνπνζεηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα Γξαθεία ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

θαη αζθνχλ επηζηεκνληθά ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα. Τν πξνζσπηθφ απηφ 

δηαηεξεί ην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ηεο ζέζεο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη. Γηα 
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ηα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Υπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (λ. 3528/2007, ΦΔΚ 26 Α΄). 

7. Τν πξνζσπηθφ πνπ δε ζα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ έληαμε ή ηε 

κεηαθνξά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6, κπνξεί κε αίηεζή ηνπ 

πνπ ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο ελφο κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, λα απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία θαη πξηλ απφ ην ηέινο 

ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3687/2008 (ΦΔΚ 159 Α΄). Η κε ππνβνιή αίηεζεο έληαμεο  ή 

κεηαθνξάο ή απνρψξεζεο απφ ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

απηνχ. 

8. Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ πνπ ζα εθδνζεί κφλν κία θνξά απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, δχν Σχκβνπινη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, νη νπνίνη   

εληάζζνληαη ζε ζέζεηο Σπκβνχινπ Β΄ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, κπνξεί 

λα εληαρζνχλ  ζε ζέζεηο Σπκβνχινπ Α΄ θαη ηξεηο κφληκνη Πάξεδξνη ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, νη νπνίνη   εληάζζνληαη ζε ζέζεηο Σπκβνχινπ Γ΄ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν  3, κπνξεί λα εληαρζνχλ  ζε ζέζεηο Σπκβνχινπ 

Β΄. Η έληαμε γίλεηαη κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ησλ 

ππνςεθίσλ. Η αμηνιφγεζε, θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ  θαη ε  ζπλεηζθνξά ηνπο ζην έξγν ηνπ 

θαηαξγνχκελνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ,  φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο 

νηθείνπο ππεξεζηαθνχο θαθέινπο,  πξαγκαηνπνηείηαη  απφ πεληακειή 

επηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη απνηειείηαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν θαη έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, δχν κέιε Γ.Δ.Π. θαη 

έλαλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

9. Τν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζην 

Ιλζηηηνχην θαη θαηαιακβάλεη πξνζσξηλέο ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο 

θαηαξγνχληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ επφκελσλ εδαθίσλ. Τν 
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πξνζσπηθφ απηφ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κήλα απφ ηελ παχζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ 

νξηζηηθή κεηαθνξά ηνπ ζην Ιλζηηηνχην θαη ηελ θαηάιεςε πξνζσπνπαγψλ 

ζέζεσλ πξνζσπηθνχ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο θαη 

εηδηθφηεηαο, γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα. Η νξηζηηθή κεηαθνξά 

ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζηηο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο θαη ε ζχζηαζε ησλ 

ζέζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,  ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γηα φζν ρξφλν πθίζηαληαη νη αλσηέξσ 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, δελ πιεξνχηαη ίζνο αξηζκφο ζέζεσλ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.  

10. Τν πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην ππεξεζηαθφ θαζεζηψο  ζην 

νπνίν ππαγφηαλ πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.  

11. Η κε ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 9 αίηεζεο νξηζηηθήο κεηαθνξάο ηνπ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα 

παξάγξαθν ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη 

ηελ απφιπζή ηνπο, ρσξίο απνδεκίσζε γηα ηελ αηηία απηή. 

12. Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9, θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο, φηαλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζνχλ. 

13.Τν πάζεο θχζεο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ζηνπο 

θαηαξγνχκελνπο θνξείο, απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κεηαθέξεηαη ζην 

Ιλζηηηνχην θαη ππεξεηεί ζε απηφ έσο ηε ιήμε ηεο απφζπαζήο ηνπ.  

14. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ εληαζζφκελνπ ή κεηαθεξφκελνπ 

πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ έρεη 

δηαλπζεί ζηνπο θνξείο πξνέιεπζεο θαη ν ρξφλνο πνπ αλαγλσξίζζεθε σο 

ρξφλνο ππεξεζίαο, ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηα ζέκαηα 

βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο θαη γηα θάζε άιιε ζπλέπεηα. 
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15. Όζνη δεηήζνπλ ηελ νξηζηηθή κεηαθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 9, εθφζνλ δελ παξνπζηαζηνχλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία δέθα πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο 

κεηαθνξάο ηνπο γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, ζεσξείηαη φηη θαηήγγεηιαλ ηε 

ζχκβαζή ηνπο θαη δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ηελ αηηία απηή.  

16. Ψο πξνο ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ 

εληαζζφκελνπ ή κεηαθεξφκελνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ πξνζσπηθνχ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3408/2005 (ΦΔΚ 272 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006 (ΦΔΚ 265 Α΄). Τν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ έσο ηε 

δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ή κεηαθνξάο θαη ηελ πξάμε αλάιεςεο 

ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηαθηνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ, ζεσξείηαη γηα θάζε ζπλέπεηα σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηνχ ζην θνξέα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ή κεηαθέξεηαη, ν 

νπνίνο θαηαβάιιεη θαη ηηο αληίζηνηρεο απνδνρέο  γηα ην δηάζηεκα απηφ.  

17. Απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, ην 

Ιλζηηηνχην ππεηζέξρεηαη σο εξγνδφηεο ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηνπο θαηαξγνχκελνπο θνξείο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζε έξγνπ, έσο ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ 

απηψλ.  

18. Απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, ιήγεη ε 

ζεηεία ησλ κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, θαζψο θαη ησλ κειψλ ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπο αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

19. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 26, απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο θαη 

πάζεο θχζεσο εθθξεκφηεηεο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ κεηαθέξνληαη ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν ζπλερίδεη θαη ηηο εθθξεκείο δίθεο. 

20. Η πεξηνπζία, ε θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί 

ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ 

ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, 

ζην Ιλζηηηνχην  ζην νπνίν αλήθεη  θαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζή 

ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα δσξεέο, 
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θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο.. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, νη θαηαξγνχκελνη θνξείο, κε επζχλε ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπο, πξνβαίλνπλ ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ 

θηλεηψλ πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηέξρνληαη ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.  Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, κέζα ζε 

έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξνβαίλεη ζηελ επαιήζεπζε 

ηεο παξαπάλσ απνγξαθήο. Η ρξήζε ηεο πεξηνπζίαο παξακέλεη ζηνπο 

θαηαξγνχκελνπο θνξείο έσο ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

21. Οη βηβιηνζήθεο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ πεξηέξρνληαη ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαη ζπγθξνηνχλ κία εληαία βηβιηνζήθε, ε νπνία ιεηηνπξγεί ππφ 

ηελ επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Βηβιηνζήθεο, Αξρείσλ θαη Δθδφζεσλ.  

22. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 26, ηακεηαθά ππφινηπα θαη 

ππφινηπα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, 

κεηαθέξνληαη κέζα ζε δέθα πέληε εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 

31 κε εληνιή ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

23Απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, νη 

δηθεγφξνη πνπ απαζρνινχληαη ζηνπο θνξείο απηνχο κε ζχκβαζε έκκηζζεο 

εληνιήο κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Ιλζηηηνχην ζε 

πξνζεζκία ελφο κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξάγξαθν  34,  λα κεηαθεξζνχλ ζην Ιλζηηηνχην, κε ηελ ίδηα έλλνκε 

ζρέζε.  Οη δηθεγφξνη απηνί ππνρξενχληαη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία λα 

ππνβάινπλ ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: 

α) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ εθθξεκψλ θαη ησλ πεξαησκέλσλ δηθαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίζηεθαλ, ε νπνία πξνζππνγξάθεηαη γηα ηελ αθξίβεηά ηεο 

απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ θνξέα, εθφζνλ ππάξρεη, 

δηαθνξεηηθά ππνγξάθεηαη κφλν απφ ηνλ ίδην ην δηθεγφξν. Σηελ πην πάλσ 

θαηάζηαζε γηα ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο γίλεηαη ιεπηνκεξήο κλεία ηνπ 

δηαδηθαζηηθνχ ζηαδίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ππφζεζε θαη ε εκεξνκελία ηεο 

επφκελεο δηαδηθαζηηθήο πξάμεο. β) Πιήξεηο θαθέινπο ησλ παξαπάλσ 

εθθξεκψλ θαη πεξαησκέλσλ ππνζέζεσλ κε αθξηβή αληίγξαθα ησλ 
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δηθνγξάθσλ, εηζεγεηηθψλ εθζέζεσλ, δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ 

εγγξάθσλ απνδείμεσο.  

Σε πεξίπησζε πνπ ηα πην πάλσ ζηνηρεία δελ παξαδνζνχλ εληφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ή δελ είλαη πιήξε, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

επφκελνπ εδαθίνπ ζεσξείηαη φηη ε ζχκβαζε ιχζεθε γηα ζπνπδαίν ιφγν κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη δελ νθείιεηαη απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο. 

Οη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηηο ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκφο αλαηέζεθε ζε 

δηθεγφξνπο πνπ δελ ακείβνληαλ κε πάγηα αληηκηζζία, εθφζνλ ηα ζηνηρεία 

έρνπλ πεξηέιζεη ζε απηνχο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα 

ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα ππνβάινπλ, ζχκθσλα κε 

ηα πην πάλσ. Σε πεξίπησζε πνπ ε ζπιινγή θαη παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε 

πξνζεζκία, άλεπ ππαηηηφηεηαο ηνπ δηθεγφξνπ, δελ ιχεηαη ε ζχκβαζή ηνπ γηα 

ην ιφγν απηφ. 

24. Υθηζηάκελεο κηζζψζεηο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ ιχνληαη κέζα ζε 

ηξεηο κήλεο απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Με απφθαζε ησλ 

Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

κπνξεί λα παξαηαζεί πθηζηάκελε κίζζσζε έσο έλα αθφκε κήλα θαη γηα κία 

κφλν θνξά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο πνπ 

κλεκνλεχεηαη ζηελ απφθαζε απηή. Με φκνηα απφθαζε ξπζκίδεηαη θαη θάζε 

άιιν ζέκα  ζρεηηθφ κε ηε ιχζε ησλ κηζζψζεσλ. 

25. Έσο ηε δεκνζίεπζε  ησλ θαλνληζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

19, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ  

θαη γηα ηα ζέκαηα ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ. 

26.  Σπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξάμεηο, πνπ 

πινπνηνχληαη απφ ηνπο θαηαξγνχκελνπο θνξείο, απφ ηελ παχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ απηψλ ζπλερίδνπλ λα πινπνηνχληαη απφ ην 

Ιλζηηηνχην, ην νπνίν ζεσξείηαη θαζνιηθφο δηάδνρνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πξάμεηο απηέο, θαζψο θαη 

δηθαηνχρνο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ θνξέσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ πξάμεσλ απηψλ. Σηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηα δηθαηψκαηα απηά 
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ζπκπεξηιακβάλνληαη φζα απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο έξγνπ κέρξη ηε ιήμε 

ηνπο.  

27. Ο εηδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ αξ. Η/3273/27-4-

1994 απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (ΦΔΚ  352 Β΄) 

κεηαθέξεηαη απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

ζην Ιλζηηηνχην. Ο ινγαξηαζκφο απηφο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο κέρξη 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ: α) φπνπ αλαθέξεηαη ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην λνείηαη ζην 

εμήο ην Ιλζηηηνχην, β) φπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. ΚΑ/679/22-8-1996 

απφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 826 Β΄), πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 

3794/2009 (ΦΔΚ 156 Α΄), αλαθέξεηαη: αα) ε Σχγθιεηνο ή ην Πξπηαληθφ 

Σπκβνχιην ή ν Πξχηαλεο παλεπηζηεκίνπ λνείηαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, αληίζηνηρα, θαη φπνπ  

γίλεηαη αλαθνξά ζε ίδξπκα λνείηαη ην Ιλζηηηνχην θαη γ) ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (Δπηηξνπή Δξεπλψλ) πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ίδηα 

απφθαζε απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ην  Γηεπζπληή ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ θαη δχν Σπκβνχινπο Α΄, Β΄ ή Γ΄, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.   

28. Καηά ηα ηξία πξψηα έηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, νη αλάγθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε θελψλ ζέζεσλ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 

φισλ ησλ θιηκαθίσλ κπνξεί λα θαιχπηνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο αληίζηνηρσλ 

πξνζφλησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

απνζπψληαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη χζηεξα απφ 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ. Η απφζπαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ απνζπψληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ αζθνχλ φια ηα θαζήθνληα ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αληίζηνηρνπ θιηκαθίνπ, κπνξεί λα νξίδνληαη πξντζηάκελνη ησλ Γξαθείσλ ησλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπο, κε 
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ηα πάζεο θχζεσο γεληθά ή εηδηθά επηδφκαηα ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη 

φιεο ηηο επηπιένλ πξφζζεηεο ακνηβέο ή απνδεκηψζεηο, θαζψο θαη εηδηθφ 

επίδνκα, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη, αλάινγα κε ην θιηκάθην ηεο ζέζεο 

ηεο νπνίαο θαζήθνληα επηηεινχλ, ηα αζθνχκελα θαζήθνληα θαη ηα εηδηθφηεξα 

ηππηθά ηνπο πξνζφληα, κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ε 

δηαδηθαζία πιεξσκήο ηνπ εηδηθνχ επηδφκαηνο.   

29. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ ζε Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα θαη θάζε 

είδνπο ζπιινγηθά δηνηθεηηθά φξγαλα λνείηαη απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ θνξέσλ απηψλ ε ζπκκεηνρή  εθπξνζψπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ  Παηδείαο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ.  

30. Τα ππφινηπα ησλ πηζηψζεσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έηνπο 2011 ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, χζηεξα απφ ηελ εμφθιεζε ησλ ήδε 

αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ κεηαθέξνληαη σο επηρνξήγεζε ζην Ιλζηηηνχην, 

θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 

Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3871/2010 (ΦΔΚ 141 Α΄). 

31. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηελ πξφζιεςε Γηεπζπληή ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ, ηα θαζήθνληά ηνπ επηηειεί εθπαηδεπηηθφο ή άιινο δεκφζηνο 

ππάιιεινο ν νπνίνο απνζπάηαη ζην Ιλζηηηνχην ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

6 ηνπ άξζξνπ 9. 

32. Καηά ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ, ζηε ζέζε ηνπ Σπκβνχινπ Α΄ νξίδεηαη Σχκβνπινο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ.  

33.  Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3848/2010 αλαθέξεηαη ην 

Κ.Δ.Δ., λνείηαη απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην Ιλζηηηνχην. 

34. Οη θνξείο πνπ θαηαξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 

ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο έσο ηελ παξέιεπζε 60 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ απφζπαζε εθπαηδεπηηθνχ 

ή άιινπ δεκφζηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ πξνζσξηλή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 31. Η παχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ απηψλ θαη ε ηαπηφρξνλε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 
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Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

35. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο λφκνπ έσο ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη ε εθθαζάξηζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σηήξημεο 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

36. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξγεζε ησλ παξαπάλσ 

θνξέσλ θαη ηδίσο θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηαδηθαζία έληαμεο ή κεηαθνξάο θαη 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σηελ πεξίπησζε ξχζκηζεο δεηεκάησλ θηλεηήο 

πεξηνπζίαο, ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ ηακεηαθψλ ππνινίπσλ θαη θάζε άιινπ 

ζρεηηθνχ ζέκαηνο εθδίδεηαη απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Άπθπο 21 

Σελικέρ διαηάξειρ 

 

1. Kαηαξγνχληαη νη αθφινπζνη θνξείο αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίνη εδξεχνπλ ζηελ 

Αζήλα: 

α) Τν Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (Π.Ι.), αλεμάξηεηε δεκφζηα ππεξεζία ε 

νπνία επαληδξχζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 1566/1985 

(ΦΔΚ 167 Α’),  

β) ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.), λνκηθφ πξφζσπν 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν ηδξχζεθε  κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 2327/1995 (ΦΔΚ 

156 Α΄), 

γ) ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.), λνκηθφ 

πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 

2986/2002 (ΦΔΚ 24 Α’) θαη 
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δ) ην Ιλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Ι.Π.Ο.Γ.Δ.), λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ην 

άξζξν 5 ηνπ λ. 2413/1996 (ΦΔΚ 124 Α΄).  

2. Καηαξγνχληαη νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

α) Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 23 θαη ηα άξζξα 24 έσο θαη 27 ηνπ 

λ.1566/1985,  

β) ην άξζξν 2 θαη νη παξάγξαθνη 15 έσο θαη 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

2327/1995, 

γ) νη παξάγξαθνη 17 έσο θαη 20 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2817/2000 (ΦΔΚ 78 

Α΄), 

δ) ηα άξζξα 5 έσο θαη 7 ηνπ λ. 2413/1996, 

ε) ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 4, ην άξζξν 6 θαη ε παξάγξαθνο 9 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2986/2002, 

ζη) ε πεξίπησζε η ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3194/2003 

(ΦΔΚ 267 Α΄), 

δ) ην άξζξν 16 ηνπ λ. 3369/2005 (ΦΔΚ 171 Α΄), 

ε) ε πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2909/2001 

(ΦΔΚ 90 Α΄), 

ζ) ε παξάγξαθνο 6 νπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2158/1993 (ΦΔΚ 109 Α΄), 

η) ην π.δ. 307/1993 (ΦΔΚ 134 Α΄) θαη 

ηβ) θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηνπ 

Κεθαιαίνπ απηνχ  ή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ. 

3. Τν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 

3848/2010  αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Καη’ εμαίξεζε σο κνλάδεο κεηάζεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ απνζπψληαη ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία Δθπαίδεπζεο θαη ζην 

Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηελ 

πιεζηέζηεξε ζρνιηθή κνλάδα θαη επηπιένλ δχν κνλάδεο κεηάζεζεο γηα θάζε 

έηνο.» 

4. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 αξρίδεη απφ ηελ 

έθδνζε ηεο δηαπηζησηηθήο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 34 

ηνπ άξζξνπ 20. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΔΚΓΟΔΩΝ 

«ΓΙΟΦΑΝΣΟ» 

 

Άπθπο 22 

Μεηονομαζία ηος Δπεςνηηικού Ακαδημαϊκού Ινζηιηούηος Σεσνολογίαρ 

Τπολογιζηών 

 

1. Τν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

κε ηελ επσλπκία «Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο 

Υπνινγηζηψλ» (Δ.Α.Ι.Τ.Υ.), ην νπνίν ηδξχζεθε σο «Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο 

Υπνινγηζηψλ» κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 9/1985 (ΦΔΚ 6 Α΄) θαη κεηνλνκάζηεθε  

κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2909/2001 (ΦΔΚ 90 Α΄),  

κεηνλνκάδεηαη ζε «Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 

“Γηφθαληνο”» (ζην εμήο «Ι.Τ.Υ.Δ.»), έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, 

επνπηεχεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ  θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

2. Τν Ι.Τ.Υ.Δ. έρεη έδξα ζηελ Πάηξα θαη δηαηεξεί παξάξηεκα ζηελ Αζήλα. 

Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

κπνξεί λα ηδξχνληαη θαη άιια παξαξηήκαηα  ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή.  

 

Άπθπο 23 

κοπόρ και απμοδιόηηηερ. 

 

1. Τν Ι.Τ.Υ.Δ. είλαη εξεπλεηηθφο θαη ηερλνινγηθφο θνξέαο κε   ζθνπφ ηελ 

έξεπλα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ.) ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, κε 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε δηά βίνπ κάζεζε,  ηελ έθδνζε έληππνπ θαη 

ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε  ηεο νξγάλσζεο 
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θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. Σηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. πεξηιακβάλνληαη ηδίσο:  

α) Η αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

εηδηθφηεξα: 

αα) Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο γηα ηε κεηάβαζε ηεο παηδείαο θαη 

ηεο θνηλσλίαο ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη  

ββ) ε παξνρή ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο, δηαξθνχο επηκφξθσζεο θαη δηά 

βίνπ κάζεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Τ.Π.Δ., θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε 

ςεθηαθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή άδεηα, ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

β) Ο ζρεδηαζκφο, ε δηνίθεζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε αλάπηπμε δηθηχσλ θαη 

ςεθηαθψλ ππνδνκψλ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο. 

γ) Η ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ γνλέσλ ζηα ςεθηαθά κέζα θαη ην δηαδίθηπν.  

δ) Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ, ζρεδηαζηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα Τ.Π.Δ. πξνο ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γεληθά πξνο ην Γεκφζην θαη άιινπο 

θνξείο. 

ε) Η δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηηο Τ.Π.Δ., θαζψο 

θαη ζηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο επηπηψζεηο ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο  ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

ζη) Η ελζάξξπλζε θαη πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε.  

δ) Η  θαηνρχξσζε, εθκεηάιιεπζε θαη πξνζηαζία δηθαησκάησλ 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ εκεδαπή θαη ηελ αιινδαπή, ν ζρεδηαζκφο 

εθδφζεσλ, ε νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο παξαγσγήο ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ, επνπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη βηβιίσλ θαη εληχπσλ γηα ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, κε αμηνπνίεζε ησλ Τ.Π.Δ., ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ. 
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ε) Η δηαζθάιηζε ηεο δηαλνκήο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ απνζέκαηνο θαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζην ςεθηαθφ απφζεκα. 

ζ) Η επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο  νξγαληθέο 

κνλάδεο ηνπ, ζηα ζέκαηα: 

αα) Τεο ςεθηαθήο ππνδνκήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ,  

ββ) ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ, ζηηο 

ππνδνκέο πνπ εμαζθαιίδνληαη απφ απηφ θαη 

γγ) ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

η)  Η ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε 

θαη δηνίθεζε δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νξγαληθέο κνλάδεο   ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηα αληίζηνηρα ζέκαηα, θαη 

εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά: 

 αα) Τε ζρεδίαζε, αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη επνπηεία ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζε 

φια ηεο ηα επίπεδα, 

ββ) ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ππνδνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ιήςεο απνθάζεσλ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, 

 γγ) ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε θαη αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνχ 

πιηθνχ γηα ην ζρνιείν, 

 δδ) ηελ νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ςεθηαθήο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ δξάζεσλ απηψλ ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θνξείο,  

εε) ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πινπνίεζε  ησλ δξάζεσλ πηζηνπνίεζεο 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ,  

ζηζη) ηελ νξγάλσζε θαη  ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ςεθηαθήο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γεληθφηεξα,  

δδ) ηελ νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ησλ ςεθηαθψλ δξάζεσλ νη νπνίεο 

απεπζχλνληαη ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο,  
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εε) ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε, επνπηεία θαη επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ππνζηήξημεο, 

 ζζ) ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε θαη ηε κάζεζε απφ απφζηαζε θαη  

ηη) ηελ ππνζηήξημε ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ.  

ηα) Η νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ν ζπληνληζκφο θαζψο θαη ε  

αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ, ησλ πφξσλ θαη ησλ  δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη δηάζεζε εθδφζεσλ ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ζηελ αγνξά 

θαη εηδηθφηεξα:  

αα) Η έθδνζε δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ θαη ε δσξεάλ δηάζεζή 

ηνπο ζε φια ηα δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηεο αιινδαπήο,  

ββ)  ε πξνζαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ  ζηε γξαθή Braille, ζε 

γξακκαηνζεηξέο θαηάιιειεο γηα καζεηέο κε ρακειή φξαζε θαη ζηελ ειιεληθή 

λνεκαηηθή γιψζζα γηα θσθνχο καζεηέο, θαζψο θαη ε έθδνζε θαη ε δηάζεζή 

ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, 

γγ) ε έθδνζε βηβιίσλ θαη εληχπσλ γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηε 

δηά βίνπ κάζεζε, θαζψο θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, 

χζηεξα  απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ   θαη 

δδ)  ε δηαρείξηζε ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ θαη ε επέθηαζε ησλ ςεθηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζε λέα 

αληηθείκελα.  

ηβ)  Η ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ πξνο 

ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ηγ) Η ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζψο θαη κε  ην Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο. 

ηδ) Η ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, θαζψο θαη κε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.) θαη Δξεπλεηηθά 

Κέληξα ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο.  
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2. Τν  Ι.Τ.Υ.Δ. είλαη επηζηεκνληθφο θαη ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ  ζρεηηθά κε ηηο  Τ.Π.Δ. θαη ζπλεξγάδεηαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην Ι.Τ.Υ.Δ. επηρνξεγείηαη 

απφ ην Υπνπξγείν  γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ 

ζπκβνχινπ, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Υπνπξγείνπ, φπσο θαη ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία 

πιεξνθνξηθψλ θαη δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ρξεζηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ςεθηαθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. ή ζε ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ έξγα 

έξεπλαο, αλάπηπμεο, εθπαίδεπζεο, κειεηψλ θαη δηαρείξηζεο. Τν Ι.Τ.Υ.Δ. 

αλαιακβάλεη θαζήθνληα θνξέα πινπνίεζεο, κε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο έξγσλ 

θαη κε ίδηα κέζα, ή ελδηάκεζνπ θνξέα ζε αληίζηνηρεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

πξάμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή 

θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ  απηφ.  

 

Άπθπο 24 

Όπγανα Γιοίκηζηρ 

 

Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. είλαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ν Πξφεδξνο 

θαη νη δχν Αληηπξφεδξνη.  

 

Άπθπο 25 

Γιοικηηικό ςμβούλιο. 

 

1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη άιια 

νθηψ  κέιε, δχν εθ ησλ νπνίσλ νξίδνληαη σο Αληηπξφεδξνη. Η ζεηεία ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο 

θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6. Γελ δχλαηαη 

λα νξηζηεί κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ  φπνηνο έρεη θψιπκα δηνξηζκνχ 
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δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007, ΦΔΚ 26 Α΄). Απφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθπίπηεη εθείλνο ζην 

πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο έθπησζεο δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 109  

ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα. 

2.  Ο Πξφεδξνο ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ., επηιέγεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ  πξνθήξπμε, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο, κία ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη κία ηεο Πάηξαο. Υπνςήθηνη κπνξεί λα είλαη Έιιελεο ή ππήθννη ρσξψλ - 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηζηήκνλεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη 

έρνπλ πςεινχ επηπέδνπ πνιπεηή εξεπλεηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή 

εκπεηξία θαη δελ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα. Η 

εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε θαζεγεηή 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Η επηινγή γίλεηαη χζηεξα απφ 

εηζήγεζε πεληακεινχο επηηξνπήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη απνηειείηαη 

απφ δπν Πξπηάλεηο Παλεπηζηεκίσλ θαη ηξεηο Έιιελεο επηζηήκνλεο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, θαηνίθνπο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 

3.Σην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κεηέρνπλ σο κέιε:  

α) Ο πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηελ νπνία 

ππάγεηαη ε νξγαληθή  κνλάδα κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Τ.Π.Δ, 

 β) έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Υπνπξγείνπ,  

γ) ηέζζεξηο ελ ελεξγεία θαζεγεηέο  Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο  ή 

ηεο αιινδαπήο, θαηά πξνηίκεζε Τκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ή Τνκέσλ 

Πιεξνθνξηθήο ζπλαθψλ Τκεκάησλ, εθπαηδεπηηθνί πιεξνθνξηθήο 

απμεκέλσλ πξνζφλησλ ή Γηεπζπληέο Υπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ ηνπ 

Ι.Τ.Υ.Δ., 

δ) έλαο ελ ελεξγεία θαζεγεηήο  Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, θαηά πξνηίκεζε ηκεκάησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο ή 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

ε) έλαο επηζηήκνλαο κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα έθδνζεο 

βηβιίσλ. 
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4. Τα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ γ’ έσο θαη ε’ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ νξίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ., ε νπνία πεξηιακβάλεη δψδεθα 

ηνπιάρηζηνλ πξνηεηλφκελα κέιε.  

5. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, δχν απφ 

ηα κέιε ηνπ νξίδνληαη σο Αληηπξφεδξνη.  

6. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά ε ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ρσξίο 

ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 2.  

7.  Η  θαηά ζπλεδξίαζε απνδεκίσζε  ηνπ Πξνέδξνπ,  ησλ Αληηπξνέδξσλ 

θαη  ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

8. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο θαη είλαη 

αξκφδην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ., ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο πνπ ραξάζζεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, χζηεξα  απφ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ: 

α) Δγθξίλεη ηηο επηζηεκνληθέο, αλαπηπμηαθέο θαη δηνηθεηηθέο δξάζεηο θαη 

πξνγξάκκαηα ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ.,  

β) αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε Α.Δ.Ι., επηζηεκνληθέο ελψζεηο, εξεπλεηηθά 

θέληξα θαη ηλζηηηνχηα, ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη άιινπο θνξείο κε εθπαηδεπηηθέο αξκνδηφηεηεο, 

γ) απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο 

θνξείο ή νκάδεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 27 θαη ην εηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, πξνο 

πινπνίεζε ηνπ ηξηεηνχο Σρεδίνπ Γξάζεο ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ., πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 31, 

δ) απνθαζίδεη γηα ηηο πξνκήζεηεο, ηηο ζπκβάζεηο, ηηο δαπάλεο θαη ηε 

δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 

Πξνκεζεηψλ, 

ε)  ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ειέγρεη ην έξγν ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη  φισλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, 
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ζη) απνθαζίδεη γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ι.Τ.Υ.Δ. θαη αζθεί ηελ πεηζαξρηθή εμνπζία ζε δεχηεξν βαζκφ, 

δ) εηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. 

ε) απνθαζίδεη γηα ην ηξηεηέο Σρέδην Γξάζεο θαη ην εηήζην Πξφγξακκα 

Γξάζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 31, θαζψο θαη γηα ηνλ εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ,  

ζ) εγθξίλεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη έθζεζε πεπξαγκέλσλ εληφο 

ηξηψλ κελψλ απφ ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη 

 η) εγθξίλεη ή ζπληάζζεη παξαηεξήζεηο γηα ηελ εηήζηα έθζεζε εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 27, ηελ νπνία θαη ππνβάιιεη ζηνλ 

Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

9. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε 

δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ., πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ην λφκν απηφ ή 

ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. 

10. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο  

αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνλ Πξφεδξν, ηνπο Αληηπξνέδξνπο ή ζε άιια κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ζε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ.  

11. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη λφκηκα 

φηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ πέληε κέιε ηνπ. Η απαξηία πξέπεη λα ππάξρεη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. Τα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ  

Σπκβνπιίνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

13 έσο 15 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄). 

 

Άπθπο 26 

Ππόεδπορ – Ανηιππόεδποι 

 

1. Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ην Ι.Τ.Υ.Δ. ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε θάζε 

δεκφζηα ή άιιε αξρή ή ηδηψηεο.  

2. Ο Πξφεδξνο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην, πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα ή αλαζέηεη 

ηελ εηζήγεζε ζε Αληηπξφεδξν ή άιιν κέινο ή ζε πξντζηάκελν ππεξεζηαθήο 
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κνλάδαο,  επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ 

ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη 

αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: 

α) Τελ εηζήγεζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ηξηεηνχο Σρεδίνπ Γξάζεο 

θαη ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο  ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

Ι.Τ.Υ.Δ., 

β) ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηαθψλ 

κνλάδσλ, γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο, 

γ) ην ζρεδηαζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, ηελ ππνβνιή ηνπο γηα έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, 

δ) ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ  ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ 

Ι.Τ.Υ.Δ. θαη ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο ζε πξψην βαζκφ, 

ε) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο Σρεδίνπ 

Γξάζεο θαη ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ 

ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. θαη ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, 

ζη) ηε κέξηκλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, 

δ) ηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ., ζχκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 27, 

ε) ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζην πιαίζην ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ζ) ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξφνδν εθηέιεζεο 

ηνπ ηξηεηνχο Σρεδίνπ Γξάζεο, ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη ηνπ 

εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

η) ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο 

πεπξαγκέλσλ πνπ ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη 

ηα) ηελ εηζήγεζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ απνδνρή δσξεψλ, 

θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη ρνξεγηψλ. 

3. Οη Αληηπξφεδξνη ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Πξφεδξν θαη αθνινπζνχλ ηηο 

εηδηθφηεξεο νδεγίεο ηνπ. Οη Αληηπξφεδξνη αζθνχλ ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 
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α) Ο πξψηνο Αληηπξφεδξνο επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηηο Τ.Π.Δ. θαη αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν φηαλ ειιείπεη, απνπζηάδεη ή 

θσιχεηαη θαη 

β) ν δεχηεξνο Αληηπξφεδξνο επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε, 

ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ πφξσλ 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο βηβιίσλ θαη εληχπσλ. 

4.  Οη Αληηπξφεδξνη αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ απηφο 

ηνπο  κεηαβηβάδεη.  

 

 

Άπθπο 27 

Οπγάνωζη και Λειηοςπγία 

 

1. Οη ππεξεζίεο ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. νξγαλψλνληαη  ζε Γηεπζχλζεηο, Δξεπλεηηθέο 

Μνλάδεο θαη Απηνηειή Γξαθεία.  

2. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κέζα ζε έμη  κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπληάζζεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ  Λεηηνπξγίαο, ζηνλ νπνίν εμεηδηθεχνληαη ηα ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Δηδηθφηεξα, ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Ι.Τ.Υ.Δ. πεξηιακβάλνληαη, πέξαλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηηο  δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, ε αλαιπηηθή νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ., νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ, νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζέκαηα 

ζπλεξγαζηψλ  κε άιινπο θνξείο, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ θαη ε 

θαηαλνκή ηνπο ζε θαηεγνξίεο θαη εηδηθφηεηεο, ηα πξνζφληα πξφζιεςεο, ηα 

πξνζφληα θαη θαζήθνληα θάζε ζέζεο επζχλεο, νη θαηεγνξίεο θαη εηδηθφηεηεο 

ησλ νπνίσλ ην πξνζσπηθφ θξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ 

θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, ε δηαδηθαζία 

εμέιημεο, αμηνιφγεζεο θαη θαζνξηζκνχ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα 

θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαη 

πεηζαξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη θάζε άιιν ζέκα πξνζσπηθνχ, εζσηεξηθήο 
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νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. θαη ησλ  Παξαξηεκάησλ ηνπ πνπ δελ 

ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ηηο ινηπέο θείκελεο δηαηάμεηο.  

3. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζπληάζζεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ. Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ εγθξίλεηαη κε απφθαζε 

ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη  Παηδείαο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

4. Γηα ηνλ  εζσηεξηθφ έιεγρν  θαη  ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο 

θαη ηεο ζπλερνχο ηήξεζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηεο ελ 

γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ην Ι.Τ.Υ.Δ. ζπληζηάηαη  απηνηειήο Υπεξεζηαθή 

Μνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηo Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην, πξνο ην νπνίν ππνβάιιεη εηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ.   Η 

έθζεζε απηή ππνβάιιεηαη, χζηεξα απφ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

θαη κε ηηο ηπρφλ  παξαηεξήζεηο ηνπ, ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Υπεξεζηαθήο Μνλάδαο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νη δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην 

αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο εηήζηαο έθζεζεο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο 

εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο.  

5. Σε πεξίπησζε θαηάξγεζεο,  ην Ι.Τ.Υ.Δ. ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε, κε 

εθθαζαξηζηή πνπ νξίδεη ν Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, θαη ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ηπρφλ έρεη 

πεξηέξρνληαη, ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ, θαηά θπξηφηεηα ζην Υπνπξγείν 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν θαζίζηαηαη 

θαζνιηθφο δηάδνρνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

θαηαξγείηαη.  

 

Άπθπο 28 

Πποζωπικό 

 

1. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. κπνξνχλ:  
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α) Να απνζπψληαη ζε απηφ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο, δεκφζηνη 

ππάιιεινη, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, χζηεξα απφ  

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. θαη γλψκε ηνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο, 

β) λα απνζπψληαη ζε απηφ εθπαηδεπηηθνί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, θαη 

 γ) λα  αλαηίζεληαη ζε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. θαζήθνληα κε 

απνθιεηζηηθή ή κεξηθή απαζρφιεζε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απφθαζε 

ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. 

2. Γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο έξγσλ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. είλαη δπλαηφλ λα 

ζπλάπηνληαη ζπκβάζεηο έξγνπ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Οη 

ζπκβάζεηο έξγνπ πνπ ζπλάπηεη ην Ι.Τ.Υ.Δ. γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλνπ 

επηδνηνχκελνπ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ή απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ 

πξνγξάκκαηνο, κπνξεί  λα αλαθέξνληαη ζε νιφθιεξν έξγν ή ζε ηκήκα ηνπ.  

3. Τν Ι.Τ.Υ.Δ. κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε κέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. ησλ 

Α.Δ.Ι., θαζψο θαη κε Δξεπλεηέο ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ, γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ θαη άιισλ έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. Τα 

ζπλεξγαδφκελα  κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ακείβνληαη γηα ηελ παξνρή ηνπ έξγνπ 

απηνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 2 θαη ηεο πεξίπησζεο γ’  ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

2530/1997, αληίζηνηρα, κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Αμηνπνίεζε 

ησλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι.  

5. Τν πξνζσπηθφ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. είλαη δπλαηφλ, χζηεξα απφ άδεηα ηνπ  

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ., λα αλαιακβάλεη δηδαθηηθφ έξγν  ζε 

Α.Δ.Ι., ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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Άπθπο 29 

Αξιολόγηζη 

 

1. Τν Ι.Τ.Υ.Δ. κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο ππνβάιιεη Έθζεζε 

Απνινγηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. Η έθζεζε πεξηιακβάλεη κε ηεθκεξησκέλν ηξφπν ηα 

δεδνκέλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ., αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ  ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ππνδεηθλχεη  ηηο 

ελέξγεηεο θαη ηα ζρέδηα βειηίσζεο θαη αλάπηπμήο ηνπ.  

2. Ο Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θάζε 

δχν έηε, ζπγθξνηεί επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο εκπεηξνγλψκνλεο γηα 

ηνλ έιεγρν  ησλ δεδνκέλσλ ηεο Έθζεζεο ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. θαη ηελ απνηίκεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η επηηξνπή ζπληάζζεη Έθζεζε κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ 

εθζέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ  θαη ηα ζπκπεξάζκαηα επηηφπηαο 

επίζθεςεο. Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο. 

 

Άπθπο 30 

Πόποι και Οικονομική Γιασείπιζη. 

 

1. Πφξνη ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. είλαη: 

α) Δπηρνξεγήζεηο απφ: αα)  πξάμεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη ή ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  θαη 

άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ββ) άζθεζε θαζεθφλησλ  δηθαηνχρνπ ή 

ζπλδηθαηνχρνπ ή ελδηάκεζνπ θνξέα ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα αλαιακβάλεη ιφγσ 

απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ή ζπλαξκνδηφηεηάο ηνπ. 

β) Έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ δηάζεζε πξντφλησλ 

θαζψο θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

γ) Δπηρνξεγήζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζην πιαίζην  εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ.  
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δ) Δηδηθέο εηζθνξέο ή ρξεκαηνδνηήζεηο απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο 

θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, χζηεξα  

απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

ε) Γσξεέο, θιεξνλνκίεο, θιεξνδνζίεο θαη ρνξεγίεο θάζε είδνπο, θαζψο 

θαη πξφζνδνη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ. Γηα ηελ απνδνρή ησλ δσξεψλ, 

θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη ρνξεγηψλ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ θαη έγθξηζε απφ ηνπο Υπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

ζη) Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

δ) Φξεκαηνδνηήζεηο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (Γ.Γ.Δ.Τ.), κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ηα Α.Δ.Ι. θαη ηα επνπηεπφκελα απφ ηε 

Γ.Γ.Δ.Τ.  εξεπλεηηθά θέληξα.  

ε) Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε άιια λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

2. Τν Ι.Τ.Υ.Δ. έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλάπηεη δάλεηα θαη ππνρξενχηαη 

λα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο. 

3. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. ειέγρεηαη απφ νξθσηφ ειεγθηή, 

ηνλ νπνίν νξίδεη ν Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

Άπθπο 31 

σέδιο Γπάζηρ 

 

1.Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ην Ι.Τ.Υ.Δ. 

θαηαξηίδεη, κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ, θπιηφκελν ηξηεηέο Σρέδην Γξάζεο, ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη  ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ εληφο ηνπ κελφο Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.  

2. Τν Σρέδην Γξάζεο πεξηιακβάλεη ην κεζνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ θαη 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. 

3. Τν Σρέδην Γξάζεο εμεηδηθεχεηαη γηα θάζε έηνο κε ην αληίζηνηρν 

Πξφγξακκα Γξάζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

πξνγξακκαηηδφκελσλ δξάζεσλ, ησλ κέζσλ πινπνίεζεο, ησλ ππεχζπλσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ πινπνίεζεο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 
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ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηνπο. Τν εηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ζπλνδεχεηαη απφ 

αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα ελ γέλεη νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο. Ο Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ εγθξίλεη, κε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο, ην αλσηέξσ Σρέδην 

Γξάζεο ην αξγφηεξν κέρξη ηέινο Γεθεκβξίνπ. 

4. Τν εηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο κπνξεί λα αλαζεσξείηαη θαηά ηελ 

πνξεία εθηέιεζήο ηνπ, εθφζνλ απηφ θαηαζηεί απαξαίηεην, κε απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ.  

 

Άπθπο 32 

Πανελλήνιο σολικό Γίκηςο 

 

 1.Τν Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν είλαη ην εζληθφ δίθηπν ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν δηαζπλδέεη κε 

αζθάιεηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηεο 

αιινδαπήο, ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ  δηά βίνπ κάζεζεο, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

ηνπο καζεηέο,  ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

2. Μέζσ ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ παξέρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα  έλα 

ζχλνιν απφ πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο θαη αξσγήο ησλ ρξεζηψλ.  

3. Οη ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ 

αλήθνπλ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη  

ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζή ηνπο αζθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Ι.Τ.Υ.Δ. Ο 

Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε απφθαζή ηνπ  

παξαρσξεί ζην Ι.Τ.Υ.Δ. ηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.  

4. Τα ηέιε ζχλδεζεο ησλ  δεκφζησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ κε ην 

Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν βαξχλνπλ  ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
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5. Δληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ  νη 

αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηηθνί θνξείο πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ  λ. 3577/2007 (ΦΔΚ 130 Α΄) 

νξίδνπλ κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπο επηηξνπή πνπ δηελεξγεί 

θπζηθή απνγξαθή ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ 

πινπνηήζεη γηα ην Παλειιήλην Σρνιηθφ Γίθηπν. Όιεο νη ππνδνκέο θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ απνγξάθνληαη πεξηέξρνληαη  ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

6. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε επνπηεπφκελνπο απφ ην Υπνπξγείν 

θνξείο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ε παξνρή κεκνλσκέλσλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ Γηθηχνπ ή άιισλ εηδηθφηεξσλ 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνχ 

Γηθηχνπ. Σηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο, ην εηδηθφηεξν 

αληηθείκελν ησλ αλαηηζέκελσλ ππεξεζηψλ, ην θφζηνο  θαη ε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ηδίσο απφ έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην πξφγξακκα δεκφζησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ην 

πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ην Ι.Τ.Υ.Δ., σο δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε  

ηελ παξάγξαθν 3. 

 

Άπθπο 33 

Θέμαηα εκδόζεων διδακηικών βιβλίων 

 

1. Απφ 30-11-2011 ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ  κε ηελ 

επσλπκία Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ (Ο.Δ.Γ.Β.), πνπ 

ηδξχζεθε κε ηνλ α.λ. 952/1937 (ΦΔΚ 469 Α΄) θαηαξγείηαη θαη ιήγεη ε ζεηεία 

ησλ κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπ, θαζψο θαη ησλ κειψλ ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ,  αδεκίσο γηα ην Γεκφζην. Οη  ππνδνκέο, ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ην ζήκα θαη ηα ινηπά  δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, θαζψο   

θαη ηα αξρεία ηνπ Οξγαληζκνχ πεξηέξρνληαη ζην Ι.Τ.Υ.Δ.  

2. Η πεξηνπζία, ε θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν  δηθαίσκα επί ησλ θηλεηψλ 

πξαγκάησλ ηνπ Ο.Δ.Γ.Β., θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ 

ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, 
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ζην Ι.Τ.Υ.Δ., κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα 

δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, ζην νπνίν αλήθεη  θαη ε απνθιεηζηηθή 

ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηνπο. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Ο.Δ.Γ.Β., ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα 

απνγξαθήο φισλ ησλ θηλεηψλ πνπ  θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ απηνχ.  

3. Τν κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα ζρέζε 

εξγαζίαο ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη θαηαιακβάλεη πξνζσξηλέο ζέζεηο εξγαζίαο, 

νη νπνίεο θαηαξγνχληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ επφκελσλ 

εδαθίσλ. Τν πξνζσπηθφ απηφ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κήλα 

απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ο.Δ.Γ.Β., ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηεο 

Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ αίηεζε γηα ηελ νξηζηηθή κεηαθνξά ηνπ ζηελ ππεξεζία απηή ή 

ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ ή ζε θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ 

θαη ηελ θαηάιεςε θελψλ θαη αλ δελ ππάξρνπλ πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο θαη θιάδνπ 

ή εηδηθφηεηαο, γηα ηηο νπνίεο θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα. Η νξηζηηθή 

κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο, θαζψο θαη ε ζχζηαζε 

ησλ απαηηνχκελσλ πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε 

ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ,  ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Γηα φζν ρξφλν πθίζηαληαη νη αλσηέξσ πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, 

δελ πιεξνχηαη ίζνο αξηζκφο ζέζεσλ κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ησλ νηθείσλ θνξέσλ.  

4. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ο.Δ.Γ.Β.  

έσο ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο κεηαθνξάο θαη ηελ πξάμε αλάιεςεο 

ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηαθηνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζεσξείηαη γηα θάζε ζπλέπεηα σο ρξφλνο 

πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζην θνξέα ζηνλ νπνίνλ 
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κεηαθέξεηαη, ν νπνίνο θαη θαηαβάιιεη ηηο αληίζηνηρεο απνδνρέο γηα ην 

δηάζηεκα απηφ. 

5. Τν πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν  

εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην ππεξεζηαθφ θαζεζηψο  ζην νπνίν ππαγφηαλ 

πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

6. Η κε ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

3 αίηεζεο νξηζηηθήο κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα 

παξάγξαθν ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ππαιιειηθή ζρέζεο ή ηεο  

ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη ηελ απφιπζή ηνπο. 

7. Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 3, θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο, φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

θελσζνχλ. 

8. Τν πάζεο θχζεο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ζηνλ 

Ο.Δ.Γ.Β., απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπ κεηαθέξεηαη ζην Ι.Τ.Υ.Δ. θαη ππεξεηεί ζε 

απηφ έσο ηε ιήμε ηεο απφζπαζήο ηνπ.  

9. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθέξεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν νπνίνο έρεη δηαλπζεί ζηνλ 

Ο.Δ.Γ.Β. θαη ν ρξφλνο πνπ αλαγλσξίζζεθε σο ρξφλνο ππεξεζίαο, ζεσξείηαη 

ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηα ζέκαηα βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο 

εμέιημεο θαη γηα θάζε άιιε ζπλέπεηα. 

10. Η ππεξεζηαθή ζρέζε φζσλ δεηήζνπλ ηελ νξηζηηθή κεηαθνξά ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ιήγεη απηνδηθαίσο αδεκίσο γηα 

ην Γεκφζην εθφζνλ δελ παξνπζηαζηνχλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

δέθα πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο κεηαθνξάο 

ηνπο γηα αλάιεςε ππεξεζίαο. 

11. Ψο πξνο ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζσπηθνχ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3408/2005 (ΦΔΚ 272 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006 (ΦΔΚ 265 Α΄).  

12. Απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ο.Δ.Γ.Β., ην Ι.Τ.Υ.Δ. ππεηζέξρεηαη σο 

εξγνδφηεο ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή 

ζχκβαζε έξγνπ, έσο ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ.  



 52 

13. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 17, απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο θαη 

πάζεο θχζεσο εθθξεκφηεηεο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Ο.Δ.Γ.Β. κεηαθέξνληαη ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν ζπλερίδεη θαη ηηο εθθξεκείο δίθεο. 

14. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 17, ηακεηαθά ππφινηπα θαη 

ππφινηπα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Ο.Δ.Γ.Β., κεηαθέξνληαη κέζα ζε δέθα 

πέληε εκέξεο απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπ κε εληνιή ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. 

15. Απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ο.Δ.Γ.Β., νη δηθεγφξνη πνπ απαζρνινχληαη ζε 

απηφλ κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ 

ππνβάιιεηαη ζην Ι.Τ.Υ.Δ. ζε πξνζεζκία ελφο κήλα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Ο.Δ.Γ.Β.,  λα κεηαθεξζνχλ ζην Ι.Τ.Υ.Δ., κε ηελ ίδηα έλλνκε ζρέζε.  Οη 

δηθεγφξνη απηνί ππνρξενχληαη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία λα ππνβάινπλ ζηνλ 

Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: α) Αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε ησλ εθθξεκψλ θαη ησλ πεξαησκέλσλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

ρεηξίζηεθαλ, ε νπνία πξνζππνγξάθεηαη γηα ηελ αθξίβεηά ηεο απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ο.Δ.Γ.Β., εθφζνλ ππάξρεη, 

δηαθνξεηηθά ππνγξάθεηαη κφλν απφ ηνλ ίδην ην δηθεγφξν. Σηελ πην πάλσ 

θαηάζηαζε γηα ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο γίλεηαη ιεπηνκεξήο κλεία ηνπ 

δηαδηθαζηηθνχ ζηαδίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ππφζεζε θαη ε εκεξνκελία ηεο 

επφκελεο δηαδηθαζηηθήο πξάμεο. β) Πιήξεηο θαθέινπο ησλ παξαπάλσ 

εθθξεκψλ θαη πεξαησκέλσλ ππνζέζεσλ κε αθξηβή αληίγξαθα ησλ 

δηθνγξάθσλ, εηζεγεηηθψλ εθζέζεσλ, δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ 

εγγξάθσλ απνδείμεσο.  

Σε πεξίπησζε πνπ ηα πην πάλσ ζηνηρεία δελ παξαδνζνχλ εληφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ή δελ είλαη πιήξε, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

επφκελνπ εδαθίνπ ζεσξείηαη φηη ε ζχκβαζε ιχζεθε γηα ζπνπδαίν ιφγν κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη δελ νθείιεηαη απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο. 

Οη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηηο ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκφο αλαηέζεθε ζε 

δηθεγφξνπο πνπ δελ ακείβνληαλ κε πάγηα αληηκηζζία, εθφζνλ ηα ζηνηρεία 

έρνπλ πεξηέιζεη ζε απηνχο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα 

ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα ππνβάινπλ, ζχκθσλα κε 

ηα πην πάλσ. Σε πεξίπησζε πνπ ε ζπιινγή θαη παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
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πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε 

πξνζεζκία, άλεπ ππαηηηφηεηαο ηνπ δηθεγφξνπ, δελ ιχεηαη ε ζχκβαζή ηνπ γηα 

ην ιφγν απηφ. 

16. Υθηζηάκελεο κηζζψζεηο ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. ιχνληαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ 

ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα παξαηαζεί πθηζηάκελε 

κίζζσζε έσο έλα αθφκε κήλα θαη γηα κία κφλν θνξά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ απφθαζε απηή. Με φκνηα 

απφθαζε ξπζκίδεηαη θαη θάζε άιιν ζέκα  ζρεηηθφ κε ηε ιχζε ησλ κηζζψζεσλ. 

17.  Σπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξάμεηο, πνπ 

πινπνηνχληαη απφ ηνλ Ο.Δ.Γ.Β., απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπ ζπλερίδνπλ λα 

πινπνηνχληαη απφ ην Ι.Τ.Υ.Δ., ην νπνίν ζεσξείηαη θαζνιηθφο δηάδνρνο σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πξάμεηο 

απηέο, θαζψο θαη δηθαηνχρνο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ. Σηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηα 

δηθαηψκαηα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη φζα απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο έξγνπ 

κέρξη ηε ιήμε ηνπο.  

18. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπνπ ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. ζε Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα θαη θάζε είδνπο 

ζπιινγηθά δηνηθεηηθά φξγαλα λνείηαη απφ ηελ  θαηάξγεζή ηνπ ε ζπκκεηνρή  

εθπξνζψπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ.  

19. Τα ππφινηπα ησλ πηζηψζεσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ 

έηνπο 2011ηνπ Ο.Δ.Γ.Β., χζηεξα απφ ηελ εμφθιεζε ησλ ήδε αλεηιεκκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ κεηαθέξνληαη σο επηρνξήγεζε ζην Ι.Τ.Υ.Δ., θαηά παξέθθιηζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄) φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3871/2010 (ΦΔΚ 141 Α΄). 

20. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. θαη 

ηδίσο θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε κεηαθνξάο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σηελ 

πεξίπησζε ξχζκηζεο δεηεκάησλ θηλεηήο πεξηνπζίαο, ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ 

ηακεηαθψλ ππνινίπσλ θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο εθδίδεηαη απφθαζε 
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ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Άπθπο 34 

 Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 

 

1.  Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δ.Α.Ι.Τ.Υ. αδεκίσο γηα ην Γεκφζην θαη ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25. 

Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, σο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. νξίδεηαη ν  Γηεπζπληήο θαη Πξφεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηνπ  Δ.Α.Ι.Τ.Υ.  

2. Τν  Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. ζπγθαιείηαη ζε πξψηε 

ζπλεδξίαζε κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ κέζα ζε δέθα πέληε εκέξεο  

απφ ηε ζπγθξφηεζή ηνπ. 

3. Οη θάζε είδνπο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, δηθαηψκαηα θαη απαηηήζεηο, 

θαζψο θαη ε πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ή κε έξγσλ ηνπ Δ.Α.Ι.Τ.Υ. 

πνπ κεηνλνκάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22, δελ ζίγνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

4. Τν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ ζην Δ.Α.Ι.Τ.Υ., ζπλερίδεη λα απαζρνιείηαη κε ηελ ίδηα ζρέζε 

εξγαζίαο σο πξνζσπηθφ ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ.  

5. Έσο ηε δεκνζίεπζε  ησλ θαλνληζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

27, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. απνθαζίδεη γηα ηα θαζήθνληα ηνπ 

πξνζσπηθνχ  θαη γηα ηα ζέκαηα ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ι.Τ.Υ.Δ. 

 

Άπθπο 35 

Σελικέρ διαηάξειρ 

 

1. Η παξάγξαθνο 23 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2621/1998 (ΦΔΚ 136 Α΄) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ. 2527/1997 (ΦΔΚ 206 Α΄) θαη ηεο Πξάμεο Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ 33/2006 
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(ΦΔΚ 280 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο 

έξγνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ απφ ηα 

Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.), ηελ Αθαδεκία Αζελψλ,  ην 

Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Τερλνινγίαο (Γ.Γ.Δ.Τ.), ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην Ιλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ (Ι.Γ.ΔΚ.Δ.), ην Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο, ην Ιλζηηηνχην Νενιαίαο θαη 

ην Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «Γηφθαληνο» 

(Ι.Τ.Υ.Δ.), ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλνπ επηδνηνχκελνπ, 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ή απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο.»  

2. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη: α) ην π.δ. 

9/1985 (ΦΔΚ 6 Α΄), β) ην άξζξν 2 ηνπ λ. 2909/2001, γ) ε παξάγξαθνο 2  ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3404/2005 (ΦΔΚ 260 Α΄), δ) ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 9 

θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3577/2007 θαη ε) ε παξάγξαθνο 3 

ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 3699/2008 (ΦΔΚ 199 Α΄).  

3. Απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. θαηαξγείηαη ν α.λ. 952 ηεο 12/19-11-

-1937.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ  ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ  ΥΟΛΔΙΩΝ 

 

Άπθπο 36 

κοπόρ ηων Ππόηςπων  Πειπαμαηικών σολείων  

 

Σθνπφο ησλ Πξφηππσλ  Πεηξακαηηθψλ Σρνιείσλ  (Π.Π.Σ.) είλαη: 

 α) Η παξνρή πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε καζεηή, ηελ  ππνζηήξημε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο αξηζηείαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηε 

δεκηνπξγία νκίισλ φπνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο απφ φια ηα 

ζρνιεία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, θαη ηελ αλάδεημε,  πξνψζεζε θαη 
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εθπαίδεπζε καζεηψλ κε πςειέο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ηαιέληα αιιά 

θαη ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο,  

β) ε πξναγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ πξάμε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα αληίζηνηρα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζηε δηδαθηηθή ησλ επηκέξνπο 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζηνλ ςπρνπαηδαγσγηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηελ 

νξγάλσζε, δηνίθεζε, αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ζρέζεσλ ζην επίπεδν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, 

γ)  ε εθπαίδεπζε κε πξαθηηθή άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη 

ζπνπδαζηψλ Τκεκάησλ Α.Δ.Ι. θαη, ηδίσο, Παηδαγσγηθψλ Τκεκάησλ θαη 

Τκεκάησλ  Σρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Φηινζνθηθψλ Σρνιψλ, θαζψο  

θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (αγσγήο), 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο Σρνιέο θαη Τκήκαηα, θαζψο θαη ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Α.Δ.Ι. θαη ην Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο θαη 

δ) ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηδίσο: αα) πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ββ) εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, γγ) θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, δδ) 

θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ, εε) πξνγξακκάησλ αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ζηζη) λέσλ κνληέισλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

Άπθπο 37 

Οπιζμόρ Ππόηςπων  Πειπαμαηικών σολείων 

 

1.Ψο Π.Π.Σ.  κπνξεί λα νξηζζνχλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο γεληθήο ή 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρνπλ ζπλδεζεί κε Α.Δ.Ι. θαη, 

εηδηθφηεξα, κε ηδξχκαηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη κε ηδξχκαηα ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα γηα ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Η ζχλδεζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε Α.Δ.Ι. γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Τν πεξηερφκελν ηεο ζχλδεζεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε Α.Δ.Ι., θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ε 
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δηαδηθαζία, νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ  Δζληθνχ Σπκβνπιίνπ Παηδείαο (Δ.ΣΥ.Π.) θαη δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

2. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη σο 

Π.Π.Σ. κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Γηνηθνχζαο 

Δπηηξνπήο  Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ Σρνιείσλ (Γ.Δ.Π.Π.Σ.) θαη δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γηα ηε δηαηχπσζε ηεο γλψκεο, ε 

Γ.Δ.Π.Π.Σ. αμηνινγεί ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, χζηεξα απφ  αίηεζή ηνπο ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε θξηηήξηα 

φπσο ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο 

θαη ζε παλειιήληνπο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο, νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο 

θαζψο θαη ινηπά ζηνηρεία. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

Γ.Δ.Π.Π.Σ.  θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,  

εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε, ηα νπνία αθνξνχλ ηε ζχλδεζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε Α.Δ.Ι. θαη ηα θξηηήξηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

3. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηα Π.Π.Σ. κεηαηξέπνληαη ζε 

θνηλά ζρνιεία κε θξηηήξηα ηελ απψιεηα ηεο ζχλδεζή ηνπο κε Α.Δ.Ι., ηελ 

έιιεηςε επαξθνχο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε πςειά αθαδεκατθά 

πξνζφληα θαη ηε κε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ησλ Π.Π.Σ. Τα θξηηήξηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εμεηδηθεχνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

4. Οη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ππεξεηνχλ κε νξγαληθή ζέζε ζε ζρνιηθή 

κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί σο θνηλφ ζρνιείν θαη νξίδεηαη σο Π.Π.Σ.,  ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 , κεηά ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ κε ζεηεία πνπ 

ζα πξνθεξπρζνχλ, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Υ.Σ.Π.Δ.) ή 
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Πεξηθεξεηαθνχ Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Π.Υ.Σ.Γ.Δ.) θαη ηνπνζεηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο πξψηεο νξγαληθέο 

ζέζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο πνπ ζα θελσζνχλ ζηελ πεξηνρή κεηάζεζεο ζηελ 

νπνία ππεξεηνχλ. 

5.Τα Π.Π.Σ. ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηνλ νηθείν πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο. 

 

Άπθπο 38 

Υπημαηοδόηηζη 

 

Τα Π.Π.Σ. ρξεκαηνδνηνχληαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη θαη ηα ινηπά ζρνιεία θαη επηπξνζζέησο: 

α) απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Α.Δ.Ι. κε ην 

νπνίν ζπλδένληαη,  

 β) απφ δσξεέο, ρνξεγίεο, θιεξνδνζίεο θαη άιιεο παξνρέο ηξίησλ, 

θαζψο θαη επηρνξεγήζεηο απφ άιιεο πεγέο. Γηα ηελ απνδνρή ησλ εζφδσλ ηεο 

πεξίπησζεο απηήο απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., ε νπνία εγθξίλεηαη κε  

απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

 

Άπθπο 39  

Όπγανα Γιοίκηζηρ 

 

Όξγαλα δηνίθεζεο ησλ Π.Π.Σ. είλαη: α) ζε εζληθφ επίπεδν: ε Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή  Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ Σρνιείσλ (Γ.Δ.Π.Π.Σ.) θαη β) ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο: αα) Τν Δπηζηεκνληθφ Δπνπηηθφ Σπκβνχιην (Δ.Δ.Σ.), ββ) ν 

δηεπζπληήο, γγ) ν ππνδηεπζπληήο θαη δδ) ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θάζε 

Π.Π.Σ. 

 

Άπθπο 40 

Γιοικούζα Δπιηποπή Ππόηςπων  Πειπαμαηικών σολείων 

 

1. Η Γ.Δ.Π.Π.Σ. είλαη επηακειήο θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 
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δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, γηα ηξηεηή ζεηεία  απφ ηα 

αθφινπζα κέιε:  

α) έλαλ θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή Α.Δ.Ι. κε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ζηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (αγσγήο) ή επηζηήκνλα 

εγλσζκέλνπ θχξνπο ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη αλάινγσλ 

πξνζφλησλ, σο πξφεδξν, ν νπνίνο νξίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο 

θαηά ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο Δπηηξνπήο, 

β) έλα κέινο Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. Α.Δ.Ι.,  

γ) δχν  εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεκφζηαο ή ηδησηηθήο πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε απμεκέλα αθαδεκατθά πξνζφληα,  

δ) δχν πξνζσπηθφηεηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, θαηά πξνηίκεζε απνθνίηνπο Πξφηππνπ ή Πεηξακαηηθνχ Σρνιείνπ 

ή Π.Π.Σ. θαη 

ε) έλα κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ  Ιλζηηηνχηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ή έλα ζρνιηθφ ζχκβνπιν πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε απμεκέλα αθαδεκατθά πξνζφληα ζηηο 

επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (αγσγήο). 

Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ν γξακκαηέαο ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ. κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθφο ή δηνηθεηηθφο 

ππάιιεινο θαηεγνξίαο Π.Δ. ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

2. Ψο αληηπξφεδξνο νξίδεηαη έλα απφ ηα κέιε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., ην νπνίν 

εθιέγεηαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε. Ο 

αληηπξφεδξνο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αλαπιεξψλεη 

πιήξσο ζηα θαζήθνληά ηνπ, φηαλ εθείλνο ειιείπεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη.  

3.  Η Γ.Δ.Π.Π.Σ αζθεί, ηδίσο, ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

α) Υπνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ Π.Π.Σ.  

β) Γλσκνδνηεί ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα ηνλ νξηζκφ  ελφο ζρνιείνπ σο Π.Π.Σ.  

γ) Δπηιέγεη ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Π.Π.Σ.  ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42 θαη 48, αληίζηνηρα.  

δ) Δπηιέγεη ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν ηνπ Δ.Δ.Σ. θάζε Π.Π.Σ. ζχκθσλα κε 

ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 41, θαζψο θαη ηνλ  
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εθπαηδεπηηθφ πνπ κεηέρεη ζην Δ.Δ.Σ., ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε΄ ηεο ίδηαο 

παξαγξάθνπ. 

ε) Δπηιχεη δηαθνξέο ή πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Π.Π.Σ. 

ζη) Πξνσζεί θαη πξνβάιιεη ην έξγν πνπ επηηειείηαη ζηα Π.Π.Σ. 

δ) Οξίδεη ην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ  ησλ Π.Π.Σ. 

ε) Σπλεξγάδεηαη κε ηα Α.Δ.Ι., ην Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

ζρνιεία, εθπαηδεπηηθνχο, θνηλσληθνχο θνξείο θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο 

εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο θαη πξνσζεί δηεζλείο ζπλεξγαζίεο.  

ζ) Σπλεξγάδεηαη κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο επί εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Π.Π.Σ.  

η)  Απνθαζίδεη γηα ηα εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα επηινγήο ησλ καζεηψλ ησλ 

Π.Π.Σ., χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Δ.Δ.Σ.,  θαη εγθξίλεη ηηο απνθάζεηο ησλ 

Δ.Δ.Σ. γηα ηε δεκηνπξγία νκίισλ.  

ηα) Απνθαζίδεη γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε εγγξαθή θαη θνίηεζε ζε Π.Π.Σ. 

καζεηψλ κε πηζηνπνηεκέλεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 44.  

ηβ) Δγθξίλεη θαη ζπληνλίδεη επηκνξθσηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη 

ζπνπδαζηψλ  θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα Π.Π.Σ.  

ηγ) Δηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θάζε 

Π.Π.Σ. 

ηδ) Δηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ηελ έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζηα Π.Π.Σ. 

ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

ηε) Μεξηκλά γηα ηελ πξνζέιθπζε δσξεψλ, ρνξεγηψλ θαη θάζε είδνπο 

παξνρψλ. 

ηζη) Βξαβεχεη καζεηέο πςειψλ επηδφζεσλ. 

ηδ) Γηνξγαλψλεη καζεηηθνχο αγψλεο ζηα πεδία ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

φκηινη. Σηνπο αγψλεο απηνχο ζπκκεηέρνπλ καζεηέο απφ ηα Π.Π.Σ. θαη θαηά 



 61 

πεξίπησζε θαη απφ άιια δεκφζηα θαη ηδησηηθά  ζρνιεία ηεο ίδηαο βαζκίδαο, 

ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 

ηε) Δπηιέγεη θαη νξίδεη γηα θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν ή νκάδα γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ έλα ζχκβνπιν απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζηα Π.Π.Σ. κε βάζε ηα αθαδεκατθά πξνζφληα ηνπ, ν νπνίνο 

απνηειεί ην ζχλδεζκν ησλ ζρνιείσλ απηψλ κε ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. Γηα ηελ επηινγή 

ησλ ζπκβνχισλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζπληνληζηέο ππνβάιινπλ ζηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. 

αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, χζηεξα απφ πξφζθιεζή 

ηεο. Μεηά απφ ηελ επηινγή ηνπο, νη επηιεγέληεο ππνβάιινπλ ηα απνδεηθηηθά 

ησλ πξνζφλησλ ηνπο. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαιεζνχο βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο, νη ζχκβνπινη εθπίπηνπλ απφ ηελ ηδηφηεηα απηή. Οη ζχκβνπινη 

ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ ζε φια ηα Π.Π.Σ. ηεο ρψξαο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηα Δ.Δ.Σ. θαη ηνπο  ζπληνληζηέο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ  ησλ ζρνιείσλ.  

ηζ) Πξαγκαηνπνηεί ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ησλ Π.Π.Σ., κε βάζε ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα 

Δ.Δ.Σ. 

4. Η Γ.Δ.Π.Π.Σ. βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξα απφ ηα κέιε ηεο. Η απαξηία πξέπεη λα ππάξρεη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο.  

5. Η Γ.Δ.Π.Π.Σ. ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ  έγγξαθε ή ειεθηξνληθή 

πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζε φια ηα κέιε, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε, εθηφο αλ απηή είλαη 

έθηαθηε, νπφηε ε πξφζθιεζε κπνξεί λα απνζηαιεί θαη κηα κέξα πξηλ ηε 

ζπλεδξίαζε. Σηελ πξφζθιεζε νξίδνληαη ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, 

θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Η Γ.Δ.Π.Π.Σ. κπνξεί λα 

ζπλεδξηάδεη θαη κε ηειεδηάζθεςε. 

6. Οη ζπλεδξηάζεηο δηελεξγνχληαη ηαθηηθά κηα θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνέδξνπ, φηαλ πξνθχςνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Η 

ζχγθιεζε έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξφεδξν εθφζνλ 

δεηεζεί απφ  ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ κέιε κε αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπο. 

7. Ο πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ, 

δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο, θξνληίδεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ. 
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θαη αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ αλαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο 

Γ.Δ.Π.Π.Σ. 

8. Ο πξφεδξνο κπνξεί λα αλαζέηεη ζε κέινο ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., ζε κέιε 

ησλ Δ.Δ.Σ. ή ζε ζπληνληζηέο καζεκάησλ ζε Π.Π.Σ. ηελ εηδηθφηεξε κειέηε θαη 

εηζήγεζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Ο πξφεδξνο κπνξεί επίζεο λα θαιεί ηνπο 

ζπκβνχινπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε ηε΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 λα 

παξίζηαληαη θαη λα εηζεγνχληαη ζε ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ 

ηνπο αληηθείκελν. 

9. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο  Γ.Δ.Π.Π.Σ. ηεξνχληαη  

πξαθηηθά απφ ην γξακκαηέα, ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν. Τα 

πξαθηηθά ζπληάζζνληαη απφ ην γξακκαηέα θαη επηθπξψλνληαη απφ ηε 

Γ.Δ.Π.Π.Σ.  ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε.   

10. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ. κπνξνχλ λα παξίζηαληαη, χζηεξα 

απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο, είηε εθπξφζσπνη ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ 

ησλ καζεηψλ ή ησλ ζπιιφγσλ απνθνίησλ ησλ Π.Π.Σ., είηε εθπξφζσπνη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη  πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ. 

11. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο. 

12. Η Γ.Δ.Π.Π.Σ. ζπλεδξηάδεη ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ. 

13. Η απνδεκίσζε ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ αληηπξνέδξνπ θαη ησλ ινηπψλ 

κειψλ ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., θαζψο θαη ηνπ γξακκαηέα, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ησλ Υπνπξγψλ  Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Άπθπο 41 

Δπιζηημονικό Δποπηικό ςμβούλιο  

 

1.Τν Δ.Δ.Σ.  ηνπ Π.Π.Σ.  είλαη πεληακειέο θαη ζπγθξνηείηαη γηα ηξηεηή 

ζεηεία κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ απφ ηα αθφινπζα κέιε:  
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α) Έλαλ θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή επηζηεκψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

(αγσγήο) απφ ην Α.Δ.Ι. κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ην Π.Π.Σ., θαηά πξνηίκεζε 

απφθνηην ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηo Πξπηαληθφ Σπκβνχιην ή ην 

Σπκβνχιην  ηνπ ηδξχκαηνο, σο πξφεδξν. 

β) Έλα κέινο Γ.Δ.Π.  ή Δ.Π. ηνπ Α.Δ.Ι. κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ην Π.Π.Σ., 

κε εκπεηξία ζε ζέκαηα ζρνιηθήο πξάμεο θαη θαηά πξνηίκεζε απφθνηην ηνπ 

ζρνιείνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην ή ην Σπκβνχιην  ηνπ 

ηδξχκαηνο.  

γ) Τνλ ππεχζπλν ζρνιηθφ ζχκβνπιν ηνπ Π.Π.Σ. Ο ππεχζπλνο ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο επηιέγεηαη απφ ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. κε θξηηήξην ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη 

ηε γεληθή ζπγθξφηεζή ηνπ, φπσο απηή αμηνινγείηαη θαηά ηελ πξνθνξηθή 

ζπλέληεπμε, χζηεξα απφ πξφζθιεζή ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη αίηεζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ην 

Π.Π.Σ., ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ  βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Η Γ.Δ.Π.Π.Σ. 

αμηνινγεί ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε γεληθή ζπγθξφηεζε ησλ ππνςεθίσλ 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 48 θαη 

θαηαξηίδεη ζρεηηθφ αμηνινγηθφ πίλαθα θαηάηαμεο. Ο επηιεγείο ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο νθείιεη λα θαηαζέζεη θάθειν απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηφο ηνπ. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαιεζνχο 

βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, ν επηιεγείο  εθπίπηεη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ππεχζπλνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ. 

δ) Τν δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

ε) Έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ Π.Π.Σ., ν νπνίνο επηιέγεηαη απφ ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ, 

κε βάζε ηα αθαδεκατθά πξνζφληα ηνπ ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο 

(εθπαίδεπζεο) θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε ηε΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 3   ηνπ άξζξνπ 40 γηα ηελ επηινγή ζπκβνχισλ.  

2. Τν Δ.Δ.Σ. ηνπ Π.Π.Σ. έρεη ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή 

επζχλε ηνπ ζρνιείνπ. Πξνγξακκαηίδεη ηηο εξεπλεηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ  ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δηδηθφηεξα:  

α) απνθαζίδεη γηα ηε δεκηνπξγία νκίισλ καζεηψλ ή ηκεκάησλ 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη γηα ηελ εγγξαθή καζεηψλ ζηνπο νκίινπο θαη ηα 

ηκήκαηα απηά, 
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β) απνθαζίδεη ηελ ηξνπνπνίεζε  ηνπ αλαιπηηθνχ θαη ηνπ σξνιφγηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Π.Π.Σ., πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ θαηλνηνκίεο, λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη φκηινη, ηα ηκήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, ηα πηινηηθά 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ε ζπλεξγαζία κε ζρνιεία ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο θαη φ,ηη άιιν θξηζεί ζθφπηκν θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ,  

γ) ζπλεξγάδεηαη κε ην Α.Δ.Ι. κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ην ζρνιείν, ζρεδηάδεη, 

πξνγξακκαηίδεη θαη ζπληνλίδεη ηηο επηκνξθσηηθέο θαη ηηο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο εγθξίλνληαη απφ ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ., 

δ) ζπλεξγάδεηαη κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ, 

ε) θαηαξηίδεη πίλαθεο  γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ινηπνχο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ Π.Π.Σ. θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 42 θαη 48 

αληίζηνηρα, 

ζη) ζπληνλίδεη ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ Π.Π.Σ. θαη ππνβάιιεη ηε 

ζρεηηθή έθζεζε ζηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη 

δ) δηαρεηξίδεηαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ Π.Π.Σ., πέξαλ απηψλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ε αξκφδηα ζρνιηθή επηηξνπή.  

3. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Δ.Σ. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

 

Άπθπο 42 

Γιεςθςνηήρ, ςποδιεςθςνηήρ και ζύλλογορ διδαζκόνηων 

 

1. Τελ επζχλε γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

δηεηνχο  ζρεδίνπ δξάζεο  ηνπ Π.Π.Σ. έρνπλ ν δηεπζπληήο, ν ππνδηεπζπληήο θαη 

ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ.  

2.Ο δηεπζπληήο ηνπ Π.Π.Σ. επηιέγεηαη απφ ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. γηα ηεηξαεηή 

ζεηεία θαη φηαλ ειιείπεη, απνπζηάδεη  ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ 

ππνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

3. Ψο δηεπζπληέο ησλ Π.Π.Σ. επηιέγνληαη δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

νηθείαο βαζκίδαο κε ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή δηδαθηηθή ππεξεζία ζηε δεκφζηα ή 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίνη απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα δηδαθηηθά έηε 

απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ηνπ ρξφλνπ 



 65 

ππεξεζίαο γηα ηελ απηνδίθαηε απφιπζε απφ ηελ ππεξεζία. Σηηο αξρέο θάζε 

ηέηαξηνπ έηνπο δεκνζηεχεηαη  ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιήληαο 

θπθινθνξίαο θαη ζην δηαδίθηπν πξνθήξπμε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., ε νπνία εθδίδεηαη 

χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ Δ.Δ.Σ. θαη  κε ηελ νπνία θαινχληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα επηιεγνχλ σο 

δηεπζπληέο ησλ Π.Π.Σ. λα ππνβάινπλ αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

πξνθήξπμε. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ εηψλ ηεο ζεηείαο 

παξαηηεζεί ή εθιείςεη δηεπζπληήο Π.Π.Σ., ε ζέζε ηνπ πξνθεξχζζεηαη εθ λένπ 

γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο. Αλ παξαηηεζεί ή εθιείςεη δηεπζπληήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ηεο ζεηείαο, ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζην 

Π.Π.Σ. αζθεί γηα ην ππφινηπν ν ππνδηεπζπληήο. 

4.Κξηηήξηα επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ ησλ Π.Π.Σ. απνηεινχλ: α) Η γλψζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ: αα) ηελ 

επηζηεκνληθή- παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε θαη θαηάξηηζε, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα απνδεηθηηθά ησλ πξνζφλησλ ηνπ ππνςεθίνπ 

θαη ββ) ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα απνδεηθηηθά ησλ 

πξνζφλησλ ηνπ. β) Η πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ, φπσο αμηνινγείηαη θαηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο 

Γ.Δ.Π.Π.Σ. γ) Η ζπκβνιή ηνπ ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν απφ ηηο 

ζέζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ππεξεηήζεη, κε έκθαζε ζηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο,   κε βάζε ηηο νηθείεο αμηνινγηθέο εθζέζεηο, εθφζνλ ππάξρνπλ γηα 

φινπο ηνπο ππνςεθίνπο. δ) Η δηαθεθξηκέλε δξάζε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ππνςεθίνπ ζε θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ 

θξηηεξίσλ, ν ππνςήθηνο καδί κε ηελ αίηεζή ηνπ ππνβάιιεη ζρεηηθφ θάθειν.  

5. Κάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα  

δχν Π.Π.Σ. θαη’ αλψηαην φξην, κε ζεηξά πξνηίκεζεο. Η αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο, ζπλνδεπφκελε απφ ην ζρεηηθφ θάθειν, ππνβάιιεηαη θαη ζηηο 

δχν ζρνιηθέο κνλάδεο. Τν Δ.Δ.Σ. θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαηαξηίδεη αξρηθφ 

πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα γηα ηε 

κνλάδα απηή, κε αμηνινγηθή ζεηξά, χζηεξα απφ ηελ εθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν 

νπνίνο δηαβηβάδεηαη ζηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. καδί κε ηηο αηηήζεηο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ 
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ππνςεθίσλ. Η πξνζεζκία θαηάξηηζεο ησλ πηλάθσλ απφ ηα Δ.Δ.Σ. θαη 

αλάξηεζήο ηνπο θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ. Γηθαίσκα 

έλζηαζεο έρνπλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ελψπηνλ ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ. εληφο 

δέθα εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ αμηνινγηθνχ πίλαθα ππνςεθίσλ ζε θάζε 

Π.Π.Σ.  

6. Η Γ.Δ.Π.Π.Σ. χζηεξα απφ ηελ θξίζε επί ησλ ελζηάζεσλ θαη εθηίκεζε 

ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 κε βάζε εκη-δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ,  θαηαξηίδεη ηνλ ηειηθφ αμηνινγηθφ πίλαθα 

θαηάηαμήο ηνπο. Η επηινγή ησλ δηεπζπληψλ γίλεηαη απφ ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. κε βάζε 

ηνλ ηειηθφ αμηνινγηθφ πίλαθα θαη ηηο δειψζεηο πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ. Ο 

επηιεγείο εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή κε απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ  Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Με απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,  εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4, θαζνξίδεηαη ην πνηνηηθφ πιαίζην 

αμηνιφγεζεο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ θαη 

ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ ησλ Π.Π.Σ.  

7. Ο ππνδηεπζπληήο ηνπ Π.Π.Σ. επηιέγεηαη απφ ην νηθείν Δ.Δ.Σ. Τν Δ.Δ.Σ. 

θαηαξηίδεη κε αμηνινγηθή ζεηξά πίλαθα, χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ  θξηηεξίσλ 

επηινγήο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη χζηεξα απφ 

αίηεζε ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Π.Π.Σ., ε νπνία ζπλνδεχεηαη 

απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα απνδεηθηηθά ησλ πξνζφλησλ ηνπο. Ο 

επηιεγείο εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή κε απφθαζε 

ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο γηα πεληαεηή ζεηεία. 

8. Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ησλ Π.Π.Σ. πξσηνβάζκηαο  θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξεί, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.Δ.Σ.,  λα νξίδεη δχν δαζθάινπο σο ζπληνληζηέο ή δχν 

θαζεγεηέο εηδηθφηεηαο σο ζπληνληζηέο γηα ηα καζήκαηα ζπγγελψλ εηδηθνηήησλ 

πνπ δηδάζθνληαη, αληίζηνηρα. Καηά ηα ινηπά, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ αζθεί 

ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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Άπθπο 43 

ςμβούλιο ζσολείος 

 

1. Απφ ηνλ νξηζκφ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο σο Π.Π.Σ., κε απφθαζε ηνπ 

δηεπζπληή ηεο ζπγθξνηείηαη πεληακειέο ζπκβνχιην ηνπ ζρνιείνπ απφ ηα 

αθφινπζα κέιε: α)  ην δηεπζπληή ηνπ Π.Π.Σ., σο πξφεδξν, β) έλαλ 

εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ, σο αληηπξφεδξν, γ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ζπιιφγνπ 

γνλέσλ θαη δ) δχν δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

θαηά πξνηίκεζε απνθνίηνπο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη επηιέγνληαη απφ ηα κέιε 

ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο γ΄.   

2. Τν ζπκβνχιην ηνπ ζρνιείνπ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θαη αζθεί ηηο 

αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

α) Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, χζηεξα απφ ζπδήηεζε κε 

εθπξνζψπνπο ησλ γνλέσλ, ησλ καζεηψλ ησλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ, ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Π.Π.Σ. θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

β)  ζπλεξγάδεηαη κε ην ζχιινγν απνθνίησλ θαη ην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ 

Π.Π.Σ., θαζψο θαη κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπηθνχο θνξείο ηδίσο γηα ζέκαηα 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζψο θαη γηα πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη 

γ) εηζεγείηαη ζην Δ.Δ.Σ. ηελ αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ πφξσλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, πέξαλ απηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε αξκφδηα ζρνιηθή 

επηηξνπή.   

 

Άπθπο 44 

ύνδεζη Ππόηςπων Πειπαμαηικών σολείων διαθοπεηικών 

βαθμίδων και επιλογή μαθηηών 

 

1. Τα Πξφηππα  Πεηξακαηηθά  λεπηαγσγεία κπνξεί λα ζπλδένληαη κε 

Πξφηππα Πεηξακαηηθά δεκνηηθά ζρνιεία, ηα νπνία επίζεο κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε Πξφηππα Πεηξακαηηθά γπκλάζηα. Η ζχλδεζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο 
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θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ.  Τα ζπλδεδεκέλα 

Π.Π.Σ. δηαηεξνχλ ηελ δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα. 

2. Υθηζηάκελα πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία, δεκνηηθά ζρνιεία θαη γπκλάζηα 

ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, χζηεξα απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο σο Π.Π.Σ. 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηαηεξνχλ ηε ζχλδεζε απηή, ψζηε νη 

απφθνηηνη ηνπ λεπηαγσγείνπ ή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα εγγξάθνληαη ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν ή ζην γπκλάζην, αληίζηνηρα, κε βάζε πξνυπνζέζεηο νη 

νπνίεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Δ.Δ.Σ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ κπνξεί λα εγγξαθνχλ ζην  

Πξφηππν Πεηξακαηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ή γπκλάζην είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ απνθνίησλ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ Πξφηππνπ  Πεηξακαηηθνχ  λεπηαγσγείνπ ή 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, αληίζηνηρα, πξνζαπμεκέλνο έσο θαη θαηά 50%.  

3. Αλ ην Πξφηππν  Πεηξακαηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν δελ ζπλδέεηαη κε 

Πξφηππν  Πεηξακαηηθφ λεπηαγσγείν, ε εηζαγσγή ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε 

θιήξσζε.  

4. Αλ ην Πξφηππν Πεηξακαηηθφ γπκλάζην δελ ζπλδέεηαη κε Πξφηππν 

Πεηξακαηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θάιπςεο ησλ 

επηπιένλ ζέζεσλ γηα ηα ζπλδεδεκέλα Πξφηππα Πεηξακαηηθά γπκλάζηα, ε 

εηζαγσγή καζεηψλ γίλεηαη κε βάζε πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη  κε απφθαζε 

ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Δ.Δ.Σ. θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

5. Η εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζε θάζε Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ιχθεην 

γίλεηαη χζηεξα απφ εμεηάζεηο ή ηεζη δεμηνηήησλ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο 

Γ.Δ.Π.Π.Σ., πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Δ.Δ.Σ. θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.    

6. Η επηινγή ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά 

λεπηαγσγεία  κε θιήξσζε. 

7. Η επηινγή ησλ καζεηψλ ζηα Πξφηππα  Πεηξακαηηθά δεκνηηθά ζρνιεία, 

γπκλάζηα θαη ιχθεηα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ. Ο αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηκήκα γηα ην λεπηαγσγείν ή ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ ή ηελ Α΄ 

Γπκλαζίνπ ή ηελ Α΄ Λπθείνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

Γ.Δ.Π.Π.Σ., πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Δ.Δ.Σ. 

θάζε ζρνιείνπ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
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8. Με απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., χζηεξα απφ αίηεζε ησλ αζθνχλησλ ηε 

γνληθή κέξηκλα ησλ ελδηαθεξφκελσλ καζεηψλ, είλαη δπλαηή ε θαηά 

παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εγγξαθή θαη 

θνίηεζε ζε Π.Π.Σ. καζεηψλ κε πηζηνπνηεκέλεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο. Με 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο, ηα αξκφδηα φξγαλα θαη νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο.  

9. Η επηινγή ησλ καζεηψλ ζηα Π.Π.Σ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Η επζχλε 

θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ βαξχλνπλ ηνπο αζθνχληεο ηε γνληθή 

ηνπο κέξηκλα, ηφζν γηα ηελ πιήξε θνίηεζή ηνπο φζν θαη γηα ηε θνίηεζή ηνπο 

ζηνπο νκίινπο. 

 

Άπθπο 45 

Γιάπθπωζη ωπολόγιος ππογπάμμαηορ και λειηοςπγία ομίλων 

 

1. Κάζε Π.Π.Σ. αθνινπζεί ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ θνηλψλ ζρνιείσλ 

ην νπνίν κπνξεί λα αλακνξθψλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Δ.Δ.Σ., αλάινγα 

κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ηηο εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη θιίζεσλ ησλ 

καζεηψλ, ηφζν ηνπ Π.Π.Σ. φζν θαη ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Δ.Δ.Σ., πνπ 

εγθξίλεηαη απφ ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, δεκηνπξγνχληαη φκηινη θαη ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη φκηινη απηνί ιεηηνπξγνχλ πέξα απφ ην σξνιφγην 

πξφγξακκα κηα ή δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα ν θαζέλαο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ απφθαζε.  

3. Οη φκηινη αθνξνχλ γλσζηηθνχο ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά, νη θπζηθέο 

επηζηήκεο, ε γιψζζα, ε ινγνηερλία θαη ινηπά  πεδία φπσο ηα εηθαζηηθά, ν 

αζιεηηζκφο θ.α., ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη ππξήλεο αξηζηείαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο απμεκέλεο ηθαλφηεηεο νξηζκέλσλ 

καζεηψλ, ρσξίο λα ππνλνκεχεηαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο.  



 70 

4. Η εγγξαθή ησλ καζεηψλ ησλ Π.Π.Σ. ζηνπο νκίινπο  γίλεηαη κε αίηεζε 

ησλ αζθνχλησλ ηε γνληθή ηνπο κέξηκλα ζην Δ.Δ.Σ. ηνπ ζρνιείνπ, χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ δαζθάινπ ηνπ καζεηή θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ νπνία θνηηά πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ αξκφδηνπ  ζπληνληζηή ηνπ  

καζήκαηνο ζην Π.Π.Σ.  πξνθεηκέλνπ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Η 

εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζηνπο νκίινπο γηα καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο δεκφζηεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο κηαο νξηζκέλεο γεσγξαθηθήο  πεξηνρήο γίλεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Δ.Δ.Σ. ηνπ Π.Π.Σ. κε ην νπνίν ζπλδένληαη ηα ζρνιεία απηά, χζηεξα απφ 

αίηεζε ησλ αζθνχλησλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηά ν  

καζεηήο. Αλ δελ ιεηηνπξγνχλ φκηινη ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Π.Σ. γηα ην γλσζηηθφ 

ηνκέα γηα ηνλ νπνίνλ ελδηαθέξνληαη νη καζεηέο, κπνξεί λα εγγξαθνχλ ζε 

νκίινπο γεηηνληθνχ Π.Π.Σ., εθφζνλ απηνί ιεηηνπξγνχλ, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

 

 

Άπθπο 46 

ύνδεζη με Α.Δ.Ι.  

 

1. Τα Π.Π.Σ. ζπλδένληαη κε Α.Δ.Ι. Με θάζε Α.Δ.Ι. κπνξεί λα ζπλδένληαη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Π.Π.Σ. Γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ην Π.Π.Σ., κε 

απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Δ.Δ.Σ., 

κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηκήκαηα άιισλ Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο. 

2. Τα επαγγεικαηηθά Π.Π.Σ. ζπλδένληαη κε ηδξχκαηα ηνπ ηερλνινγηθνχ 

ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.  
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Άπθπο 47 

ύνδεζη ηων Ππόηςπων  Πειπαμαηικών σολείων με ηα δημόζια  

και ιδιωηικά ζσολεία ηηρ ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ 

 

1. Τα  Π.Π.Σ. ζπλδένληαη κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ηεο επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία νκίισλ καζεηψλ.  

2. Τα Π.Π.Σ.  ζπλδένληαη επίζεο κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο 

επξχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηήο ηεο πεξηνρήο. Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην Π.Π.Σ. ιεηηνπξγεί σο θνξέαο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη 

δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα, ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,   ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο θαη δηνίθεζεο, θαζψο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. 

3. Η επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή θάζε Π.Π.Σ. νξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ.   

 

Άπθπο 48 

Γιδακηικό πποζωπικό  

 

1.Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Π.Π.Σ. απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο 

φισλ ησλ θιάδσλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

2. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ επηινγή ζε 

ζέζε εθπαηδεπηηθνχ Π.Π.Σ. είλαη ηεηξαεηήο δηδαθηηθή ππεξεζία ζηε δεκφζηα ή 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Σηηο αξρέο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο δεκνζηεχεηαη  ζε 

δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη ζην δηαδίθηπν 

πξνθήξπμε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ., ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ 
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Δ.Δ.Σ. θαη κε ηελ νπνία θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηα λφκηκα 

πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα επηιεγνχλ ζε ζέζεηο κε ζεηεία εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

Π.Π.Σ., λα ππνβάινπλ αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία 

δηθαηνινγεηηθά, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε.  

3. Κξηηήξηα επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Π.Π.Σ. απνηεινχλ: α) Η 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ: αα) 

ηελ επηζηεκνληθή - παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε θαη θαηάξηηζε, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα απνδεηθηηθά ησλ πξνζφλησλ ηνπ 

ππνςεθίνπ θαη ββ) ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα απνδεηθηηθά ησλ πξνζφλησλ ηνπ ππνςεθίνπ. β) 

Η πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο 

αμηνινγείηαη θαηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ. γ) Η 

ζπκβνιή ηνπ ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν απφ ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο 

έρεη ππεξεηήζεη, κε βάζε ηηο νηθείεο αμηνινγηθέο εθζέζεηο, εθφζνλ ππάξρνπλ 

γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο. δ) Η δηαθεθξηκέλε δξάζε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ππνςεθίνπ ζε θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ 

θξηηεξίσλ, ν ππνςήθηνο καδί κε ηελ αίηεζή ηνπ ππνβάιεη ζρεηηθφ θάθειν.  

4. Κάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα  

πέληε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ Π.Π.Σ. θαη’ αλψηαην φξην, κε ζεηξά πξνηίκεζεο. 

Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, ζπλνδεπφκελε απφ ην ζρεηηθφ θάθειν ππνβάιιεηαη 

ζην Π.Π.Σ. ηεο πξψηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Τν  Δ.Δ.Σ. ηνπ Π.Π.Σ. απηνχ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπληνληζηή ηνπ καζήκαηνο ή ησλ καζεκάησλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε εηδηθφηεηα, θαηαξηίδεη αξρηθνχο πίλαθεο ππνςεθίσλ αλά 

θιάδν θαη εηδηθφηεηα κε αμηνινγηθή ζεηξά χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη 

νπνίνη  δηαβηβάδνληαη ζηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. καδί κε ηηο αηηήζεηο θαη ηνπο θαθέινπο 

ησλ ππνςεθίσλ. Η πξνζεζκία θαηάξηηζεο ησλ πηλάθσλ απφ ηα Δ.Δ.Σ. θαη 

αλάξηεζήο ηνπο θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ. Γηθαίσκα 

έλζηαζεο έρνπλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ζηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. εληφο δέθα 

εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ αμηνινγηθνχ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε 

Π.Π.Σ.  

5. Η Γ.Δ.Π.Π.Σ., χζηεξα απφ ηελ θξίζε επί ησλ ελζηάζεσλ θαη  εθηίκεζε 

ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 κε βάζε εκη- δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε κε ηνπο ππνςεθίνπο, θαηαξηίδεη ηνπο ηειηθνχο αμηνινγηθνχο 
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πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, αλά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαη επηιέγεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηηο πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο. Με 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εμεηδηθεχνληαη ηα 

θξηηήξηα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3, θαζνξίδεηαη ην 

πνηνηηθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο ίδηαο 

παξαγξάθνπ θαη ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν 

θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ ησλ Π.Π.Σ.  

6. Ο επηιεγείο εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα πεληαεηή ζεηεία.  Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ νπδείο εθπαηδεπηηθφο κεηαηίζεηαη ή απνζπάηαη. Καη’ 

εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε κεηάζεζε ή απφζπαζε εθπαηδεπηηθνχ πνπ ππεξεηεί 

ζε Π.Π.Σ. γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ιήγεη ε ζεηεία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο δελ έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα 

επηινγή ζε ζέζε δηεπζπληή ή εθπαηδεπηηθνχ Π.Π.Σ. γηα ηελ επφκελε ηξηεηία.  

7.Τν δηδαθηηθφ θαη εξγαζηαθφ σξάξην ηνπ δηεπζπληή, ηνπ ππνδηεπζπληή 

θαη ησλ ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην Π.Π.Σ. είλαη ην ίδην κε ην 

σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα αληίζηνηρα θνηλά ζρνιεία. Με 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα 

ηξνπνπνηείηαη ην δηδαθηηθφ σξάξην ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

Π.Π.Σ.  

8. Σηνπο δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη ινηπνχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζηα Π.Π.Σ. θαηαβάιιεηαη εηδηθφ επίδνκα, 

ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

9. Σηνπο δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη ινηπνχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηα Π.Π.Σ., γηα ηελ απφ κέξνπο ηνπο πξνζθνξά ζε δηδαθηηθφ έξγν 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη 

ζπνπδαζηψλ ή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξεπλεηηθφ έξγν ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ην Α.Δ.Ι. κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ην Π.Π.Σ., κπνξεί λα 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζε βάξνο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ 

Έξεπλαο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ Α.Δ.Ι. Τν χςνο ηεο απνδεκίσζεο απηήο 
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θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Σην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Α.Δ.Ι., ζηνπο αλσηέξσ 

εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα αλαηίζεηαη δηδαθηηθφ έξγν ζε ηκήκαηα  ηνπ 

ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδεηαη ε πξφζζεηε κνξηνδφηεζε ηεο 

ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Π.Π.Σ. θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο.  

10. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ αλάγθεο 

αλαπιήξσζεο εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη απνπζηάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

πξνζιακβάλνληαη κε αίηεζή ηνπο θαη χζηεξα απφ  πξνθήξπμε πνπ εθδίδεη ην 

νηθείν Δ.Δ.Σ, αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ απμεκέλα 

αθαδεκατθά  πξνζφληα θαη έρνπλ επηηχρεη ηε βαζκνινγηθή βάζε ζηνλ 

ηειεπηαίν δηαγσληζκφ ηνπ Αλψηαηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

(Α.Σ.Δ.Π.) γηα ηελ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ. Αλ δελ ππνβιεζνχλ αηηήζεηο γηα 

πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ κε απμεκέλα αθαδεκατθά πξνζφληα, ηα θελά 

θαιχπηνληαη απφ ηνλ εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο. Η 

πξφζιεςε ησλ αλαπιεξσηψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Δ.Δ.Σ., ε νπνία 

εγθξίλεηαη απφ ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ.  

 

Άπθπο 49 

Γιοικηηική ζηελέσωζη ηων Ππόηςπων  Πειπαμαηικών σολείων 

 

1. Κάζε Π.Π.Σ. κπνξεί λα ζηειερψλεηαη κε έλαλ  Χπρνιφγν απφ ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο ζηελ επφκελε παξάγξαθν, δχν δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο 

ΓΔ θαηεγνξίαο  θαη έλαλ θιεηήξα-επηζηάηε-θχιαθα- λπθηνθχιαθα θαηεγνξίαο 

ΥΔ. Η ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

2. Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Π.Π.Σ., κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ 

θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, απμάλνληαη νη ζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Π.Π.Σ. θαη ζπληζηψληαη ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ  Χπρνιφγσλ. 



 75 

Τππηθά πξνζφληα γηα ην δηνξηζκφ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Χπρνιφγσλ  

απνηεινχλ πηπρίν ςπρνινγίαο θαη κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή ςπρνινγία ή ηε ζπκβνπιεπηηθή. 

 

Άπθπο 50 

Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος ηων  Ππόηςπων Πειπαμαηικών 

σολείων και ηος πποζωπικού 

 

1. Η ζπζηεκαηηθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ Π.Π.Σ.  έρεη 

ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε θαη ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ.  

2. Κάζε Π.Π.Σ., κέρξη ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ θάζε δεχηεξνπ έηνπο, 

θαηαξηίδεη ζρέδην  δξάζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο γηα δχν ζρνιηθά 

έηε, ην νπνίν αθνξά ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Π.Π.Σ., ηα δεηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκάησλ ηνπ Π.Π.Σ., 

θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. 

3. Σην ηέινο θάζε δεχηεξνπ ζρνιηθνχ έηνπο ην Π.Π.Σ. ζπληάζζεη έθζεζε 

εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη: α) ε απφδνζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ζχλνιφ ηεο, β) ε επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

πνπ είραλ ηεζεί ζην ζρέδην δξάζεο θαη γ) νη επηηπρίεο, νη αδπλακίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ζρνιηθψλ εηψλ. 

Με ηελ ίδηα έθζεζε δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηα επφκελα δχν 

ζρνιηθά έηε. 

4. Τν ζρέδην δξάζεο θαη ε έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία 

κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη κε ην ζπληνληζκφ ηνπ Δ.Δ.Σ., 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη δεκνζηεχνληαη 

ζην δηαδίθηπν ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ζρνιείνπ. Η έθζεζε εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. αλά ηεηξαεηία. Απνηηκψληαο ηα επξήκαηα 

ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ε Γ.Δ.Π.Π.Σ. γλσκνδνηεί ζηνλ Υπνπξγφ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ή 

ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ελφο ζρνιείνπ σο Π.Π.Σ.  
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5. Τξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληψλ 

ησλ Π.Π.Σ., νη  ππεξεηνχληεο δηεπζπληέο αμηνινγνχληαη απφ ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ.  γηα 

ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπο ζην Π.Π.Σ. κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 42. Η ζεηηθή αμηνιφγεζε νδεγεί ζηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπο, 

εθφζνλ ην επηζπκνχλ, γηα κία αθφκε ηεηξαεηία.  

6. Τν πξνζσπηθφ ησλ Π.Π.Σ. αμηνινγείηαη απφ ην Δ.Δ.Σ. γηα ην ελ γέλεη 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν θάζε πέληε ρξφληα. Η ζεηηθή αμηνιφγεζε απφ ην Δ.Δ.Σ. 

κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ.Δ.Π.Π.Σ. νδεγεί ζηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ, 

εθφζνλ ην επηζπκεί γηα κία αθφκε πεληαεηία. 

 

  


