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Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου 
είναι η ρύθμιση του πλαισίου για την ανάπτυξη πρωτο-
βουλιών και την ενίσχυση δραστηριοτήτων στον τομέα 
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με στό-
χο την ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωσή της, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικής καταγωγής 
μαθητών του εξωτερικού και των ατόμων μη ελληνικής 
καταγωγής που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική 
γλώσσα και τον πολιτισμό και ειδικότερα:

α) η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτε-
ρότητες και ανάγκες στο πλαίσιο μιας συνεχώς ενισχυό-
μενης πολυπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σύγχρονων 
κοινωνιών,

β) η παιδαγωγική υποστήριξη των ελληνικής κατα-
γωγής μαθητών του εξωτερικού, ώστε αφενός μεν να 
επιτυγχάνεται η ένταξη των Ελλήνων μαθητών στη χώρα 
υποδοχής με διατήρηση του γλωσσικού και πολιτιστικού 
δεσμού και επαφής με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της 
και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρό-
σβασης στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας 
και της χώρας υποδοχής,

γ) η προώθηση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση 
σε σχέση με την ελληνική επιστημονική, πολιτιστική και 
φυσική κληρονομιά,

δ) η προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της ελ-
ληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοσή τους σε παγκό-
σμιο επίπεδο,

ε) η προώθηση δίγλωσσων σχολείων, με κύριες γλώσ-
σες την ελληνική και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, 
με την εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων σπουδών,

στ) η ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτισμικών ιδιαι-
τεροτήτων και της εμπειρίας της ελληνικής ομογένειας 
και η αξιοποίησή της με τη δημιουργία δικτύων πολιτι-
σμικών ανταλλαγών,

ζ) η υποστήριξη φορέων και δράσεων που αφορούν 
στην ελληνόγλωσση διδασκαλία και στην έρευνα για 
την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

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

Άρθρο 2

Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτε-
ρικό μπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξε-
νικές αρχές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι εκπαιδευτικές ή 
άλλες αρχές των άλλων χωρών, οι ελληνικές κοινότητες, 
τα ελληνικά ιδρύματα, οι σύλλογοι γονέων και οι πολι-
τιστικοί ή μορφωτικοί σύλλογοι, τα σωματεία και άλλα 
νομικά πρόσωπα, εφόσον τα νομικά πρόσωπα εγκρίνο-
νται από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών 
Σχολείων, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις 
σύστασης στη χώρα υποδοχής.

Άρθρο 3

Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης

εκπαίδευσης

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

τικό σύστημα: αα) με ελληνόγλωσσο ή ββ) με δίγλωσσο 
(ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραμμα.

β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): 
αα) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών, 
ββ) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα γγ) 
ενταγμένα σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία προσφέρουν 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

γ) Eλληνικά τμήματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και 
των σχολείων διεθνών οργανισμών που ακολουθούν 
τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων αυτών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 45

Ρυθμίσεις θεμάτων σχολικών καθαριστριών

Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016- 2017».

Άρθρο 46

Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού

Στο στοιχείο γγ΄ της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτω-
σης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 
235), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση α΄ της 
παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) μετά τη 
φράση «γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης 
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και 
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

Άρθρο 47

Ρυθμίσεις για την έρευνα

1. Η εκταμίευση της πρώτης δόσης των 18 εκατομμυ-
ρίων ευρώ σε εφαρμογή της από 15.7.2016 Σύμβασης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί στον Ειδικό Λογαρια-
σμό Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευ-
νας και Τεχνολογίας (ΕΛΚΕ ΓΓΕΤ). Ειδικότερα, η εν λόγω 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
συνιστά δανειακό έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού 
και το ισόποσο της χρηματοδότησης αυτής εγγράφε-
ται στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ, σε ειδικό προς τούτο κωδικό 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, πραγματοποιείται η κατανομή της 
ως άνω χρηματοδότησης σε επιμέρους κονδύλια που 
αφορούν προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών 
για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και μετα-δι-
δακτορικών μελετών και σε κονδύλια που θα διατεθούν 
για τη έναρξη της λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (Ελ.ΙΔ.Ε.Κ.) και ρυθμίζεται κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαχείριση των εν 
λόγω κονδυλίων.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας εκδί-
δει και δημοσιεύει τις ανωτέρω προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που αφορούν τη χορήγηση υποτροφι-
ών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και με-
τα-διδακτορικών μελετών. Η αξιολόγηση, διαχείριση, 
υλοποίηση των προσκλήσεων αυτών πραγματοποιείται 
σύμφωνα με την από 15.7.2016 δανειακή σύμβαση, το 
ν. 4310/2014, και ειδικό Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος 
εκδίδεται και δημοσιεύεται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο εν λόγω Οδηγός 
Εφαρμογής περιέχει τους θεματικούς τομείς έρευνας, 
τους δυνητικούς δικαιούχους χρηματοδότησης, τις επι-
λέξιμες κατηγορίες δαπανών, το ύφος της επιχορήγησης, 
τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ορθή υλο-
ποίηση των εν λόγω προγραμμάτων.

Άρθρο 48

Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όργανα διοίκησης των ΣΜΕΑΕ είναι ο διευθυντής, ο 
υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Στο σύλλο-
γο διδασκόντων μετέχουν ισότιμα όλοι οι εκπαιδευτικοί, 
καθώς και όλα τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού».

2. α) Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕΔΔΥ, των 
προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμ-
μάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας 
στο σπίτι γίνεται από:

α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και

β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους 
προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους 
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευ-
ση στην ΕΑΕ. Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με:

αα) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική 
Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 
της αλλοδαπής ή

ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχο-
λική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο 
πτυχίο της αλλοδαπής ή

γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδα-
σκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και 
αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές 
σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο 
και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλά-
χιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.

εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, 
η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως 
με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της 
αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική 
Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτι-
κή Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» 
ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση 
σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις 
των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμ-
βασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και 
παροχής διδασκαλίας στο σπίτι με μετάθεση ή διορισμό 
ή απόσπαση ή προσωρινή αναπλήρωση, σύμφωνα με 
τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση. Ειδικότερα οι οργα-
νικές θέσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών και Δασκάλων 
των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχο-
λείων, των Τμημάτων Ένταξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και των Εργαστηρίων Ειδικής 
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Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 
πληρούνται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και 
ΠΕ71, καθώς και των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που κατέ-
χουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ προσόντα, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

β) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 
του ν. 3699/2008, οι υποπαράγραφοι 1.3 και 1.4 της παρ. 
1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, καθώς και η παρ. 1 
του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργούνται.

3. Το άρθρο 21 του ν.3699/2008, όπως ισχύει, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21
Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ -
Υπηρεσιακές μεταβολές

1. Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ μπο-
ρεί να μετατίθενται εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 
του άρθρου 16. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί της περίπωσης 
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 που υπηρετούν 
στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να 
μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών 
ΕΑΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή (3) διδακτική 
υπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου 
διατηρούν το δικαίωμα μετάθεσης σε κενές οργανικές 
θέσεις του αντίστοιχου κλάδου στη γενική και επαγγελ-
ματική εκπαίδευση, μετά τη συμπλήρωση διετούς διδα-
κτικής υπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ.

Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, οι οποί-
οι πέραν των προβλεπόμενων προσόντων διαθέτουν 
επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσ-
σα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών που 
πιστοποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7, 
μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες 
τυφλών και κωφών.

Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές 
οργανικές θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού 
των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτομα 
με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκα-
τό (67%) σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και σε ποσο-
στό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των 
υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές. Η τοποθέτηση 
των εκπαιδευτικών από μετάθεση σε κενές οργανικές 
θέσεις γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους 
και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας 
όπως αυτές προβλέπονται κατωτέρω και η αναπηρία δεν 
οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16, 
όπως αντικαθίσταται με το παρόν, μπορεί να τοποθε-
τούνται με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ, 
εφόσον συμπληρώσουν τριετή διδακτική προϋπηρεσία 
σε ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, προ-
γράμματα παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκα-
λίας στο σπίτι και εφόσον οι κλάδοι τους προβλέπονται 
στα οικεία οργανογράμματα των ΚΕΔΔΥ.

3. Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανι-
κές θέσεις διορίζονται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες 
διοριστέων του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 
1 του άρθρου 16, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου που κα-
τέχουν τα προσόντα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 16 μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανι-
κές θέσεις της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
μετά τη συμπλήρωση τριετούς διδακτικής υπηρεσίας 
σε δομές ΕΑΕ.

4. Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορι-
σμό, δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε 
ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Τμήματα Ένταξης, προγράμματα παράλ-
ληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδα-
σκαλίας στο σπίτι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως ακολούθως:

α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 16.

β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των κατωτέρω 
περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση:

αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σε-
μιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ 
από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς 
φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας 
τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού 
έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.

γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω 
του 67% .

δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σε-
μιναρίων επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πα-
νεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς 
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης 
των κενών διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από 
τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευ-
τικοί αυτοί συμμετέχουν υποχρεωτικά κατά προτεραιό-
τητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης 
που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών».

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 
του ν. 3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση:
αα) Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, 

τα οποία λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, Διευθυντή 
και κοινό Σύλλογο Διδασκόντων. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγ-
γελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις 
Α΄, Β΄,Γ΄ Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. 
Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγ-
γράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές 
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποί-
οι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προ-
γράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να 
οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε 
ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία. Αναλυτικά:

Οργάνωση και Λειτουργία των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων 
Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνα-
σίου - Λυκείου

Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα 
ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων 
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γενικής εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνονται με την 
υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σχετική 
γνωμοδότηση του I.E.Π.

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, 
κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές απόφοιτοι 
Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ 
τάξης των ΕΕΕΕΚ. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν 
οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την 
ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη 
χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδι-
κού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται να 
συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμά-
τευσης του ΚΕΔΔΥ: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, ii) στην Α΄ 
τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού 
Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, 
ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκεί-
ου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης.

Για τις μετεγγραφές μαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄τάξεις Γυ-
μνασίου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση 
των ΚΕΔΔΥ. Αναλυτικά:

i) Οι μαθητές Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ-
ματικού Γυμνασίου-Λυκείου μετεγγράφονται ως εξής:

-Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδι-
κού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται 
στη Β΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,

-Απόφοιτος της Β΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδι-
κού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται 
στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,

-Απόφοιτος της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδι-
κού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται 
στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευ-
σης.

ii) Οι μαθητές Γυμνασίου σχολικής μονάδας γενικής ή 
ειδικής εκπαίδευσης, μετεγγράφονται ως εξής:

-Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής 
εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυμνασίου του 
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου,

-Απόφοιτος της Β΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής 
εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου του 
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου.

Οργάνωση και Λειτουργία των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων 
Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασί-
ου-Λυκείου

Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα 
ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου, όπως διαμορφώνονται με την 
υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργεί-

ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σχετική 
γνωμοδότηση του I.E.Π.

Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ-
ματικού Γυμνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνω-
μάτευσης του ΚΕΔΔΥ, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου 
του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, 
καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών 
Γυμνασίων.

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών 
στη Δ΄ τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του 
Γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας 
επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμε-
νες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. 
Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ΄ Τάξης δύνανται, κατόπιν 
γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυ-
κειακό έτος-τάξη μαθητείας».

Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μα-
θητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζο-
νται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημε-
ρήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και επιπλέον 
απαιτείται σχετική γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.

Σε περίπτωση επανεγγραφής μαθητή σε διαφορετικό 
τομέα-ειδικότητα από αυτήν που αποφοίτησε, για την 
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ο μαθητής 
δύναται να παρακολουθεί τα μαθήματα Γενικής Παιδείας 
και να απαλλάσσεται από τις εξετάσεις των μαθημάτων 
αυτών. Κάθε απόφοιτος μαθητής του Ενιαίου Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύναται να επανεγ-
γραφεί και να φοιτήσει σε ένα (1) μόνο ακόμα πρόγραμ-
μα ειδικότητας του ίδιου ή διαφορετικού τομέα, ύστερα 
από γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, η οποία λαμβάνει υπόψη αξιο-
λόγηση του συλλόγου διδασκόντων.

Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια 
υλοποιούνται για όλους τους μαθητές Εξατομικευμέ-
να Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Ο αριθμός των 
φοιτούντων μαθητών στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά 
Γυμνάσια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή 
ειδικότητας ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως 
κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση 
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγη-
ση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση 
του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από 
ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδα-
σκόντων, εισήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του 
σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ββ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), τα οποία αποτελούν σχολικές μονάδες 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρε-
ωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικη-
τικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

Στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχο-
λείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος 
της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕΔΔΥ, 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολού-
θηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και 
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παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.

Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώ-
τατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικεί-
ου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του 
αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς 
αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, 
εισήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού 
συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, 
Ε΄, ΣΤ΄) και ακολουθούνται τα αναλυτικά και ωρολόγια 
προγράμματα, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές περιγρά-
φονται στα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης 
(ΕΠΕ), τα οποία υλοποιούνται για όλους τους μαθητές. 
Κάθε διδακτικό έτος στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αποτελείται από δύο 
τετράμηνα.

Κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ τάξης υλοποιείται πρακτική 
άσκηση, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλ-
λόγου Διδασκόντων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών 
μαθημάτων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ΄ τάξης συ-
μπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, 
ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθη-
τών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξι-
ολόγηση. Η ΣΤ΄ τάξη λειτουργεί ως τάξη επαγγελματικής 
εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων 
των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό 
περιβάλλον. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 
δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε 
αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη του σχολικού συνε-
ταιρισμού ή στα εργαστήρια του σχολείου.

Η φοίτηση των μαθητών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. χαρακτηρίζεται 
επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος 
αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον 
αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατά-
κτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε 
μαθητή.

Οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν, 
κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ σε ΔΙΕΚ ενηλίκων, απο-
φοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μαθητές που έχουν 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της 
γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγρα-
φούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ίδια ή σε 
άλλη ειδικότητα. Οι απολυτήριοι τίτλοι των αποφοίτων 
των εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης που χορηγήθηκαν ως την εφαρμογή του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) διατηρούν τα επαγγελματικά δι-
καιώματα που καθορίζονται στην παρ. 23 του άρθρου 1 
του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη 
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζο-
νται: i) θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., 

και ii) τα προγράμματα σπουδών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., κατόπιν 
σχετικής γνωμοδότησης του I.E.Π.».

5. α) Όλα τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά 
Επαγγελματικά Λύκεια μετατρέπονται από το σχολικό 
έτος 2017-2018 σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνά-
σια-Λύκεια.

β) Το σύνολο των οργανικών θέσεων του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού προσω-
πικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και 
των στελεχών εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της 
περίπτωσης α΄ μεταφέρεται από το σχολικό έτος 2017- 
2018 αυτοδικαίως στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυ-
μνάσια-Λύκεια.

γ) Το σύνολο των φοιτούντων μαθητών εγγράφονται 
και συνεχίζουν τη φοίτησή τους στις αντίστοιχες τάξεις 
του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου 
με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη 
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

αα) καθορίζεται για το σχολικό έτος 2016-2017 η 
λειτουργία των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών 
Γυμνασίων, των λειτουργούντων σε αυτά Λυκειακών 
Τάξεων, καθώς και των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελ-
ματικών Λυκείων,

ββ) πραγματοποιείται η μετατροπή και μετονομασία 
των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά 
Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια,

γγ) καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη 
φοίτηση και αποφοίτηση των μαθητών, καθώς και την 
αντιστοίχηση τάξεων,

δδ) καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες των Ενι-
αίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων,

εε) επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφό-
σον το επιβάλλουν οι συνθήκες κτιριακής υποδομής, 
να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες της περίπτωσης 
α΄ μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή μόνο ως 
Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια για χρονικό διάστημα κατά 
ανώτατο όριο έως δύο (2) σχολικά έτη,

στστ) ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτω-
σης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008.

Άρθρο 49

Σύσταση αυτοτελούς τμήματος 

νέων τεχνολογιών και καινοτομίας 

στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 
181), προστίθεται περίπτωση η΄, ως εξής:

«η. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών 
και Καινοτομίας».

2. Στο άρθρο 30 του Π.δ. 114/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολο-
γιών και Καινοτομίας, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση 
Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, είναι αρμόδιο για:
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