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Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

λοιπές διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Άρθρο 1
Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ημερήσιο και Εσπερινό) αποτε−
λεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης 
και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

2. Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως:
α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που 

θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, 
πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβου−
λίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των 
μαθητών.

γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πο−
λιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία 
των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.

δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο 
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δη−
μοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης 
και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή 
ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συν−
δυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία 
και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή κοι−
νών έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας 
στην οποία μετέχουν.

ζ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και 
επίλυσης προβλημάτων.

η) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για 
κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιο−
ποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επι−
κοινωνιών και

θ) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

3. Στην Α΄Τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κά−
τοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. 
Στη Β΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ 
Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη 
Γ΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ Τάξη 
του Γενικού Λυκείου.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Γενικού Λυκείου

1. Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη 
αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται 
πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά 
ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαι−
δευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδο−
μαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για 
όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο 
(2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) 
μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων 
μαθημάτων.

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος 
(γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, με 
διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική 
Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται πέντε 
(5), δύο (2) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.

β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα 
αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία 
για τα οποία διατίθενται τρεις (3) ώρες και δύο (2) ώρες, 
αντίστοιχα.

γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά ανά 
δύο ώρες διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, 
τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά 
αντικείμενο δύο (2) ώρες.

δ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
ε) Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, με διδακτέα αντι−

κείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου 
και Κοινωνιολογία.

στ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
ζ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), 

δύο (2) ωρών.
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προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18, αντίστοιχα, του ν. 
3699/2008 (Α΄ 199), ως ισχύουν.

Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΕΚ, ΙΕΚ, 
ΣΔΕ και ΚΔΒΜ δύναται να αποσπάται, για ένα έτος, με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, η 
οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Περι−
φερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ., οι οποίες 
βρίσκονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που 
χωρικά ταυτίζεται με τη ΔΔΒΜ στην οποία υπηρετούν, 
για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.

15. α) Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελ−
ματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και 
την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, 
για τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρ−
τιση στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, όπως προσδι−
ορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο 
Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή.

β) Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαι−
ροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών όπως και 
η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και 
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαί−
δευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για 
τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης 
κατάρτισης. Για το λόγο αυτόν τα προγράμματα σπου−
δών περιλαμβάνουν σαφείς κατευθύνσεις, αναφορικά 
με τα προσόντα των εκπαιδευτών ανά Θ.Ε. και με τα 
απαιτούμενα εκπαιδευτικά μέσα, μεθοδολογίες και ερ−
γαλεία. Οι θέσεις εκπαιδευτών των δημόσιων ΣΕΚ, ΙΕΚ, 
ΣΔΕ και ΚΔΒΜ προκηρύσσονται από τη ΓΓΔΒΜ ή άλλον 
φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ, που με απόφασή του ο Υπουρ−
γός Παιδείας και Θρησκευμάτων του έχει αναθέσει. Οι 
προκηρύξεις αναφέρουν: τη διάρκεια κατάρτισης, τις 
ειδικότητες που έχει αποφασιστεί να λειτουργήσουν, τις 
Θ.Ε. ανά ειδικότητα με αναφορά στο είδος τους (θεωρη−
τικές – εργαστηριακές– μικτές) και στις προβλεπόμενες 
από το πρόγραμμα σπουδών ώρες διδασκαλίας ανά Θ.Ε., 
τους δικαιούχους συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τη σχέση εργασίας, 
τον τρόπο και την ανώτατη ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων των εκπαιδευτών, τη διαδικασία υποβολής 
και διαχείρισης τυχόν ενστάσεων σε όλα τα στάδια 
επιλογής.

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, 
καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας ασχο−
λούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυ−
πικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν 
οι εκπαιδευτές περιγράφονται στα εγκεκριμένα και δη−
μοσιοποιημένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των 
ειδικοτήτων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. 
Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η εγγραφή 
του υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπό−Μητρώο Εκπαιδευ−
τών Α.Ε.Κ., το οποίο τηρείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση του Υπό−Μη−
τρώου Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ.. Η επιλογή των εκπαιδευτών 
γίνεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον 
Διευθυντή της οικείας ΔΔΒΜ, τον Διευθυντή των οικείων 
ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ και ένα μέλος οριζόμενο από 
τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ..

δ) Για την επιλογή των εκπαιδευτών συνεκτιμώνται 
τα ακόλουθα σε σχέση με την αντίστοιχη Θ.Ε.: η ερ−

γασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση 
στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, 
οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι 
σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνερ−
γασίας στην περίπτωση προηγούμενης συνεργασίας με 
το ΙΕΚ και κοινωνικά κριτήρια.

ε) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού 
Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, εξειδικεύονται τα κριτή−
ρια επιλογής εκπαιδευτών στα ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.

στ) Οι σχετικές αμοιβές των Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
μπορούν να καλύπτονται και από συγχρηματοδοτούμε−
να προγράμματα ΕΣΠΑ.

16. α) Σε κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, για την υποστή−
ριξη του έργου αυτού, λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας. 
Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν 
σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, 
τη διακίνηση των εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών 
και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, 
καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και λοι−
πού έντυπου υλικού. Οι θέσεις των υπηρετούντων στο 
Γραφείο Γραμματείας καλύπτονται από διοικητικούς 
υπαλλήλους με απόσπαση από τις οικείες Περιφερεια−
κές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ή με διάθεση από τις οικείες ΔΔΒΜ. 
Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να καλύπτονται και με 
μετατασσόμενους υπαλλήλους, κατηγορίας ΔΕ Διοι−
κητικού από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τις υπηρεσίες των 
εποπτευόμενων φορέων του, που συνιστώνται με την 
πράξη μετάταξης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία 
έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. 
Οι ανωτέρω μετατάσσονται σε θέσεις συναφούς ή μη 
κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. 
που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων 
από τις οποίες προέρχονται.

β) Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ που φοιτούν έως εκατόν 
ογδόντα (180) σπουδαστές το Γραφείο Γραμματείας 
στελεχώνεται από δύο (2) άτομα. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και 
ΚΔΒΜ έως τετρακόσιους (400) σπουδαστές το Γραφείο 
Γραμματείας στελεχώνεται από τρία (3) άτομα. Σε ΣΕΚ, 
ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ που φοιτούν άνω των τετρακοσίων 
(400) σπουδαστών το Γραφείο Γραμματείας στελεχώ−
νεται από τέσσερα (4) άτομα.

17. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
ρυθμίζεται οποιοδήποτε λεπτομερειακό θέμα για την 
εφαρμογή και εξειδίκευση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 28
Θέματα Ειδικής Αγωγής

1. Η υποπαράγραφος γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
8 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής:

«γ) οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελμα−
τικής εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:

α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία 
εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή 
ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση περιλαμ−
βάνει πέντε τάξεις. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται 
πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υπο−
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χρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.

Τα ΕΕΓ ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και 
είναι ισότιμα με τα Ειδικά Γυμνάσια, χορηγούν δε στο 
πέρας της Δ΄ τάξης τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου και 
στην Ε΄ τάξη, πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα 
επιπέδου 2β.

Στην Ε΄ τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με 
την υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισμών με στόχο 
τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την 
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγρά−
φεται στη Β΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου 
και του Επαγγελματικού Λυκείου (ημερήσιου ή Εσπε−
ρινού), κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ, σε ειδικότητα 
αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού.

Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε 
ειδικότητα διαφορετικής ομάδας προσανατολισμού, ενώ 
έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελ−
ματικό Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Ειδικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή του Γενικού Επαγγελματικού 
Λυκείου.

β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία 
εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου 
και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στα 
λύκεια αυτά η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις 
κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. 
Στα ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος απολυτη−
ρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα 
επιπέδου 3.

βα) Στη δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαί−
δευση, δύναται να λειτουργεί το ΕΕΓ με τάξεις ΕΕΛ, που 
περιλαμβάνει τις δομές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παρούσας παραγράφου υπό ενιαία διεύθυνση ως ενιαία 
σχολική μονάδα σε περιπτώσεις όπου στο νομό δεν 
λειτουργεί αντίστοιχη σχολική δομή. Οι συστεγαζόμενες 
και συλλειτουργούσες σχολικές μονάδες ΕΕΓ και ΕΕΛ 
τελούν επίσης, υπό ενιαία διεύθυνση.

ββ) Για την επάρκεια της φοίτησης των μαθητών που 
φοιτούν σε ΕΕΓ και ΕΕΛ εφαρμόζεται το άρθρο 6 παρ. 
3 του ν. 3699/2008.

βγ) Για τους μαθητές που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, η δια−
δικασία της αξιολόγησής τους σε όλα τα επίπεδα θα 
γίνεται μετά από εισήγηση της ΕΔΕΑΥ της ΣΜΕΑΕ και 
με σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων. Η Επι−
τροπή διενέργειας της εξέτασης ορίζεται με απόφαση 
του Διευθυντή της ΣΜΕΑΕ. Οι ήδη φοιτούντες στα ΤΕΕ 
Α΄ και Β΄ βαθμίδας, κατατάσσονται στη νέα σχολική 
δομή στην αντίστοιχη τάξη. Στους ήδη αποφοιτήσαντες 
μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των ΤΕΕ ειδικής αγωγής α΄ 
και β΄ βαθμίδας, χορηγείται από τους Διευθυντές των 
σχολείων, βεβαίωση ότι ο προηγούμενος τίτλος επέχει 
θέση πτυχίου επιπέδου 2 α, 2 β και 3 αντιστοίχως και 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

γ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ−
σης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στα οποία η φοίτηση 
διαρκεί 6 χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δη−
μοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κα−
λύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι σχολικές μονάδες δι−
αβαθμισμένες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χο−
ρηγούν στους αποφοίτους τους πτυχίο επιπέδου 2α με 
επαγγελματικά δικαιώματα και δικαίωμα εγγραφής στις 

ΣΕΚ ειδικής αγωγής, κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ. 
Στην τελευταία τάξη των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. θεσμοθετείται πρα−
κτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, στο 
πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία προσ−
διορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων. Το 
ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ΄ τάξης συμπληρώνεται 
από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με 
τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως 
αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η 
ΣΤ΄ τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής 
εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτή−
των των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργα−
σιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή 
η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την 
υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.

Για τους μαθητές που φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., η φοίτη−
σή τους χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο 
Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και 
ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζο−
ντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, 
τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και την εισήγηση της 
ΕΔΕΑΥ, εφόσον αυτή έχει συσταθεί. Οι μαθητές των 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι και επρόκειτο να φοι−
τήσουν κατά το σχολικό έτος 2013−2014 για έκτη, έβδομη 
ή όγδοη χρονιά, εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει 
τουλάχιστον τις 4 πρώτες τάξεις, κατατάσσονται στην 
Πέμπτη τάξη της νέας σχολικής δομής. Σε περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, 
τότε αυτή γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνε−
ταιρισμού σε όλες τις ΣΜΕΑΕ όπου αυτός έχει συσταθεί.

Από την εφαρμογή του νόμου όλα τα ΤΕΕ ειδικής 
αγωγής Α΄ βαθμίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ 
βαθμίδας, μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυ−
μνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια αντίστοιχα. Το 
εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπι−
κό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό αυτών των σχολικών 
μονάδων που υπηρετεί σε αυτές οργανικά, συνεχίζει να 
υπηρετεί οργανικά και στις νέες σχολικές μονάδες. Η μη 
υπηρετούμενες κενές οργανικές θέσεις μεταφέρονται 
στις αντίστοιχες νέες σχολικές μονάδες. Το ίδιο ισχύει 
και για κάθε άλλον οργανικά τοποθετημένο εργαζόμενο 
στις ανωτέρω δομές.

Οι Διευθυντές και το προσωπικό που ήδη υπηρετεί 
στα σχολεία κωφών και τυφλών μαθητών, συνεχίζουν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από την πιστο−
ποίηση η όχι της νοηματικής γλώσσας και της γραφής 
Braille. Για τη σχολική χρονιά 2013−2014, οι μαθητές των 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., των ΕΕΓ, ΕΕΛ, μπορούν να αλλάξουν εργα−
στήριο κατόπιν απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων 
και έγκρισης του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ.

2.α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προ−
σλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπά−
σεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους 
τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μα−
θημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική 
άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμ−
ματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγω−
γή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα 
καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδο−
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νται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο απο−
τελείται: α) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρού−
μενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) 
από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούμενο από τον 
Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, γ) από έναν Διευθυ−
ντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή 
Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία 
στην Ειδική Αγωγή και δ) από δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ 
αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη 
ΕΕΠ. Εισηγητής ορίζεται ο πρόεδρος και γραμματέας 
διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός 
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.

γ. Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς 
και για την επιλογή Προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔ−
ΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία ενός πε−
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με 
σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, αναπληρούμενο 
από άλλον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τη 
συμμετοχή ενός σχολικού συμβούλου ΕΑΕ με τον ανα−
πληρωτή του, επίσης, σύμβουλο ΕΑΕ, τον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, αναπληρούμενο από 
τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τα 
δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπλη−
ρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Στην υπουργική απόφαση 
της προηγούμενης παραγράφου θα καθορίζονται τα 
κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων 
των ΚΕΔΔΥ με θητεία μετά από εισήγηση της Διεύθυν−
σης Ειδικής Αγωγής.

3. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συ−
γκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ει−
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο 
είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία 
στην ειδική αγωγή ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή εκπαί−
δευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ει−
δική αγωγή, έναν σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ και δύο αιρετά 
μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά μέλη 
ΕΕΠ. Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από 
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης διοικητικοί 
υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Δι−
εύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγού−
νται ο πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο. 
Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ στις 
συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του ΕΒΠ 
ο οποίος ορίζεται όπως και οι αναπληρωτές όλων των 
μελών της παρούσας παραγράφου.

3.α. Για τους Διευθυντές όλων των ΣΜΕΑΕ προβλέπο−
νται αποζημιώσεις (επίδομα θέσης ευθύνης), αντίστοιχες 
με αυτές των διευθυντών ΕΕΕΕΚ όπως αυτές προβλέ−
πονται από την παρ. δ΄ του άρθρου 18 του ν. 4024/2011.

4. Οι συστεγαζόμενες στο ίδιο συγκρότημα ΣΜΕΑΕ ή 
αυτές που έχουν κοινή μεταφορά μαθητών εναρμονί−
ζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους κατόπιν σχετικής 
έγκρισης του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

5. Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστο−
ποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας του ΕΕΠ, αυτό 
καλύπτεται και με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Δη−

μοσίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους φορείς.

6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 
(Α΄ 71) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης των περιπτώ−
σεων ιζ΄, ιη΄, ιθ’ , κ΄, κα΄, κβ΄ και κη΄, συμμετέχει ισότιμα 
με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 11 επ. το ειδικό εκπαιδευτικό 
προσωπικό κατηγορίας ΠΕ που υπηρετεί με οργανική 
θέση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.»

7. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμ−
ματα, που καταρτίζονται από τα Περιφερειακά Εκπαι−
δευτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και άλλους φορείς. Για θέματα 
σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση των 
προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη φοίτηση και 
τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις, που ισχύουν για την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με μέριμνα, όπου είναι δυνατόν, για τις 
ιδιαιτερότητες της θεματολογίας και τους διδάσκοντες 
για κάθε κλάδο.

8. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 
3699/2008 και στο δεύτερο εδάφιο αυτής, διαγράφεται 
η λέξη «περιφερειακού», ενώ προστίθεται έκτο εδάφιο 
ως εξής:

«Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά 
από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει 
σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ.»

9. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/ 
2008 αντικαθίστανται τα εδάφια 3 ως εξής:

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή 
και για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών – ΕΕΠ σε σχολεία 
Κωφών – Τυφλών, είναι η πιστοποίηση της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille και 
εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν πληρούται, τοποθε−
τούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, 
εκπαιδευτικοί με λιγότερα προσόντα.»

10. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«3. Αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νο−
ηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille είναι 
ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποί−
ος για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τους πλέον αντιπρο−
σωπευτικούς φορείς σε θέματα Κωφών και Τυφλών, την 
Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (Ο.Μ.Κ.Ε.) και την Εθνική 
Ομοσπονδία τυφλών (Ε.Ο.Τ.), και έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση της επιμόρφωσης στην Ελληνική 
Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille.

β) Την πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνικής Νοηματι−
κής Γλώσσας και της γραφής Braille στους ήδη χρήστες. 
Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής ισχύουν οι βεβαι−
ώσεις επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 
που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος 
και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
εφόσον εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από 
πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οι 
οποίες θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την συ−
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γκρότηση αυτής για τους ήδη κατόχους ως ισότιμες βε−
βαιώσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Ομοίως, και για τις πιστοποιήσεις 
της γραφής Braille. Στις συνεδριάσεις και συνελεύσεις 
των συλλόγων διδασκόντων μπορεί να παρίσταται δι−
ερμηνέας ΕΝΓ όταν σε αυτές παρευρίσκεται κωφός−
βαρύκοος εκπαιδευτικός, ΕΕΠ, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Στο ΙΕΠ μεταφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών που 

παράγονται με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη 
γραφή Braille, πριν την ενσωμάτωσή τους στην εκπαι−
δευτική διαδικασία.

β) Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και ορ−
γανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με 
εξειδικευμένους επιστήμονες σε εκπαιδευτικά θέματα 
των Κωφών και Τυφλών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, και Οικονομικών που εκδίδεται μετά 
από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται 
το σύστημα πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η 
διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύ−
πος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς 
και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων 
πιστοποίησης. Με την ίδια απόφαση συνιστάται στον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιτροπή πιστοποίησης της επάρκειας της 
Ε.Ν.Γ. και της γραφής Braille, στην οποία συμμετέχει 
υποχρεωτικά από ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδί−
ας Κωφών Ελλάδος, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, της 
Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Κέντρου Εκπαι−
δεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών, καθώς και μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
ή και στελέχη, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής για τη διε−
νέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές 
του και αφορούν στην πιστοποίηση της Ελληνικής Νο−
ηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), συνιστώνται όργανα και επι−
τροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων 
η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της επιτροπής 
πιστοποίησης και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η 
διαδικασία αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος 
λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα 
ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρα−
κτήρα, θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης. Με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η 
οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως καθορίζεται η συγκρότηση της επιτροπής πιστο−
ποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.). 
Για την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας, καθώς και 
της γραφής Braille, οι αρμόδιοι φορείς πιστοποιούνται 
με διαδικασία που ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Μέχρι τη συγκρότηση της επιτροπής ισχύουν οι βεβαι−
ώσεις επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, 
που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος 
και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.»

11. Στο ΙΕΠ συστήνεται επιστημονική επιτροπή η οποία 
θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών−διδακτο−
ρικών τίτλων στην ΕΑΕ. Η σύνθεση και η λειτουργία 

της ανωτέρω Επιτροπής θα καθοριστεί με υπουργική 
απόφαση.

12. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3848/2010 προ−
στίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ προσμετράται 
και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ.»

13. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιο−
λογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.»

14. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα 
αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και 
φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς 
και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό 
σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδε−
μόνες του μαθητή είτε προσωπική είτε διότι υπάρχει δι−
άσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη 
από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς 
ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγω−
γικό Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός, 
υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή 
κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια 
ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική.

15. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 
του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής: 
«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συ−
μπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός 
αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με 
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς 
μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξί−
σου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης 
του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και 
έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»

16. Στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3699/2008 προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου 
εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή 
κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.»

17. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατρο−
παιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν 
μόνιμη ισχύ. Κατ’ εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο 
πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, 
για κατ’ οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, 
για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς 
και αυτές που αφορούν σε αλλαγή σχολικής βαθμίδας, 
θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα, που 
θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του 
ΚΕΔΔΥ.

18. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 
7 του ν. 3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής:

«Η φοίτηση των αυτιστικών μαθητών στις κατάλληλες 
δομές ΕΑΕ ή στο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο του 
γενικού σχολείου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των 
ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους γονείς ή τους 
κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η Δευτεροβάθμια 
ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Οι παράλ−
ληλες στηρίξεις των αυτιστικών μαθητών, καθώς και 
κάθε άλλης αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, 
ανανεώνονται αυτόματα κατόπιν σχετικής εισήγησης 
του οικείου ΚΕΔΔΥ και της σύμφωνης γνώμης των γο−
νιών του μαθητή. Η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να 
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υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και δι−
αθέτει η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώ−
μης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της 
σχολικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
στήριξης από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης 
δημόσιου νοσοκομείου.»

19. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3699/2008 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«1. Το Τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής 
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τμήμα 
Προσωπικού, του οποίου προΐσταται διοικητικός ή απο−
σπασμένος εκπαιδευτικός στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων 
διορισμού, μεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών με−
ταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ, 
καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, 
των οδηγών αυτοκινήτων και των συνοδών των μαθητών 
των ΣΜΕΑΕ, καθώς και για την εισήγηση θεμάτων, που 
αφορούν το ΚΥΣΕΕΠ. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ 
και ΕΒΠ μέχρι τη δημιουργία ενιαίου πίνακα στο Υπουρ−
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται από τους 
υπάρχοντες πίνακες των περιφερειακών Διευθύνσεων.

20. Δαπάνες που εκτελέστηκαν από τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των οι οποίες αφορούσαν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντι−
στοίχως που προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες 
Ειδικής και Γενικής Αγωγής καθ’ υπέρβαση των εγκεκρι−
μένων ανθρωπομηνών απασχόλησης της απόφασης της 
επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, 
(άρθρο 2 παρ. 1) χωρίς υπέρβαση των πιστώσεων, είναι 
νόμιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα.

21. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 
3699/2008, τροποποιείται ως εξής:

«Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο 
διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις 
τους ισχύουν ακόμη και όταν δεν καθίσταται εφικτή η 
συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ.»

22. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 προ−
στίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

«Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός απο−
κλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από 
την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για 
αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της 
ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι 
απολύτως αιτιολογημένη.»

23. Η τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων με 
τη διαδικασία των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 
24 του ν. 3848/2010, γίνεται ως προς τις ΣΜΕΑΕ με τις 
δεσμεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ίδιου 
νόμου.

24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ που προσλαμβάνονται, σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους 
ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι σε Διευθύνσεις Πρω−
τοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται 
εφόσον συναινούν να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό 
διδακτικό τους έργο σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ εκτός των 
διοικητικών ορίων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
χωρίς να αλλάζει η περιοχή πρόσληψής τους.

Άρθρο 29
Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής

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

1. α) Η παρ. 1.α του άρθρου 4 του ν. 3027/ 2002 τρο−
ποποιείται ως εξής:

«1. α) Ιδρύεται στην Αθήνα Ανώτατη Σχολή Παιδα−
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η 
οποία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως 
αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του 
Συντάγματος, τις διατάξεις του νόμου αυτού και τον 
Εσωτερικό Κανονισμό.

Η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:
αα) Παιδαγωγικό Τμήμα.
αβ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανών με εισαγω−
γικές κατευθύνσεις : i) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών. ii) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

αγ)Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών.
αδ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών.
β) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της 

παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 3027/2002, η 
φράση «δεν λειτουργεί» αντικαθίσταται από τη φράση 
«καταργείται».

γ) Η υποπερίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3027/2002, τροποποιείται ως εξής:

«Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευ−
τεροβάθμια εκπαίδευση ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγ−
γελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελ−
ματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτά 
των Τ.Ε.Ι.. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν 
του εκπαιδευτικού και της επαγγελματικής ειδικότη−
τας, με ενιαίο βαθμό. Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από 
σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων στα οποία περι−
λαμβάνεται το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 
και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Για 
τους ήδη φοιτούντες υπάρχει η δυνατότητα, όχι αργότε−
ρα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013−2014, να 
δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους όσοι επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα οκτώ εξάμηνα και 
όχι αργότερα από τις 31.10.2018 και να λάβουν μόνο το 
πρώτο πτυχίο του εκπαιδευτικού χωρίς τη δυνατότητα 
συνέχισης των σπουδών τους για άλλα δύο εξάμηνα. 
Για τους υπολοίπους εφαρμόζονται οι διατάξεις για το 
ενιαίο πτυχίο των δέκα εξαμήνων.»

δ) Η υποπερίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3027/2002, τροποποιείται ως εξής:

«Με απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε. ορίζεται ως 
γραμματέας της Δ.Ε. μαζί με τον αναπληρωτή του δι−
οικητικός υπάλληλος της Σχολής είτε υπάλληλος άλλης 
κατηγορίας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας της γραμματείας της Δ.Ε.. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση 
του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του 
γραμματέα της Δ.Ε..»

ε) Η υποπερίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του 
ν. 3027/2002 τροποποιείται ως εξής:

« α) Η Σχολή, με απόφαση του Συμβουλίου, οργανώνει 
και λειτουργεί, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες 
των Τμημάτων της, συγχρηματοδοτούμενα ή αυτο−
χρηματοδοτούμενα προγράμματα διάρκειας έως δύο 
ακαδημαϊκών εξαμήνων: αα) παιδαγωγικής κατάρτισης, 
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