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Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 

Άρθρο 1 

Έννοιες – Σκοπός 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ) είλαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ πνιηηεία 

δεζκεχεηαη λα θαηνρπξψλεη θαη λα αλαβαζκίδεη δηαξθψο ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη 

δσξεάλ δεκφζηαο παηδείαο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ παξνρή δσξεάλ δεκφζηαο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηνπο αλαπήξνπο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη γηα φια ηα ζηάδηα 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Γεζκεχεηαη επίζεο λα δηαζθαιίδεη ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ίζεο επθαηξίεο 

γηα πιήξε ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία, αλεμάξηεηε δηαβίσζε, 

νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη απηνλνκία, κε πιήξε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

ζηε κφξθσζε θαη ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε. 

Ζ πνιηηεία αιιά θαη φιεο νη ππεξεζίεο θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ Κξάηνπο νθείινπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαπεξία σο κέξνο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο αιιά θαη σο έλα 

ζχλζεην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θαηλφκελν θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα απνηξέπνπλ 

ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε ζπκκεηνρή ή ζηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή. 

2. Όπνπ ζηε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν φξνο «εηδηθή αγσγή» αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν 

«εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε». 

3. Χο «δηάγλσζε» θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ λνείηαη ε εθπαηδεπηηθή 

αμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ – παξεκβάζεσλ. 

4. Όιεο νη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ αλαθέξνληαη ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, εθηφο 

εάλ ζην θείκελν ηνπ λφκνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

5. Γηαθνξηθή δηάγλσζε ή δηαθνξνδηάγλσζε είλαη ε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο απνθιείνληαη παζήζεηο κε παξφκνηα ζπκπηψκαηα ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηελ 

επηθξαηέζηεξε δηάγλσζε. Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε απνηειεί κέξνο ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ παξνρή 

θαηάιιεισλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ. 



Άρθρο 2 

Οξγάλσζε θαη ζηφρνη ηεο ΔΑΔ πκκεηνρή ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο 

1. Ζ ΔΑΔ, φπσο θαη ε γεληθή εθπαίδεπζε, είλαη ππνρξεσηηθή θαη ιεηηνπξγεί σο 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εληαίαο δεκφζηαο θαη δσξεάλ εθπαίδεπζεο. Σν θξάηνο 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ΔΑΔ ζε ζρνιεία Πξνζρνιηθήο, Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Απνθιεηζηηθφο θνξέαο ηεο ΔΑΔ είλαη ην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ.). Σν είδνο θαη ν βαζκφο ησλ 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πξνζδηνξίδνπλ ηε κνξθή, ηνλ ηχπν θαη ηελ 

θαηεγνξία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ΔΑΔ. 

2. ηηο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο ΔΑΔ πεξηιακβάλνληαη ε δηαθνξνδηάγλσζε, ε 

δηάγλσζε, ε αμηνιφγεζε θαη απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ε 

ζπζηεκαηηθή παηδαγσγηθή παξέκβαζε κε εμεηδηθεπκέλα θαη θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πινπνηνχληαη 

απφ ηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο 

Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΚΔΓΓΤ) πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 12 

ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη απφ ηηο δεκφζηεο ηαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο. Ζ ΔΑΔ 

πεξηιακβάλεη ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο κε θαηάιιειεο θηηξηνινγηθέο 

ππνδνκέο, πξνγξάκκαηα ζπλεθπαίδεπζεο, πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη, 

θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο δηαγλσζηηθέο, αμηνινγηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. 

3. ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΜΔΑΔ) θαη θαηά ηε 

ζπλεθπαίδεπζε ζηα γεληθά ζρνιεία, εθαξκφδνληαη εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

αλάινγα κε ηηο αλαπεξίεο θαη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν ή θαη γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

δσήο ηνπο. Πξνγξάκκαηα ζπζηεκαηηθήο παξέκβαζεο φπσο εξγνζεξαπεία, 

ινγνζεξαπεία, θπζηνζεξαπεία θαη θάζε άιιε ππεξεζία πνπ ζηεξίδεη ηελ ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε ησλ καζεηψλ, αμηνιφγεζε θαη παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, 

παξέρνληαη θαηά θχξην ιφγν κέζα απφ ηηο ΜΔΑΔ θαη επηθνπξηθά απφ ηα ΚΔΓΓΤ. 

4. ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξέρεηαη ΔΑΔ, ε 

νπνία -ζην πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηεο πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, 

ηξηηνβάζκηαο, κε ηππηθήο, άηππεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο- επηδηψθεη λα αλαπηχμεη 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη λα ηνπο θαηαζηήζεη θαηά ην δπλαηφλ ηθαλνχο γηα 

απηφλνκε ζπκκεηνρή ζηελ νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

δσή. 

5. Ζ ΔΑΔ επηδηψθεη ηδίσο: 

α) ηελ νιφπιεπξε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

β) ηε βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε έληαμε ή ε επαλέληαμή ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν, φπνπ θαη φηαλ 

απηφ είλαη δπλαηφλ, 

γ) ηελ αληίζηνηρε πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηελ 

θνηλσληθή δσή θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 



δ) ηελ αιιειναπνδνρή, ηελ αξκνληθή ζπκβίσζή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ 

ηζφηηκε θνηλσληθή ηνπο εμέιημε, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο πξνζβα-

ζηκφηεηαο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή/θαη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ κε αλαπεξία, ζε φιεο ηηο 

ππνδνκέο (θηηξηαθέο, πιηθνηερληθέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ), ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηα αγαζά πνπ απηά δηαζέηνπλ. Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ «ρε-

δηαζκνχ γηα Όινπο (Design for All)» γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη θαηά ηελ επηινγή ηνπ πάζεο 

θχζεσο εμνπιηζκνχ (ζπκβαηηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ), ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ αιιά 

θαη θαηά ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ ΜΔΑΔ θαη 

ΚΔΓΓΤ. 

6. Οη αλσηέξσ ζηφρνη επηηπγράλνληαη κε: 

α) ηελ έγθαηξε ηαηξηθή δηάγλσζε, 

β) ηε δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο ζηα 

ΚΔΓΓΤ θαη ζηα δεκφζηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΗΠΓ), 

γ) ηε ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζηηο 

θαηά ηφπνπο ΜΔΑΔ, κε ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ Πξψηκεο Παξέκβαζεο (ΠΠ), 

δ) ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ 

απνθαηάζηαζεο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηε ρξε-

ζηκνπνίεζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ παξνρή θάζε είδνπο δηεπθνιχλζεσλ θαη 

εξγνλνκηθψλ δηεπζεηήζεσλ απφ ηηο ΜΔΑΔ θαη ηα ΚΔΓΓΤ. 

7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπληζηψληαη 

ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ δπν ζπκβνπιεπηηθέο – 

γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο, κία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θπζηθήο πξνζβαζηκφηεηαο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη κία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ηφπσλ. ηηο επηηξνπέο απηέο ζπκκεηέρνπλ – κεηαμχ άιισλ -θαη εθπξφζσπνη ηεο 

Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη 

θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

8. ην Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο ζπκκεηέρεη κε εθπξφζσπφ ηεο ε Δζληθή 

πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία. 

Άρθρο 3 

Μαζεηέο κε αλαπεξία θαη κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

1. Μαζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη φζνη γηα 

νιφθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνβιεκάησλ, ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε 



δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο 

θαη κάζεζεο. ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο φζνη παξνπζηάδνπλ λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο κε ρακειή φξαζε), αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο 

αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξφληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, 

δηαηαξαρέο νκηιίαο-ιφγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, 

δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο 

κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνχ), 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. ηελ θαηεγνξία καζεηψλ κε αλαπεξία 

θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ εκπίπηνπλ νη καζεηέο κε ρακειή ζρνιηθή 

επίδνζε πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο γισζζηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. 

2. Οη καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ιφγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξακέιεζεο θαη εγθα-

ηάιεηςεο ή ιφγσ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, αλήθνπλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

3. Μαζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη θαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα αλεπηπγκέλα ζε βαζκφ πνπ ππεξβαίλεη 

θαηά πνιχ ηα πξνζδνθψκελα γηα ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, αλαηίζεηαη ε αλάπηπμε πξνηχπσλ αμηνιφγεζεο θαη 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο καζεηέο απηνχο ζε ρνιέο ή Σκήκαηα 

Α.Δ.Η. πνπ, θαηφπηλ πξφζθιεζεο πνπ ηνπο απεπζχλεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ. ηνπο καζεηέο απηνχο δελ έρνπλ 

εθαξκνγή νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άρθρο 4 

Γηαγλσζηηθνί, αμηνινγηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί θνξείο 

Οη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηεξεπλψληαη θαη δηαπηζηψλνληαη απφ ηα ΚΔΓΓΤ, ηελ Δηδηθή 

Γηαγλσζηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (ΔΓΔΑ) θαη ηα πηζηνπνηεκέλα απφ ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΗΠΓ) 

άιισλ Τπνπξγείσλ. 

1. Σα ΚΔΓΓΤ αμηνινγνχλ καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ δεχηεξν 

(22ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ πεληακειή 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα, πνπ απαξηίδεηαη απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ (πξνζρνιηθήο ή 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), έλαλ παηδνςπρίαηξν ή παηδίαηξν κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ παηδνλεπξνινγία ή λεπξνιφγν κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

παηδνλεπξνινγία, έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, έλαλ ςπρνιφγν θαη έλαλ 

ινγνζεξαπεπηή. ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη θαη 

εξγνζεξαπεπηήο ή κέινο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(ΔΔΠ) ηνπ θιάδνπ ΠΔ 31 θαηά πεξίπησζε, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ 

νηθείνπ ΚΔΓΓΤ. Οη απφθνηηνη άλσ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ, πνπ δελ έρνπλ 

αμηνινγεζεί σο άηνκα κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δελ εκπίπηνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ΚΔΓΓΤ. 



Σα ΚΔΓΓΤ έρνπλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α) Σελ αλίρλεπζε θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ ησλ δπζθνιηψλ ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ζχλνιν ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη 

ζρνιηθήο ειηθίαο. ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηα ΚΔΓΓΤ ζπλεξγάδνληαη κε 

ηηο δηεπζχλζεηο Τγείαο θαη Πξφλνηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

β) Σελ εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε πξνζαξκνζκέλσλ εμαηνκηθεπκέλσλ ή νκαδηθψλ 

πξνγξακκάησλ ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο θαη δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο θαη κε ην ΔΔΠ, 

θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή άιισλ επηζηεκνληθψλ, θνηλσληθψλ θαη ινηπψλ 

ππνζηεξηθηηθψλ κέηξσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ζηα ζρνιεία, ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΓΓΤ ή ζην ζπίηη. 

γ) Σελ εηζήγεζε γηα ηελ θαηάηαμε, εγγξαθή θαη θνίηεζε ζηελ θαηάιιειε ζρνιηθή 

κνλάδα ή άιιν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ή πξφγξακκα ΔΑΔ, θαζψο θαη ηελ παξαθν-

ινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ησλ καζεηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ΔΑΔ, ηνπο αξκφδηνπο θαηά πεξίπησζε ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο πξνζρνιηθήο αγσγήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, ηνπο ζπκβνχινπο ΔΔΠ, ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη ηελ επζχλε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο 

θαη κε ην ΔΔΠ πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΑΔ. 

δ) Σελ παξνρή ζπλερνχο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο 

θαη θαηάξηηζεο γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο αζθνχληεο ηε γνληθή κέξηκλα, ζε ζπλερή 

βάζε ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο, ππφ ηε κνξθή ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ πνπ 

νξγαλψλνληαη κε επζχλε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ. 

ε) Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκάησλ θαη ηερληθψλ νξγάλσλ 

ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ 

έρεη αλάγθε ην παηδί ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη θαη γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε θαη ζπληαγή, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

πξφζβαζε θαη παξακνλή ησλ καζεηψλ ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο. 

ζη) Σελ εηζήγεζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε πξνθνξηθέο ή άιιεο κνξθήο 

δνθηκαζίεο, ζηηο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηηο εηζαγσγηθέο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη εηζεγήζεηο αθνξνχλ, εθηφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε 

ΜΔΑΔ θαη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα 

γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο δπζιεμία, δπζαξηζκεζία, 

δπζγξαθία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, εηζεγείηαη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη 

αμηνιφγεζεο γηα ηνλ έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή ζηα καζήκαηα 

πνπ εμεηάδεηαη, ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δπίζεο εηζεγείηαη 

ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εμέηαζεο ησλ θσθψλ, βαξήθνσλ, ηπθιψλ, κε ρακειή 

φξαζε θαη απηηζηηθψλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 

ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ηεο ζρνιηθήο αμηνιφγεζήο ηνπο εθηφο εμεηάζεσλ. 



δ) Σελ εηζήγεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηελ 

ίδξπζε, ηελ θαηάξγεζε, ηελ πξναγσγή, ηνλ ππνβηβαζκφ, ηε κεηαηξνπή ή ηε 

ζπγρψλεπζε ησλ ΜΔΑΔ θαη ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο, ηελ πξνζζήθε ηνκέσλ ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα, ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή 

ρνιή θαη ηκεκάησλ εηδηθνηήησλ, ηε ζηειέρσζή ηνπο θαη ηελ αχμεζε ή κείσζε ησλ 

ζέζεσλ. 

ε) Σε ζχληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε 

ΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζην Σκήκα ΔΑΔ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, κε βάζε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη, αλά έηνο, 

αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

ζ) Σε ζχληαμε εθζέζεσλ – πξνηάζεσλ γηα ηηο ελδερφκελεο θηεξηαθέο ή/θαη 

πιηθνηερληθέο παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηηο ΜΔΑΔ θαη ζηα ζρνιεία 

γεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπ θάζε ΚΔΓΓΤ. Οη πξνηάζεηο 

ππνβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηηξίσλ, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε 

πινπνίεζήο ηνπο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ νηθείσλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Ο.Σ.Α.). 

η) Σε ζχληαμε εμαηνκηθεπκέλσλ εθζέζεσλ – πξνηάζεσλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ θάζε ΚΔΓΓΤ, ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, ηα θαηλνηφκα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θάζε καζεηή κε αλαπεξία θαη κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλεθπαίδεπζεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ γεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιαηζίνπ. 

ηα) Σελ πξφηαζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο φπνπ 

απαηηείηαη. 

2. Ζ Δηδηθή Γηαγλσζηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (ΔΓΔΑ) ιεηηνπξγεί ζηα εηδηθά 

ζρνιεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζε απηά. πγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, 

κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) ςπρνιφγν, έλαλ (1) εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ θαη έλαλ 

(1) θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί θαη πξφζσπα άιισλ εηδη-

θνηήησλ, αλάινγα κε ηηο πξνο αμηνιφγεζε πεξηπηψζεηο θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην 

ζχιινγν δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην ΔΔΠ θαη ην ΔΒΠ ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο αλσηέξσ ΔΓΔΑ, δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε 

ζηα κέιε ηεο. 

3. Σα ΗΠΓ άιισλ Τπνπξγείσλ ζπληζηνχλ αλαγλσξηζκέλν δηαγλσζηηθφ θαη αμηνινγηθφ 

θνξέα ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη εθπαηδεπηηθφο ΔΑΔ. 

Γηα ηνπο καζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη αλάγθε εθαξκνγήο Δμαηνκηθεπκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο (ΔΠΔ) κε βάζε ηελ εηζήγεζε ησλ ΗΠΓ, ην πξφγξακκα 

απηφ εθπνλείηαη απφ ην νηθείν ΚΔΓΓΤ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα, νη δηαδηθαζίεο θαη 

ηα φξγαλα αμηνιφγεζεο θαη επαλαμηνιφγεζεο φισλ ησλ ΗΠΓ πνπ αλαγλσξίδνληαη 

επίζεκα απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Βάζεη απηήο ηεο 



απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ζηειέρσζή ηνπο θαη ν 

αξηζκφο ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ΗΠΓ γίλεηαη θάζε πέληε εκεξνινγηαθά έηε απφ ηα 

Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Άρθρο 5 

Γηαδηθαζία δηάγλσζεο 

1. Οη αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο, ηα θηλεηηθά ή άιια 

ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ηα ζνβαξά ή ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, πηζηνπνη-

νχληαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ δεκφζην λνζειεπηηθφ ίδξπκα ή δεκφζηα 

πγεηνλνκηθή επηηξνπή, ε νπνία αλαθέξεη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο γλσκάηεπζεο. Ζ ίδηα ππεξεζία θαζνξίδεη ην είδνο ησλ ηερληθψλ 

βνεζεκάησλ θαη νξγάλσλ πνπ έρεη αλάγθε ν καζεηήο ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη. Οη 

καζεηέο κε δηαηαξαρέο φξαζεο ή αθνήο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη αληίζηνηρα ζηηο 

ηαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΔΑΣ) ή ζην Δζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ (ΔΗΚ), γηα ηε 

ρνξήγεζε γλσκαηεχζεσο. 

2. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΠΔ ησλ 

καζεηψλ κε δηαηαξαρέο φξαζεο ή αθνήο, θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξφληα λνζήκαηα, 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο, θαζψο θαη φζσλ άιισλ 

ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηε καζεζηαθή 

ηνπο ηθαλφηεηα, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ΚΔΓΓΤ κε ηηο άιιεο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο γηα λα πξνηείλνπλ ηηο αλαγθαίεο εξγνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε πξφζβαζε θαη παξακνλή ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε δηαγλσζηηθή νκάδα έρεη ζαθείο ελδείμεηο παηδηθήο θαθνπνίεζεο, 

απαηηείηαη ζπλεξγαζία ηνπ αξκφδηνπ ΚΔΓΓΤ κε ηαηξηθέο ππεξεζίεο, κε θνηλσληθέο 

θαη ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο θαη κε ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο. 

3. Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ΔΠΔ δηαηππψλεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη ν γνλέαο ή ν 

θεδεκφλαο ηνπ καζεηή κε αλαπεξία θαη κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ 

πξνζθαιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο ή 

θνξείο. Ζ άπνςε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα δελ είλαη δεζκεπηηθή. 

4. Όηαλ ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ 

ΗΠΓ γηα ηνλ ίδην καζεηή, νη γνλείο έρνπλ δηθαίσκα πξνζθπγήο ζε πεληακειή 

Γεπηεξνβάζκηα ΔΓΔΑ, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο. Ζ Δπηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ: έλαλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν ΔΑΔ ηεο 

αληίζηνηρεο βαζκίδαο σο ζπληνληζηή, έλαλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν γεληθήο εθπαίδεπζεο 

ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο (γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εηδηθφηεηαο 

Φηινιφγσλ), έλαλ ςπρνιφγν ηνπ θιάδνπ ΠΔ 23, έλαλ ινγνζεξαπεπηή ηνπ θιάδνπ ΠΔ 

21 ή ΠΔ 26 θαη έλαλ εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο ή πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά πεξίπησζε. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή κπνξεί λα 

επηιέμεη θαη έλαλ εκπεηξνγλψκνλα, ν νπνίνο γλσκνδνηεί ελψπηνλ ηεο πεληακεινχο 

ΔΓΔΑ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ κε ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην Γεκφζην θαη είλαη 

ίζε κε ηελ ακνηβή ηνπ εθάζηνηε κέινπο ηεο πεληακεινχο δεπηεξνβάζκηαο ΔΓΔΑ, 

φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ απφθαζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

ΔΓΔΑ είλαη νξηζηηθή. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ 



γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ ΗΠΓ γηα ηνλ ίδην καζεηή θαη νη γνλείο δελ 

πξνζθχγνπλ ζηελ πεληακειή Γεπηεξνβάζκηα ΔΓΔΑ, ππεξηζρχεη ε γλσκάηεπζε ησλ 

ΚΔΓΓΤ. 

5. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο θαη νη επηηξνπέο εμεηάζεσλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηηο εηζεγήζεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο, πνπ ζπληάζζνπλ νη 

αξκφδηεο ππεξεζίεο. Σα ΚΔΓΓΤ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, πξνζδηνξίδνπλ ην ρξφλν 

επαλαμηνιφγεζεο, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηελ εθδνζείζα γλσκάηεπζε. Όηαλ ε 

αμηνιφγεζε αθνξά ζε καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηα Λχθεηα, νη εηζεγήζεηο ηζρχνπλ κέρξη 

ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη απφθνηηνη Λπθείνπ κε αλαπεξία 

θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ νπνίσλ νη γλσκαηεχζεηο έρνπλ ιήμεη, 

επαλαμηνινγνχληαη απφ ηα νηθεία ΚΔΓΓΤ. 

6. ηηο επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ηηο εηζαγσγηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ζχκθσλα 

κε ην εδάθην α’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 60/2006 (ΦΔΚ 65 Α’), 

παξίζηαηαη ν χκβνπινο ΔΑΔ ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ ή νη 

εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζε απηφ, γηα ηελ παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ ή επεμεγήζεσλ ζε ζέκαηα εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, φηαλ ηνπο 

δεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Άρθρο 6 

Φνίηεζε 

1. Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα θνηηνχλ: 

α) ε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα καζεηέο κε ήπηεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ν νπνίνο 

ζπλεξγάδεηαη θαηά πεξίπησζε κε ηα ΚΔΓΓΤ, κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο γεληθήο 

θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο ζπκβνχινπο ΔΔΠ. 

β) ε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, κε παξάιιειε ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε, 

απφ εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Ζ παξάιιειε ζηήξημε παξέρεηαη ζε καζεηέο πνπ 

κπνξνχλ κε θαηάιιειε αηνκηθή ππνζηήξημε λα παξαθνινπζήζνπλ ην αλαιπηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο, ζε καζεηέο κε ζνβαξφηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο φηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπο δελ ππάξρεη άιιν πιαίζην ΔΑΔ (εηδηθφ ζρνιείν, 

ηκήκα έληαμεο) ή φηαλ ε παξάιιειε ζηήξημε θαζίζηαηαη απαξαίηεηε – βάζεη ηεο 

γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔΓΓΤ – εμαηηίαο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε ε ζηήξημε απφ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ κπνξεί λα γίλεηαη ζε κφληκε 

θαη πξνγξακκαηηζκέλε βάζε. Σελ παξάιιειε ζηήξημε εηζεγείηαη απνθιεηζηηθά ην 

νηθείν ΚΔΓΓΤ ην νπνίν κε γξαπηή γλσκάηεπζή ηνπ θαζνξίδεη ηηο ψξεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο θαηά πεξίπησζε. Οη αηηήζεηο γηα παξάιιειε ζηήξημε ππνβάιινληαη ζηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη κέζσ ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο δηαβηβάδνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε ΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα 

έγθξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο. Ο ρξφλνο ππνβνιήο αηηήζεσλ παξάιιειεο 



ζηήξημεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ζην ζρνιείν κέρξη ηελ 20ή 

Οθησβξίνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. 

γ) ε εηδηθά νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα Σκήκαηα Έληαμεο (ΣΔ) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα ζρνιεία γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε δχν (2) 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνγξακκάησλ: 

αα) Κνηλφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα, πνπ θαζνξίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

ΚΔΓΓΤ γηα ηνπο καζεηέο κε επηφηεξεο κνξθήο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ην 

νπνίν γηα θάζε καζεηή δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) δηδαθηηθέο ψξεο 

εβδνκαδηαίσο. ηα ΣΔ κπνξνχλ λα θνηηνχλ θαη καζεηέο ρσξίο γλσκάηεπζε απφ 

δηαγλσζηηθφ θνξέα, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ΔΑΔ. Γηα 

ηελ ίδξπζε ΣΔ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηξεηο 

καζεηέο θαη ζρεηηθή πξφηαζε απφ δηαγλσζηηθή ππεξεζία. ε πεξηπηψζεηο 

ζπζηεγαδφκελσλ ή γεηηνληθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα ΣΔ ζπλελψλνληαη κέρξη ηνπ 

κέγηζηνπ αξηζκνχ δψδεθα (12) καζεηψλ αλά ΣΔ. 

ββ) Δμεηδηθεπκέλν νκαδηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, πνπ 

θαζνξίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ, γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξφηεξεο 

κνξθήο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ αληίζηνηρεο κε 

ην είδνο θαη ην βαζκφ απηνηειείο ζρνιηθέο κνλάδεο. Σν εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα 

κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεην απφ ην θνηλφ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε ζπλδηδαζθαιία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ 

δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

ηα ηκήκαηα πνπ θνηηνχλ καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξέπεη λα κεηψλεηαη αλαινγηθά ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη νη παξαπάλσ καζεηέο λα 

θαηαλέκνληαη εμίζνπ ζηα ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο. 

2. Μαζεηέο πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη θνηηνχλ ή ζε απηνηειείο ΜΔΑΔ ή ζε 

ζρνιεία ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ή ζε ΣΔ κε ηελ αλάινγε ζηήξημε θαη ηελ παξνπζία 

Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΒΠ), αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπο 

θαη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 

3. Γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζε 

ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε θνίηεζή ηνπο ζεσξείηαη επαξθήο φηαλ: 

α) ην ζχλνιν ησλ επηπιένλ απνπζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ην νηθείν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε βάζε ην σξνιφγην 

πξφγξακκα θαη 

β) νη επηπιένλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θάζε θνξά δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο 

απνπζίεο νθείινληαη απνδεδεηγκέλα ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

απνθαηάζηαζεο θαη ζεξαπείαο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ θνξέα πινπνίεζεο. 

4. Όηαλ ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ζηα ζρνιεία ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ή ζηα ηκήκαηα έληαμεο, ιφγσ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, ε 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηψλ παξέρεηαη: 

α) ε απηνηειείο ΜΔΑΔ. 



β) ε ζρνιεία ή ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηνηειή είηε σο παξαξηήκαηα 

άιισλ ζρνιείσλ ζε λνζνθνκεία, θέληξα απνθαηάζηαζεο, ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ, 

ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ ή Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ 

Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο, εθφζνλ ζε απηά δηαβηνχλ άηνκα ζρνιηθήο ειηθίαο κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη εθπαηδεπηηθέο απηέο δνκέο 

ζεσξνχληαη ΜΔΑΔ πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ, εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηεο ΔΑΔ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο θαη 

εθαξκφδνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Οη ιεπηνκέξεηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

απηψλ ησλ ΜΔΑΔ ξπζκίδνληαη απφ θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ησλ θαζ’ χιελ 

αξκφδησλ Τπνπξγψλ. Φνξείο, Ν.Π.Η.Γ., πηζηνπνηεκέλνη απφ ην Δ.ΚΔ. ΠΗ., κπνξνχλ 

λα παξέρνπλ ηζφηηκα κε ηηο ΜΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε θαη πκβνπιεπηηθέο Τπνζηεξηθηηθέο 

Τπεξεζίεο ζε άηνκα άλσ ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε θαη 

ζπλνδέο αλαπεξίεο. 

γ) Με δηδαζθαιία ζην ζπίηη, φηαλ απηή θξίλεηαη αλαγθαία, γηα ζνβαξά βξαρπρξφληα ή 

ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηε κεηαθίλεζε θαη θνίηεζε ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν. Ζ έγθξηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο ζηελ νπνία θνηηά ν 

καζεηήο, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφζθαηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα επηβεβιεκέλεο παξακνλήο ζην ζπίηη. 

Ζ γλσκάηεπζε απηή παξέρεηαη απφ δεκφζηα ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία ή δεκφζηα 

πγεηνλνκηθή επηηξνπή. Οη πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ θαη’ ηδίαλ δηδαρζέλησλ. ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ζχζηεκα ηεο ηειεεθπαίδεπζεο. 

5. Γηα θάζε καζεηή κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ην ΔΠΔ 

ζρεδηάδεηαη απφ ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ, ζπληάζζεηαη θαη 

πινπνηείηαη απφ ηνλ αξκφδην εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηεο ηάμεο, ηνλ ζρνιηθφ χκβνπιν ΔΑΔ θαη ηνλ ζχκβνπιν ΔΔΠ. ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ΔΠΔ ζπκκεηέρεη θαη ν γνλέαο ή ν θεδεκφλαο ηνπ καζεηή θαη ην ΔΔΠ ησλ ΜΔΑΔ, 

κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ. 

Άρθρο 7 

Θέκαηα θσθψλ, ηπθιψλ θαη απηηζηηθψλ καζεηψλ 

1. Χο πξψηε γιψζζα ησλ θσθψλ θαη βαξήθνσλ καζεηψλ αλαγλσξίδεηαη ε Διιεληθή 

Ννεκαηηθή γιψζζα θαη σο δεχηεξε γιψζζα ηνπο ε Νέα Διιεληθή, ε νπνία 

πξνζιακβάλεηαη θαη εθθέξεηαη κε ηε γξαπηή ηεο κνξθή, ελψ ε πξνθνξηθή ηεο 

αληίιεςε θαη έθθξαζε απνηειεί πξφζζεηε θνηλσληθή επηινγή ησλ θσθψλ καζεηψλ. 

Ζ Διιεληθή Ννεκαηηθή θαη ε Νέα Διιεληθή γιψζζα αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκεο 

κεηαμχ ηνπο, νπφηε θαη ε ελδεδεηγκέλε γισζζηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε είλαη ε 

δίγισζζε εθπαίδεπζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ΔΔΠ ζηηο εηδηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο θσθψλ, νξίδεηαη επηπιένλ ησλ άιισλ 

πξνζφλησλ θαη ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο γιψζζαο. 



2. Δπίζεκε γξαθή ησλ ηπθιψλ καζεηψλ αλαγλσξίδεηαη ε γξαθή Braille. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ΔΔΠ ζηηο εηδηθέο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηπθιψλ, νξίδεηαη επηπιένλ ησλ άιισλ πξνζφλησλ θαη ε πηζηνπνηεκέλε 

γλψζε ηεο γξαθήο Braille. Δπηζπκεηή πξνυπφζεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ΔΔΠ ηνπ θιάδνπ ΠΔ31, ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο 

ηπθιψλ καζεηψλ, νξίδεηαη επηπιένλ ησλ άιισλ πξνζφλησλ θαη ε πηζηνπνηεκέλε 

γλψζε ηεο γξαθήο Braille. 

Οη ηπθινί καζεηέο θαη νη καζεηέο κε ρακειή φξαζε ρσξίο λνεηηθή πζηέξεζε ή άιιεο 

κνξθήο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα θνηηνχλ, κε βάζε ηε γλσκάηεπζε 

ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ, ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ ρνιείνπ ππνζηεξηδφκελνη 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη θαηά πεξίπησζε κε ηελ ππνζηήξημε κέινπο ΔΔΠ 

ηνπ θιάδνπ ΠΔ31 ή ΔΒΠ. 

3. ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπληζηάηαη Δπηηξνπή – 

πιινγηθφ Όξγαλν Γηνίθεζεο κε ηελ επσλπκία Δζληθφο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο ηεο 

Δπαξθνχο Γλψζεο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο θαη ηεο Γξαθήο Braille θαη 

ηίηιν «ΔΝΟΡΑΗ», ε νπνία έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) Ζ νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ΔΔΠ ηεο ΔΑΔ ζηελ 

Διιεληθή Ννεκαηηθή γιψζζα θαη ηε γξαθή Braille. 

β) Ζ πηζηνπνίεζε ηεο επαξθνχο γλψζεο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο γιψζζαο θαη ηεο 

γξαθήο Braille ζηνπο ήδε ρξήζηεο. 

γ) Ζ αμηνιφγεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ πνπ παξάγνληαη κε ηελ Διιεληθή 

Ννεκαηηθή γιψζζα θαη ηε γξαθή Braille, πξηλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία. 

δ) Ζ ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηπθιψλ θαη 

θσθψλ. 

Ζ επηηξνπή απηή («ΔΝΟΡΑΗ») απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ σο εμήο: 

α) έλαλ (1) εθπξφζσπν, χκβνπιν ή Πάξεδξν ηνπ Σκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ, 

β) ηέζζεξηο (4) ππαιιήινπο κε βαζκφ Α’ ηεο Γηεχζπλζεο ΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

γ) έλα (1) κέινο ΓΔΠ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ ΔΑΔ, 

δ) δχν (2) εθπξνζψπνπο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, έλαλ 

ζρεηηθφ κε ζέκαηα θσθψλ θαη έλαλ ζρεηηθφ κε ζέκαηα ηπθιψλ. 

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε επηζηήκνλαο εγλσζκέλνπ 

θχξνπο. 

4. Γηα ηνπο απηηζηηθνχο καζεηέο κε ή ρσξίο ιφγν, σο επίζεκε γιψζζα αλαγλσξίδεηαη 

ε Νέα Διιεληθή, ε νπνία πξνζιακβάλεηαη θαη εθθέξεηαη κε ηελ πξνθνξηθή ηεο 

κνξθή, κε ηε γξαπηή ηεο κνξθή ή/θαη κε ηε κνξθή ζπκβφισλ-εηθφλσλ. Δπηζπκεηή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ΔΔΠ ζηηο εηδηθέο ζρνιηθέο 

κνλάδεο γηα ηνλ απηηζκφ, επηπιένλ ησλ άιισλ πξνζφλησλ, νξίδεηαη θαη ε εμεηδίθεπζε 



θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηξνπνπνηεκέλεο-ππνβνεζνχκελεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο. 

Με βάζε ηνπο ηδηαίηεξνπο θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ν απηηζκφο σο 

αλαπεξία ζηνπο καζεηέο, ε θνίηεζή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο κπνξεί λα γίλεηαη 

σο εμήο: 

α) Οη απηηζηηθνί καζεηέο πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο (ζχλδξνκν Asberger) κπνξνχλ λα 

θνηηνχλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηνπ Γεληθνχ ρνιείνπ ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηνπ νηθείνπ 

ΚΔΓΓΤ, κε παξάιιειε ζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο Αγσγήο, ν νπνίνο δηαζέηεη 

θαηά πξνηίκεζε εμεηδίθεπζε ζηνλ απηηζκφ. 

β) Οη απηηζηηθνί καζεηέο κέζεο θαη ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξνχλ λα θνηηνχλ 

ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ησλ Γεληθψλ ρνιείσλ θαη λα παξαθνινπζνχλ θνηλφ θαη 

εμεηδηθεπκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε παξάιιειε ζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ 

Δηδηθήο Αγσγήο, ελψ ζηηο ζνβαξφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζε 

ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε ηνλ απηηζκφ. 

γ) Οη παξάιιειεο ζηεξίμεηο ησλ απηηζηηθψλ καζεηψλ δηαθφπηνληαη κφλν θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ θαη ηεο γλψκεο ησλ γνλέσλ. Ζ παξάιιειε 

ζηήξημε ησλ απηηζηηθψλ καζεηψλ κπνξεί επίζεο λα πινπνηείηαη θαη απφ εηδηθφ βνεζφ 

πνπ εηζεγείηαη θαη δηαζέηεη ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

δ) ε πεξίπησζε απηηζκνχ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, ε θνίηεζε 

ησλ καζεηψλ εμππεξεηείηαη απφ ηηο δνκέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην β’ 

παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άρθρο 8 

ρνιηθέο κνλάδεο 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

1. Χο ΜΔΑΔ νξίδνληαη: 

α) Γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

αα) ηα λεπηαγσγεία ΔΑΔ θαη ηκήκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο 

ησλ λεπηαγσγείσλ ΔΑΔ, γηα καζεηέο κέρξη ην έβδνκν (7ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη 

ββ) ηα δεκνηηθά ζρνιεία ΔΑΔ γηα καζεηέο κέρξη ην δέθαην ηέηαξην (14ν) έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε κία πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη κε ηηο ηάμεηο Α’, 

Β’, Γ’, Γ,’ Δ’ θαη Σ’. Παξάηαζε ηεο θνίηεζεο κπνξεί λα γίλεη κέρξη ην δέθαην 

πέκπην (15ν) έηνο ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ. 

β) Γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

αα) Σα γπκλάζηα ΔΑΔ γηα καζεηέο κέρξη ην δέθαην έλαην (19ν) έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο. Σα γπκλάζηα ΔΑΔ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο 



ηάμεηο Α’, Β’ θαη Γ’. Μαζεηέο απφθνηηνη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κπνξεί λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Α’ ηάμε ηνπ 

γπκλαζίνπ ΔΑΔ, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν 

ΚΔΓΓΤ. 

ββ) Σα ιχθεηα ΔΑΔ γηα καζεηέο κέρξη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Σα ιχθεηα ΔΑΔ, πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο 

Α’ , Β’ θαη Γ’. Μαζεηέο απφθνηηνη γπκλαζίνπ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κπνξεί λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Α’ ηάμε ηνπ ιπθείνπ ΔΑΔ, χζηεξα 

απφ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν ΚΔΓΓΤ. 

γ) Γηα ηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε: 

αα) Σα εηδηθά επαγγεικαηηθά γπκλάζηα, ζηα νπνία εγγξάθνληαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ γεληθήο ή εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηα νπνία ε θνίηεζε δηαξθεί πέληε έηε. 

ηα γπκλάζηα απηά εθαξκφδεηαη πξφγξακκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελληάρξνλεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξνρή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

ββ) Σα εηδηθά επαγγεικαηηθά ιχθεηα, ζηα νπνία εγγξάθνληαη απφθνηηνη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ γπκλαζίνπ θαη ησλ εηδηθψλ θαη γεληθψλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ. ηα 

ιχθεηα απηά ε θνίηεζε δηαξθεί ηέζζεξα έηε. 

γγ) Σελ εηδηθή επαγγεικαηηθή ζρνιή, ζηελ νπνία εγγξάθνληαη απφθνηηνη 

επαγγεικαηηθνχ γπκλαζίνπ θαη εηδηθνχ γπκλαζίνπ θαη ζηελ νπνία ε θνίηεζε δηαξθεί 

ηέζζεξα έηε. Σα εξγαζηήξηα ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ εμνπιίδνληαη απφ 

ηα Γξαθεία Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

δδ) Σα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ), 

ζηα νπνία ε θνίηεζε δηαξθεί απφ πέληε κέρξη νθηψ ρξφληα. ε απηά εγγξάθνληαη 

απφθνηηνη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γεληθήο ή εηδηθήο εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε 

ησλ δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ, θαιχπηνληαο ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξψηε εγγξαθή ζηα ΔΔΔΔΚ γίλεηαη κέρξη θαη ην 

δέθαην έθην (16ν) έηνο ηεο ειηθίαο. ε πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ ηδξπζεί ή δελ ιεη-

ηνπξγνχλ ΔΔΔΔΚ, ε πξψηε εγγξαθή κπνξεί λα γίλεη θαη έσο ην εηθνζηφ (20φ) έηνο. 

Σα ΔΔΔΔΚ ππάγνληαη ζηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. ηα ΔΔΔΔΚ 

κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ θιάδνπ δαζθάισλ (ΠΔ 70 θαη ΠΔ 71) 

θαη εθπαηδεπηηθνί ελειίθσλ ΠΔ 72 κε απφζπαζε, φηαλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ην 

επηηξέπνπλ ή κε νξγαληθή ζέζε πνπ ζπζηήλεηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. 

2. ηα ζρνιεία ηεο παξαγξάθνπ 1(α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

θαη ηκήκαηα νινεκέξνπ πξνγξάκκαηνο. ηα ζρνιεία ΔΑΔ εθαξκφδνληαη εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλα αλαιπηηθά θαη δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα. ην πξφγξακκα ησλ 

λεπηαγσγείσλ ΔΑΔ πεξηιακβάλνληαη θαη πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο. Σν 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην νθείιεη λα πξνβεί ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ 

πξψηκεο παξέκβαζεο ησλ εηδηθψλ λεπηαγσγείσλ, εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. ην πξφγξακκα ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ΔΑΔ 

πεξηιακβάλνληαη θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. ην 

πξφγξακκα ησλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ΔΑΔ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη 

καζήκαηα ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 



3. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ θνηηνχλ 

ζηα ζρνιεία γεληθήο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλα θαη εμαηνκηθεπκέλα ππνζηεξηθηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

4. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο 

απηνηειείο ΜΔΑΔ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα παξαηαζεί αλάινγα 

κε ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο θαη πέξαλ ηνπ εηθνζηνχ ηξίηνπ (23νπ) έηνπο 

ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηελ παξάηαζε απνθαζίδεη ν αξκφδηνο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ. 

5. Ο αλαγθαίνο αξηζκφο ησλ καζεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία εηδηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

θαη ΔΔΔΔΚ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ πέληε θαη απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε 

ίδξπζήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο είλαη ιηγφηεξνη, ε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο αλαζηέιιεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζή ηεο. ηε 

ζέζε ηεο ηδξχνληαη ηκήκαηα έληαμεο, κε εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα δηεπξπκέλνπ 

σξαξίνπ. 

6. Ζ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ησλ ΜΔΑΔ γίλεηαη είηε κε θνηλά δξνκνιφγηα ησλ 

ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 

πγθξνηήκαηνο είηε κε κεηαθνξηθά κέζα κηζζσκέλα απφ ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε. Δηδηθά γηα ηηο ΜΔΑΔ επηηξέπεηαη ε αγνξά ή κίζζσζε ζρνιηθψλ 

ιεσθνξείσλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηάζζνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ησλ ΜΔΑΔ ζπληζηψληαη ζην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζέζεηο νδεγψλ θαη ζπλνδψλ ησλ καζεηψλ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ θαηαλέκνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηηο ΜΔΑΔ. Με 

φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο απηψλ. Ζ αληη-

κεηψπηζε ησλ δαπαλψλ θίλεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη αζθάιηζεο ησλ 

απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηηο ΜΔΑΔ γίλεηαη απφ ηηο νηθείεο ρνιηθέο 

Δπηηξνπέο, νη νπνίεο επηρνξεγνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ απφ ηνπο νηθείνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). 

7. Σν ζρνιηθφ θαη δηδαθηηθφ έηνο ησλ ΜΔΑΔ είλαη ην ίδην κε απηφ ησλ αληίζηνηρσλ 

ζρνιείσλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Σα εηδηθά λεπηαγσγεία, δεκνηηθά ζρνιεία, 

γπκλάζηα θαη ιχθεηα είλαη ηζφηηκα πξνο ηα αληίζηνηρα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Σα εηδηθά επαγγεικαηηθά γπκλάζηα είλαη 

ηζφηηκα πξνο ηα γπκλάζηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

8. Σα εηδηθά επαγγεικαηηθά ιχθεηα θαη νη εηδηθέο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο είλαη 

ηζφηηκα κε ηα επαγγεικαηηθά ιχθεηα θαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαη παξέρνπλ 

ηζφηηκα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο απνθνίηνπο ηνπο. 

9. Οη ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ΜΔΑΔ νξίδνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο 

ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο. 

Άρθρο 9 

Δπνπηεία ζρνιηθψλ κνλάδσλ 



1. Οη ΜΔΑΔ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηηο αληίζηνηρεο 

δηεπζχλζεηο ή γξαθεία πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ αληίζηνηρα ηκήκαηα ΔΑΔ, εθηφο ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ 

γπκλαζίσλ, ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ θαη ησλ ΔΔΔΔΚ πνπ ππάγνληαη ζηα αληίζηνηρα Γξαθεία Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

2. Σελ επζχλε εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ΔΑΔ, παξάιιειεο ζηήξημεο θαη 

παξνρήο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη, έρεη ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία 

θνηηά ή είλαη εγγεγξακκέλνο ν καζεηήο, ηε δε επνπηεία ηήξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

απηψλ έρεη ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο ΔΑΔ. 

Άρθρο 10 

Γηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

1. Όξγαλα δηνίθεζεο θάζε ΜΔΑΔ είλαη ν δηεπζπληήο, ν ππνδηεπζπληήο θαη ν 

ζχιινγνο πξνζσπηθνχ. 

2. ηα κνλνζέζηα θαη δηζέζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη ηξηζέζηα 

δεκνηηθά, ηε δηνίθεζε αζθεί πξντζηάκελνο πνπ νξίδεηαη κε δηεηή ζεηεία απφ ηνπο 

έρνληεο νξγαληθή ζέζε ζε απηά εθπαηδεπηηθνχο. Ο νξηζκφο ηνπο γίλεηαη κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη θαη ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο ζε ΜΔΑΔ. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί κε νξγαληθή ζέζε ζηα ΣΔ ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα κε ηνπο άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ππνδηεπζπληψλ ηεο. 

4. Γηεπζπληέο ησλ ΜΔΑΔ επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη έρνπλ ηα πξνζφληα 

ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη ηνπιάρηζηνλ 3εηή 

πξνυπεξεζία ζε ΜΔΑΔ ή ΚΔΓΓΤ. Γηα ηηο πξνυπνζέζεηο, ηα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα 

θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

πεξί επηινγήο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Ζ επηινγή ηνπο γίλεηαη απφ ηα νηθεία 

Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΤΠΔ) θαη ηα 

νηθεία Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(ΠΤΓΔ). 

5. Τπνδηεπζπληέο ζε ΜΔΑΔ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπνζεηνχληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) θαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηξηάληα (30). Γηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο 

εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί επηινγήο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Ζ 

επηινγή ηνπο γίλεηαη απφ ηα νηθεία ΠΤΠΔ θαη ΠΤΓΔ. 

Άρθρο 11 

Μεηαηξνπή ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηαηξέπνληαη 

απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2008-2009 ηα θαηά ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ 



άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 (ΦΔΚ 78 Α’) Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

(ΣΔΔ) Α’ βαζκίδαο ζε Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη ηα θαηά ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 Σερληθά 

Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα ζε Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα. 

2. Οη καζεηέο ησλ κεηαηξεπφκελσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εγγξάθνληαη ζε αληίζηνηρεο 

ηάμεηο ησλ λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα κέιε ΔΔΠ θαη ΔΒΠ, πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζηηο 

κεηαηξεπφκελεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ηνπνζεηνχληαη απηνδηθαίσο ζηηο πξνεξρφκελεο 

απφ κεηαηξνπή λέεο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Άρθρο 12 

Ίδξπζε θαη νξγάλσζε ησλ ΚΔΓΓΤ 

1. ηηο έδξεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Γηακεξηζκάησλ ηδξχνληαη ΚΔΓΓΤ πνπ απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη ππάγνληαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. θνπφο ησλ 

ΚΔΓΓΤ είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

καζεηψλ θαη θπξίσο εθείλσλ πνπ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη 

ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ 

θαη ηεο θνηλσλίαο. Σα ΚΔΓΓΤ αμηνινγνχληαη αλά έηνο γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ ηνπο. 

2. ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηα Ννκαξρηαθά Γηακεξίζκαηα ηδξχνληαη ηα 

παξαθάησ ΚΔΓΓΤ: 

Α’ Αζήλαο κε έδξα ηελ Αζήλα , Β’ Αζήλαο κε έδξα ηε Νέα Ησλία Αηηηθήο, Γ’ 

Αζήλαο κε έδξα ην Αηγάιεσ Αηηηθήο, Γ’ Αζήλαο κε έδξα ηνλ Άιηκν Αηηηθήο, Αλαη. 

Αηηηθήο κε έδξα ην Κνξσπί Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο κε έδξα ηελ Διεπζίλα, Α’ 

Πεηξαηά κε έδξα ηνλ Πεηξαηά, Β’ Πεηξαηά κε έδξα ηε Β’ Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα 

Πεηξαηά, Αηησιναθαξλαλίαο κε έδξα ην Μεζνιφγγη, Αξθαδίαο κε έδξα ηελ Σξίπνιε, 

Αξγνιίδαο κε έδξα ην Ναχπιην, Άξηαο κε έδξα ηελ Άξηα, Αραΐαο κε έδξα ηελ Πάηξα, 

Βνησηίαο κε έδξα ηε Ληβαδεηά, Γξεβελψλ κε έδξα ηα Γξεβελά, Γξάκαο κε έδξα ηε 

Γξάκα, Γσδεθαλήζνπ: α) Ρφδνπ κε έδξα ηε Ρφδν, β) Καιχκλνπ κε έδξα ηελ 

Κάιπκλν, γ) Κσ κε έδξα ηελ Κσ, Έβξνπ κε έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, Δχβνηαο κε 

έδξα ηε Υαιθίδα, Δπξπηαλίαο κε έδξα ην Καξπελήζη, Εαθχλζνπ κε έδξα ηε Εάθπλζν, 

Ζιείαο κε έδξα ηνλ Πχξγν, Ζκαζίαο κε έδξα ηε Βέξνηα, Ζξαθιείνπ Κξήηεο κε έδξα 

ην Ζξάθιεην, Α’ Θεζζαινλίθεο κε έδξα ηε Θέξκε, Β’ Θεζζαινλίθεο κε έδξα ηε 

ηαπξνχπνιε, Θεζπξσηίαο κε έδξα ηελ Ζγνπκελίηζα, Ησαλλίλσλ κε έδξα ηα 

Ησάλληλα, Καβάιαο κε έδξα ηελ Καβάια, Καξδίηζαο κε έδξα ηελ Καξδίηζα, 

Καζηνξηάο κε έδξα ηελ Καζηνξηά, Κέξθπξαο κε έδξα ηελ Κέξθπξα, Κεθαιιελίαο κε 

έδξα ην Αξγνζηφιη, Κηιθίο κε έδξα ην Κηιθίο, Κνδάλεο κε έδξα ηελ Κνδάλε, 

Κνξηλζίαο κε έδξα ηελ Κφξηλζν, Κπθιάδσλ: α) χξνπ κε έδξα ηε χξν, β) Νάμνπ κε 

έδξα ηε Νάμν, Λαθσλίαο κε έδξα ηε πάξηε, Λάξηζαο κε έδξα ηε Λάξηζα, Λαζηζίνπ 

Κξήηεο κε έδξα ηνλ Άγην Νηθφιαν, Λέζβνπ: α) Μπηηιήλεο κε έδξα ηε Μπηηιήλε, β) 

Λήκλνπ κε έδξα ηε Μχξηλα, Λεπθάδαο κε έδξα ηε Λεπθάδα, Μαγλεζίαο κε έδξα ην 

Βφιν, Μεζζελίαο κε έδξα ηελ Καιακάηα, Ξάλζεο κε έδξα ηελ Ξάλζε, Πέιιαο κε 

έδξα ηελ Έδεζζα, Πηεξίαο κε έδξα ηελ Καηεξίλε, Πξέβεδαο κε έδξα ηελ Πξέβεδα, 



Ρεζχκλνπ Κξήηεο κε έδξα ην Ρέζπκλν, Ρνδφπεο κε έδξα ηελ Κνκνηελή, άκνπ κε 

έδξα ηε άκν, εξξψλ κε έδξα ηηο έξξεο, Σξηθάισλ κε έδξα ηα Σξίθαια, Φζηψηηδαο 

κε έδξα ηε Λακία, Φιψξηλαο κε έδξα ηε Φιψξηλα, Φσθίδαο κε έδξα ηελ Άκθηζζα, 

Υαιθηδηθήο κε έδξα ηνλ Πνιχγπξν, Υαλίσλ κε έδξα ηα Υαληά θαη Υίνπ κε έδξα ηε 

Υίν. ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, νξίδνληαη σο ΚΔΓΓΤ Πεξηθέξεηαο ηα Α’ Αζήλαο θαη Α’ Θεζζαινλίθεο 

αληίζηνηρα. 

3. ε φια ηα αλσηέξσ ΚΔΓΓΤ ηνπνζεηείηαη θαη ππεξεηεί ην εμήο Δθπαηδεπηηθφ 

Πξνζσπηθφ (ΔΠ), ΔΔΠ θαη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ (ΓΠ): 

ΠΔ60 ή ΠΔ61 – Νεπηαγσγψλ 

ΠΔ70 ή ΠΔ71 – Γαζθάισλ 

ΠΔ02 – Φηινιφγσλ 

ΠΔ03 – Μαζεκαηηθψλ 

ΠΔ11.01 Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδηθφηεηα ζηελ ΔΑΔ 

ΠΔ26 ή ΠΔ21 – Λνγνζεξαπεπηψλ 

ΠΔ29 – Δξγνζεξαπεπηψλ 

ΠΔ24 – Παηδνςπρηάηξσλ ή ΠΔ35 – Παηδηάηξσλ κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

Παηδνλεπξνινγία ή Νεπξνιφγσλ κε εμεηδίθεπζε ζηελ Παηδνλεπξνινγία 

ΠΔ23 – Φπρνιφγσλ 

ΠΔ30 – Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 

ΓΔ – Γηνηθεηηθψλ 

Δπίζεο ηνπνζεηείηαη θαηά πεξίπησζε ΔΔΠ ησλ αθφινπζσλ θιάδσλ: 

ΠΔ22 – Δπαγγεικαηηθψλ πκβνχισλ 

ΠΔ28 – Φπζηθνζεξαπεπηψλ 

ΠΔ25 – ρνιηθψλ Ννζειεπηψλ 

ΠΔ31- Δμεηδηθεπκέλν είηε ζηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηπθιψλ είηε 

ζηελ θηλεηηθφηεηα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο 

ησλ ηπθιψλ είηε ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή γιψζζα ησλ θσθψλ είηε ζηε γξαθή 

Braille ησλ ηπθιψλ. 

ΠΔ36 – Μνπζηθνζεξαπεπηψλ. 

Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ λ. 2817/2000 άξζξν 2 παξάγξαθνο 4, φπσο ηζρχεη, 

κεηαθέξνληαη ζηα ΚΔΓΓΤ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ην ΔΠ, ην ΔΔΠ θαη ην ΓΠ ηνπν-

ζεηείηαη ζηα αληίζηνηρα ΚΔΓΓΤ. 

4. ε θάζε ΚΔΓΓΤ πξντζηάκελνο νξίδεηαη, γηα 4εηή ζεηεία, θαηφπηλ επηινγήο απφ ην 

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΤΔΔΠ), ην νπνίν 

ζπλεδξηάδεη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ΔΑΔ, 

νη νπνίνη νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 

επηινγή έρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ ή κέιε ηνπ ΔΔΠ, νη 

νπνίνη ππεξεηνχλ νξγαληθά ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ή ΚΔΓΓΤ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ην ΚΔΓΓΤ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

έρνπλ 3εηή πξνυπεξεζία ζε ΜΔΑΔ ή ΚΔΓΓΤ. Κξηηήξηα επηινγήο είλαη απηά πνπ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηα άιια ζηειέρε εθπαίδεπζεο. Σνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ΤΔΔΠ. 



Όηαλ δελ θαιχπηνληαη νη ζέζεηο κε επηινγή απφ ην ΤΔΔΠ, νξίδεηαη αλαπιεξσηήο 

πξντζηάκελνο κε δηεηή ζεηεία απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, κε 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπ-

ηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΠΤΔΔΠ), χζηεξα απφ πξνθήξπμε ελδηαθέξνληνο. 

Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ ππεξεηνχλησλ ζηα ΚΔΓΓΤ κνξηνδνηείηαη σο δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζε ΜΔΑΔ. Ο πξντζηάκελνο ηνπ ΚΔΓΓΤ αζθεί θαζνδεγεηηθφ έξγν θαη έρεη 

ηηο δηνηθεηηθέο θαη πεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί 

νξγαληθά ζε απηφ. Αλ ν πξντζηάκελνο θαηέρεη νξγαληθή ζέζε ζην ΚΔΓΓΤ, φπνπ 

ηνπνζεηείηαη, ηφηε αλαπιεξψλεηαη ζηα θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. Σνλ 

πξντζηάκελν θσιπφκελν ή απφληα αλαπιεξψλεη εθπαηδεπηηθφο ή κέινο ηνπ ΔΔΠ, ν 

νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο απφ ηνπο 

ππεξεηνχληεο νξγαληθά ζην ΚΔΓΓΤ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ΠΤΔΔΠ. 

5. Σα ΚΔΓΓΤ ζπλεξγάδνληαη κε ηα Κέληξα Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη 

Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ). 

6. Σν ΔΔΠ θάζε ΚΔΓΓΤ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θαη ζηα ΚΔΓΓΤ ησλ Ννκψλ θαη Ννκαξρηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα. Σν ΔΠ, ΔΔΠ θαη ΓΠ ηνπνζεηείηαη αλάινγα κε ηε δηαζπνξά ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνπνζεηείηαη κία πιήξεο 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) 

αηφκσλ. 

7. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ΚΔ-ΓΓΤ ιακβάλεηαη κέξηκλα λα 

κελ ηνπνζεηνχληαη δχν εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ίδηα εμεηδίθεπζε ζηελ ΔΑΔ ζην ίδην 

ΚΔΓΓΤ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θάιπςε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. ηα ΚΔΓΓΤ ηνπνζεηνχληαη κε κεηάζεζε, απφζπαζε ή 

αλαπιήξσζε εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. O ρξφλνο ηεο απφζπαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ ΔΔΠ 

ζηα ΚΔΓΓΤ ππνινγίδεηαη φηη έρεη δηαλπζεί ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. Ζ ζεηεία ηνπο, 

κε νπνηαδήπνηε ζρέζε (νξγαληθά ή απνζπαζκέλνπ), ινγίδεηαη θαη πξνζκεηξάηαη σο 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 

8. Οη εθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ, ηα κέιε ΔΔΠ θαη ΔΒΠ, θαζψο θαη ην ΓΠ πνπ αλήθαλ 

νξγαληθά ζηα ΚΓΑΤ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2817/2000 θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3194/2003 (ΦΔΚ 267 Α’), ηνπνζεηνχληαη 

απηνδηθαίσο ζηα αληίζηνηρα ΚΔΓΓΤ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη νη πθηζηάκελεο 

νξγαληθέο ζέζεηο ησλ ΚΓΑΤ κεηαθέξνληαη απηνδίθαηα ζηα ΚΔΓΓΤ. 

Άρθρο 13 

Δπηινγή ρνιηθψλ πκβνχισλ ΔΑΔ θαη πκβνχισλ ΔΔΠ 

Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη ΔΑΔ θαη νη ζχκβνπινη ΔΔΠ, επηιέγνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Οη ζρνιηθνί ζχκβνπινη ΔΑΔ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή 

θαζνδήγεζε ηνπ ΔΠ ησλ ΜΔΑΔ πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ ΚΔΓΓΤ. Οη ζχκβνπινη ΔΔΠ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ 



επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ ΔΔΠ πνπ βξίζθνληαη ζε 

ΜΔΑΔ φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη ζηα ΚΔΓΓΤ. 

Άρθρο 14 

Σκήκα ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

1. Οη ζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ είλαη νη εμήο: 

α) δχν (2) ζέζεηο ζπκβνχισλ ΔΑΔ, 

β) δχν (2) ζέζεηο κφληκσλ παξέδξσλ εηδηθφηεηαο ΔΑΔ, θαη 

γ) επηά (7) ζέζεηο παξέδξσλ κε ζεηεία. 

Οη εηδηθφηεηεο ησλ παξέδξσλ κε ζεηεία πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθέο θαη 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ πξνθήξπμε πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ 

ζέζεσλ. Σνπ Σκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ πξνεδξεχεη ν έβδνκνο 

(7νο) Δηδηθφο Αληηπξφεδξνο. 

2. Γηα ην δηνξηζκφ ζηηο ζέζεηο ζπκβνχισλ θαη κφληκσλ παξέδξσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ απαηηείηαη πηπρίν ηκήκαηνο Παηδαγσγηθψλ, Φηινζνθηθψλ, Ηαηξηθψλ, 

Κνηλσληθψλ, Ννκηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ, Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο, δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζέζεο θαη νθηαεηήο ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζηελ ΔΑΔ (ΜΔΑΔ, ΣΔ ή ΚΔΓΓΤ). 

Γηα ην δηνξηζκφ ζηηο ζέζεηο παξέδξσλ κε ζεηεία απαηηείηαη πηπρίν ηκήκαηνο Παηδα-

γσγηθψλ, Φηινζνθηθψλ, Ηαηξηθψλ, Κνηλσληθψλ, Ννκηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ 

επηζηεκψλ, Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο, κε 

κεηεθπαίδεπζε ζηελ ΔΑΔ, ζηα δηδαζθαιεία ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή ζε αληίζηνηρα ηεο 

αιινδαπήο ή κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ ή ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία, θαζψο θαη 

νθηαεηήο πξνυπεξεζία ζηελ ΔΑΔ (ΜΔΑΔ, ΣΔ ή ΚΔΓΓΤ). Γηα ηα ινηπά πξνζφληα 

θαη ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα 

ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ιακβάλεηαη ππφςε ε 

θαηεχζπλζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ε πξνυ-

πεξεζία ζε αληίζηνηρεο ΜΔΑΔ. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζπληζηψκελσλ ζέζεσλ έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 26 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 75 Α’), φπσο 

ηζρχνπλ. 

3. Έξγν ηνπ Σκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ είλαη: 

α) ε επηζηεκνληθή έξεπλα, κειέηε θαη ηεθκεξίσζε φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο ΔΑΔ θαη ε 

ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

ζηελ ΔΑΔ, 

β) ν ζρεδηαζκφο θαη ε ππνζηήξημε αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ΔΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην Σκήκα Δπηκφξθσζεο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (ΠΔΚ) θαη ηα 

Σκήκαηα ΔΑΔ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, 

γ) ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ινηπνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

δ) ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ΔΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αμηνιφγεζεο 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 



ε) ε πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ ΔΑΔ, 

ζη) ε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ΔΑΔ, ησλ 

πκβνχισλ ΔΔΠ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθήο ελζσκάησζεο, 

δ) ε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζεκάησλ ηεο ΔΑΔ, 

ε) ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ΚΔΓΓΤ. 

4. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, κεηέρνπλ κε 

δηθαίσκα ςήθνπ θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο: 

α) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

β) ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο ΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, 

γ) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, 

δ) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη 

ε) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δλψζεσλ Γνλέσλ Αηφκσλ κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

Όινη νη αλσηέξσ εθπξφζσπνη εθηφο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ΔΑΔ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηφπηλ πξνηάζεσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηηο Οκνζπνλδίεο. ε πεξίπησζε κε πξνηάζεσο 

θαηά ηα αλσηέξσ, εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο, ν Τπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ νξίδεη ηνπο εθπξνζψπνπο ρσξίο πξφηαζε. 

Άρθρο 15 

Θέκαηα νξγάλσζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ 

1. Σν Σκήκα Γηνηθεηηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο ΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κεηνλνκάδεηαη ζε Σκήκα Πξνζσπηθνχ (ΣΠ). Σν ΣΠ, ηνπ νπνίνπ 

πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Α’ θαη δεθαπεληαεηή 

ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία, είλαη αξκφδην γηα ην ρεηξηζκφ ησλ 

ζεκάησλ δηνξηζκνχ, πξφζιεςεο, ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ 

ηνπ ΔΔΠ ησλ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ ΜΔΑΔ, ηνπ ΔΒΠ θαη ηνπ ΓΠ ησλ ΚΔΓΓΤ, ησλ 

νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη ησλ ζπλνδψλ ησλ καζεηψλ ησλ ΜΔΑΔ θαη ζεκάησλ 

πξφζιεςεο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ. 

2. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο ΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ είλαη εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπνζέηεζεο ζε 

ΜΔΑΔ ή ΚΔΓΓΤ, πεληαεηή πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, έρεη 

αζθήζεη δηεπζπληηθά θαζήθνληα θαη δηαζέηεη 20εηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία 

κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Άρθρο 16 

Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΑΔ 

1. Ζ ζηειέρσζε ησλ ΜΔΑΔ, ησλ ΣΔ, ησλ πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο, ησλ 

πξνγξακκάησλ παξάιιειεο ζηήξημεο θαη παξνρήο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη γίλεηαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζπνπδέο ζηελ 

ΔΑΔ, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη κε ηα ηζρχνληα θξηηήξηα ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε 

κεηάζεζε, δηνξηζκφ, απφζπαζε ή αλαπιήξσζε. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί αλήθνπλ ζηηο 

Γηεπζχλζεηο ή ηα Γξαθεία ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο. 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη κεηεθπαηδεχνληαη ζηελ ΔΑΔ ππνρξενχληαη λα 

ππεξεηήζνπλ ζε ΜΔΑΔ γηα κηα ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, ησλ πξνγξακκάησλ πξψηκεο 

παξέκβαζεο, παξνρήο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη θαη παξάιιειεο ζηήξημεο, γηα 

ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ θαη κε εηζήγεζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ 

ΔΑΔ, δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ζε καζεηέο κε αλαπεξία θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο άιισλ ζρνιείσλ. ηηο ΜΔΑΔ πνπ θνηηνχλ καζεηέο νη 

νπνίνη αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ηνπνζεηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα εθπαη-

δεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ ζπνπδέο ή εμεηδίθεπζε ζηνλ απηηζκφ. 

4. Δθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ θαη θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε ζε ΜΔΑΔ θαη δελ 

έρνπλ κεηεθπαίδεπζε ή άιιν ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ ζπκκεηέρνπλ θαηά πξνηεξαη-

φηεηα ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ) ή είλαη πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ). 

Άρθρο 17 

Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ 

1. Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ ΜΔΑΔ πξνβιέπεηαη ΔΔΠ. Ζ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο δχλαηαη λα επεθηείλεηαη θαη ζηνπο καζεηέο ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ή 

γεηηνληθψλ ΜΔΑΔ, φηαλ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο θαη εθφζνλ έρνπλ 

θαιπθζεί νη αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ. Ζ επέθηαζε ηεο άζθεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ΠΤΔΔΠ, ζην νπνίν ππνβάιινληαη νη 

ζρεηηθέο αηηηνινγεκέλεο εηζεγήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ηεο ΔΑΔ θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ΔΔΠ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

2. Οη αλήθνληεο ζηνπο θιάδνπο ΔΔΠ θαη ην ΔΒΠ ησλ ΜΔΑΔ θαη ησλ ΚΔΓΓΤ 

δχλαληαη λα απνζπψληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη ζηηο 

Γηεπζχλζεηο θαη ζηα Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2740/1999 (ΦΔΚ 

186 Α’). Οη απνζπψκελνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο θαη 

ιακβάλνπλ ηηο Μνλάδεο πλζεθψλ Γηαβίσζεο (ΜΓ) ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 



Άρθρο 18 

Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 

Γηα ζέκαηα απηνεμππεξέηεζεο, θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη ιεηηνπξγηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

θνηηνχλ ζηα γεληθά ζρνιεία πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ρσξίο παξάιιειε ζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ ή πνπ θνηηνχλ ζε 

ΜΔΑΔ, πξνζιακβάλεηαη ΔΒΠ. 

Άρθρο 19 

χζηαζε λέσλ θιάδσλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ θαη ΔΔΠ 

1. ηνπο θιάδνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ ηεο πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηηο ΜΔΑΔ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 12,13 θαη 

14 ηνπ λ. 1566/1985 πξνζηίζεληαη νη εμήο λένη θιάδνη: 

α) Κιάδνο ΠΔ 61 (Νεπηαγσγψλ ΔΑΔ) 

β) Κιάδνο ΠΔ 71 (Γαζθάισλ ΔΑΔ) 

γ) Κιάδνο ΠΔ 11.01. (Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδηθφηεηα ζηελ ΔΑΔ) 

δ) Κιάδνη ΠΔ (Καζεγεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο ΔΑΔ) φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, κε ηνλ 

ηζρχνληα θσδηθφ ηνπο θαη πξνέθηαζε « .50». 

2. ηνπο θιάδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 35 ηνπ λ. 1566/1985 πξνζηίζεληαη νη εμήο θιάδνη: 

α) Κιάδνο ΠΔ 35 (Παηδηάηξσλ κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδνλεπξνινγία ή Νεπξνιφγσλ 

κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδνλεπξνινγία). 

β) Κιάδνο ΠΔ 36 ( Μνπζηθνζεξαπεπηψλ). 

3. πληζηάηαη θιάδνο ΠΔ 72 (Δθπαηδεπηηθψλ Δλειίθσλ) πνπ βξίζθνληαη εληφο ή 

εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ΜΔΑΔ, ν νπνίνο πξνζηίζεηαη ζηνπο θιάδνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ηηο ΜΔΑΔ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ λ. 1566/1985. 

4. Σα εηζαγσγηθά θαη θαηαιεθηηθά κηζζνινγηθά θιηκάθηα φισλ ησλ θιάδσλ ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξίδνληαη θαηά θιάδν ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 3 ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α’). 

Άρθρο 20 

Σππηθά πξνζφληα 

1. Σα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα έληαμεο ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ησλ ζπληζηψκελσλ 

θιάδσλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

1.1. Σνπ θιάδνπ ΠΔ 61 (Νεπηαγσγψλ ΔΑΔ): 



α) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ ΔΑΔ, κε βαζηθέο ζπνπδέο ζε παηδαγσγηθά ηκήκαηα 

εηδηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο ή παηδαγσγηθά ηκήκαηα εηδηθήο αγσγήο κε θαηεχζπλζε 

Νεπηαγσγψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν 

θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

β) Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ ή ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία, κε βαζηθέο 

ζπνπδέο ζηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα εηδηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο ή παηδαγσγηθά 

ηκήκαηα εηδηθήο αγσγήο κε θαηεχζπλζε Νεπηαγσγψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

γ) Πηπρίν δηεηνχο κεηεθπαηδεχζεσο ζηελ ΔΑΔ ησλ Γηδαζθαιείσλ ηεο εκεδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο, κε βαζηθέο ζπνπδέο 

ζηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα εηδηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο ή παηδαγσγηθά ηκήκαηα 

εηδηθήο αγσγήο κε θαηεχζπλζε Νεπηαγσγψλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο 

αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

δ) Πηπρίν παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε 

αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε αληηθείκελν ηελ 

εηδηθή πξνζρνιηθή αγσγή ή παηδαγσγηθά ηκήκαηα εηδηθήο αγσγήο κε θαηεχζπλζε 

Νεπηαγσγψλ παξάιιεια κε πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο εηήζησλ ζεκηλαξίσλ 

θαηάξηηζεο ζηελ ΔΑΔ απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο 

πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ. εκηλάξηα εηήζηαο 

δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

αλαγλσξίδνληαη γηα ηελ έληαμε ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ, σο ηζφηηκα κε ηα αλσηέξσ 

ζεκηλάξηα ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ ή 

ε) Πηπρίν παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε 

αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε αληηθείκελν ηελ 

εηδηθή πξνζρνιηθή αγσγή ή παηδαγσγηθά ηκήκαηα εηδηθήο αγσγήο κε θαηεχζπλζε 

Νεπηαγσγψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ 61 ηνπνζεηνχληαη κε δηνξηζκφ, κεηάζεζε ή 

απφζπαζε ζε Νεπηαγσγεία ΔΑΔ, ζε ηκήκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο, ζε ηκήκαηα 

έληαμεο λεπηαγσγείσλ, ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο θαη παξνρήο 

δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη. Δπίζεο φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξηεηή εθπαηδεπηηθή 

πξνυπεξεζία ζε απηά, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε κεηάζεζε ή απφζπαζε ζε ζέζεηο 

ησλ ΚΔΓΓΤ. 

1.2. Σνπ θιάδνπ ΠΔ 71 (Γαζθάισλ ΔΑΔ): 

α) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ ΔΑΔ, κε βαζηθέο ζπνπδέο ζε Παηδαγσγηθά Σκήκαηα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηδηθήο Αγσγήο ή Σκήκαηα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή Παηδαγσγηθά 

Σκήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε Γαζθάισλ, ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκε-

δαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

β) Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ ή ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία, κε βαζηθέο 

ζπνπδέο ζε Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηδηθήο Αγσγήο ή 

Σκήκαηα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε ηελ εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία ή Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε 

Γαζθάισλ, ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 



γ) Πηπρίν δηεηνχο κεηεθπαηδεχζεσο ζηελ ΔΑΔ ησλ Γηδαζθαιείσλ ηεο εκεδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο, κε βαζηθέο ζπνπδέο 

ζε Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηδηθήο Αγσγήο ή Σκήκαηα 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε Γαζθάισλ, ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν 

ηεο αιινδαπήο ή 

δ) Πηπρίν Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηδηθήο Αγσγήο ή 

Σκεκάησλ Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε ηελ εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία ή Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε 

Γαζθάισλ, ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο παξάιιεια κε πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο 

εηήζησλ ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο ζηελ ΔΑΔ απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ 

αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ 

(400) σξψλ. εκηλάξηα εηήζηαο δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο 

θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, αλαγλσξίδνληαη, γηα ηελ έληαμε ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ, σο ηζφηηκα 

κε ηα αλσηέξσ ζεκηλάξηα ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ ή 

ε) Πηπρίν Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηδηθήο Αγσγήο ή 

Σκεκάησλ Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε ηελ εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία ή Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε 

Γαζθάισλ, ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ 71 ηνπνζεηνχληαη κε δηνξηζκφ, κεηάζεζε ή 

απφζπαζε ζε δεκνηηθά ζρνιεία ΔΑΔ, ζε ηκήκαηα έληαμεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο, παξνρήο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη θαη κε 

απφζπαζε θαιχπηνπλ αλάγθεο ζε εξγαζηήξηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ). Δπίζεο φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξηεηή εθπαηδεπηηθή 

πξνυπεξεζία ζε απηά, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε κεηάζεζε ή απφζπαζε ζε ζέζεηο 

ησλ ΚΔΓΓΤ. 

1.3. Σνπ θιάδνπ ΠΔ 11.01 (Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδηθφηεηα ζηελ ΔΑΔ): 

α) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ ΔΑΔ ή ζηελ εηδηθή θπζηθή αγσγή, κε βαζηθέο ζπνπδέο 

ζηα ΣΔΦΑΑ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν 

θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

β) Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ ή ζηελ εηδηθή θπζηθή αγσγή, κε βαζηθέο 

ζπνπδέο ζηα ΣΔΦΑΑ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο 

αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

γ) Πηπρίν ΣΔΦΑΑ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο 

αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε θχξηα εηδηθφηεηα ηελ «ΔΑΔ» ή ηελ 

«Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή – Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή» 

ή ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή» 

ή ηελ «Άζθεζε ζε ρξφληεο παζήζεηο θαη Αλαπεξία», παξάιιεια κε πηζηνπνηεηηθφ 

παξαθνινχζεζεο εηήζησλ ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο ζηελ ΔΑΔ απφ Παλεπηζηήκηα ή 

απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ 



(400) σξψλ. εκηλάξηα εηήζηαο δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο 

θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, αλαγλσξίδνληαη, γηα ηελ έληαμε ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ, σο ηζφηηκα 

κε ηα αλσηέξσ ζεκηλάξηα ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ ή 

δ) Πηπρίν ΣΔΦΑΑ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο 

αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε θχξηα εηδηθφηεηα ηελ «ΔΑΔ» ή ηελ 

«Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή – Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή» 

ή ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή» 

ή ηελ «Άζθεζε ζε ρξφληεο παζήζεηο θαη Αλαπεξία». 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ 11.01 ηνπνζεηνχληαη κε δηνξηζκφ, κεηάζεζε ή 

απφζπαζε ζε απηνηειείο ΜΔΑΔ πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ θαη φρη 

πάλσ απφ δχν (2) ψξεο γηα θάζε καζεηή ηελ εβδνκάδα, ζε πξνγξάκκαηα παξνρήο 

δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη θαη’ εμαίξεζε θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ θαη 

φρη πάλσ απφ δχν (2) ψξεο ζε θάζε καζεηή ηελ εβδνκάδα θαη κε απφζπαζε 

θαιχπηνπλ αλάγθεο ζε εξγαζηήξηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ). Δπίζεο φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξηεηή εθπαηδεπηηθή πξν-

ππεξεζία, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε κεηάζεζε ή απφζπαζε ζε ζέζεηο ησλ 

ΚΔΓΓΤ, γηα ηελ παξνρή απνθιεηζηηθά ππνζηεξηθηηθνχ έξγνπ ζην καζεηηθφ πιεζπ-

ζκφ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΚΔΓΓΤ. 

1.4. Σσλ θιάδσλ ΠΔ (Καζεγεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο ΔΑΔ) φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, κε 

ηνλ ηζρχνληα θσδηθφ ηνπο θαη πξνέθηαζε « .50»: 

α) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ ΔΑΔ, κε βαζηθέο ζπνπδέο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο 

εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

β) Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ ή ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία, κε βαζηθέο 

ζπνπδέο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

γ) Πηπρίν δηεηνχο κεηεθπαηδεχζεσο ζηελ ΔΑΔ ησλ Γηδαζθαιείσλ ηεο εκεδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο, κε βαζηθέο ζπνπδέο 

ζε Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν 

πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

δ) Πηπρίν απφ Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία 

ζηελ ΔΑΔ παξάιιεια κε πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο εηήζησλ ζεκηλαξίσλ 

θαηάξηηζεο ζηελ ΔΑΔ απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο 

πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ. εκηλάξηα εηήζηαο 

δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

αλαγλσξίδνληαη, γηα ηελ έληαμε ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ, σο ηζφηηκα κε ηα αλσηέξσ 

ζεκηλάξηα ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ ή 

ε) Πηπρίν απφ Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία 

ζηελ ΔΑΔ. 



Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΠΔ (Καζεγεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο ΔΑΔ) φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, κε ηνλ ηζρχνληα θσδηθφ ηνπο θαη πξνέθηαζε « .50», ηνπνζεηνχληαη κε 

δηνξηζκφ, κεηάζεζε ή απφζπαζε ζε απηνηειείο ΜΔΑΔ, ζε ηκήκαηα έληαμεο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηα εξγαζηήξηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ), ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο θαη παξνρήο 

δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη. Δπίζεο φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξηεηή εθπαηδεπηηθή 

πξνυπεξεζία, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε κεηάζεζε ή απφζπαζε ζε ζέζεηο ησλ 

ΚΔΓΓΤ. 

2. Σα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ησλ ζπληζηψκελσλ θιάδσλ 

ηνπ ΔΔΠ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

2.1. Σνπ θιάδνπ ΠΔ 35 (Παηδηάηξσλ κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδνλεπξνινγία ή 

Νεπξνιφγσλ κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδνλεπξνινγία): 

α) Πηπρίν απφ Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ζηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο εηδηθφηεηεο θαη άδεηα 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ θιάδνπ ΠΔ 35 κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ εθφζνλ 

είλαη απαξαίηεην ιφγσ γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο θαη δηαζπνξάο καζεηηθνχ πιε-

ζπζκνχ, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ΜΔΑΔ ή θαη ΚΔΓΓΤ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ 35 πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο κε 

ζχκβαζε έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Ζ ηνπνζέηεζε θαη θαηαλνκή ηνπο γίλεηαη απφ ηνπο 

Πεξηθεξεηαθνχο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά ηφπνπο 

Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, κε ηνπο θαηά ηφπνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο ΔΑΔ θαη κε 

ηνπο πκβνχινπο ΔΔΠ. Έξγν ηνπο είλαη ε δηάγλσζε, ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ε 

ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ε παξαπνκπή παηδηψλ ζε λνζειεπηηθέο κνλάδεο, ε 

ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο θαη ε ζχληαμε ζρεηηθψλ εθζέζεσλ, 

γηα θάζε καζεηή πνπ παξαθνινπζείηαη, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. 

2.2. Σνπ θιάδνπ ΠΔ 36 (Μνπζηθνζεξαπεπηψλ): 

α) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηε κνπζηθνζεξαπεία, κε πηπρίν κνπζηθνζεξαπείαο ή ΔΑΔ ή 

κνπζηθήο ή πηπρίν Σκήκαηνο Παηδαγσγηθψλ, Φηινζνθηθψλ, Ηαηξηθψλ, Κνηλσληθψλ, 

Ννκηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ, απφ Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή κε 

αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή κε δίπισκα 

σδείνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εγγξαθή ζην σδείν 

έγηλε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ κνπζηθψλ 

ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1985 – 1986 ή 

β) Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηε κνπζηθνζεξαπεία, κε πηπρίν κνπζηθνζεξαπείαο 

ή ΔΑΔ ή πηπρίν Σκήκαηνο Παηδαγσγηθψλ, Φηινζνθηθψλ, Ηαηξηθψλ, Κνηλσληθψλ, Νν-

κηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ, απφ Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή κε 

αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή κε δίπισκα 

σδείνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εγγξαθή ζην σδείν 

έγηλε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ κνπζηθψλ 

ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1985 – 1986 ή 



γ) Πηπρίν δηεηνχο κεηεθπαηδεχζεσο ζηε κνπζηθνζεξαπεία Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο, κε 

πηπρίν κνπζηθνζεξαπείαο ή ΔΑΔ ή κνπζηθήο ή πηπρίν Σκήκαηνο Παηδαγσγηθψλ, 

Φηινζνθηθψλ, Ηαηξηθψλ, Κνηλσληθψλ, Ννκηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ, απφ 

Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν 

ηεο αιινδαπήο ή κε δίπισκα σδείνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε εγγξαθή ζην σδείν έγηλε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαηά ην αθαδεκατθφ 

έηνο 1985 – 1986 ή 

δ) Πηπρίν κνπζηθνζεξαπείαο ή ΔΑΔ ή κνπζηθήο ή πηπρίν Σκήκαηνο Παηδαγσγηθψλ, 

Φηινζνθηθψλ, Ηαηξηθψλ, Κνηλσληθψλ, Ννκηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκψλ, απφ 

Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο 

αιινδαπήο παξάιιεια κε πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο εηήζησλ ζεκηλαξίσλ θα-

ηάξηηζεο ζηε κνπζηθνζεξαπεία απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο 

θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ. εκηλάξηα εηήζηαο 

δηάξθεηαο ζηε κνπζηθνζεξαπεία, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

αλαγλσξίδνληαη, γηα ηελ έληαμε ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ, σο ηζφηηκα κε ηα αλσηέξσ 

ζεκηλάξηα ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ ή 

ε) Πηπρίν απφ Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ζηε κνπζηθνζεξαπεία ή 

ζη) Με δίπισκα σδείνπ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

εγγξαθή ζην σδείν έγηλε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ 

ηκεκάησλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1985 – 1986. 

Σν ΔΔΠ ηνπ θιάδνπ ΠΔ 36 ηνπνζεηείηαη κε δηνξηζκφ, κεηάζεζε ή απφζπαζε ζε 

αληίζηνηρεο κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ ζέζεηο ζε απηνηειείο ΜΔΑΔ ηεο πξνζρνιηθήο, 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξηεηή 

εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε κεηάζεζε ή απφζπαζε ζε 

ζέζεηο ησλ ΚΔΓΓΤ, γηα ηελ παξνρή απνθιεηζηηθά ππνζηεξηθηηθνχ έξγνπ ζην 

καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΚΔΓΓΤ. 

3. Σα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ηνπ ζπληζηψκελνπ θιάδνπ 

ΠΔ 72 (Δθπαηδεπηηθψλ Δλειίθσλ) ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

α) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ ΔΑΔ, κε πηπρίν Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε «πλερήο Δθπαίδεπζε» ή κε πηπρίν Κνηλσληθήο θαη Δθ-

παηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε «Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή», Παλεπηζηεκηαθψλ 

Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο 

αιινδαπήο ή 

β) Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ, κε πηπρίν Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε «πλερήο Δθπαίδεπζε» ή κε πηπρίν Κνηλσληθήο θαη 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε «Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή», 



Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

γ) Πηπρίν Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε «πλερήο 

Δθπαίδεπζε» ή κε πηπρίν Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε 

«Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή», Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή κε 

αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο παξάιιεια κε 

πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο εηήζησλ ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο ζηελ ΔΑΔ απφ 

Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ. εκηλάξηα εηήζηαο δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ 

έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απφ Παλεπηζηήκηα ή 

απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, αλαγλσξίδνληαη, γηα ηελ έληαμε ζηνλ εηζαγσγηθφ 

βαζκφ, σο ηζφηηκα κε ηα αλσηέξσ ζεκηλάξηα ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ ή 

δ) Πηπρίν Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε «πλερήο 

Δθπαίδεπζε» ή πηπρίν Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε 

«Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή», Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή κε 

αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ 72 ηνπνζεηνχληαη κε δηνξηζκφ, κεηάζεζε ή 

απφζπαζε ζηα ΔΔΔΔΚ θαη απαζρνινχληαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπ-

ζεο θαη επηκφξθσζεο ελειίθσλ πνιηηψλ κε ή ρσξίο αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ ζρεδηάδνληαη θαη εθπνλνχληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο ή απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ επίζεκν θξαηηθφ θνξέα έρεη ηελ 

επζχλε ζρεδηαζκνχ θαη εθπφλεζεο αλάινγσλ πξνγξακκάησλ. 

Άρθρο 21 

Γηνξηζκνί εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο 

1. ε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ κπνξεί λα κεηαηίζεληαη θαηά ζεηξά 

εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο γεληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη: 

α) είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηελ ΔΑΔ, 

β) είλαη θάηνρνη ηίηινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ, 

γ) είλαη θάηνρνη ηίηινπ δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ ΔΑΔ ζηα Γηδαζθαιεία ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο, 

δ) είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ΔΑΔ ή Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία, 

ε) είλαη εθπαηδεπηηθνί κε κφληκε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ 

(67%), 

ζη) είλαη εθπαηδεπηηθνί γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη 

άλσ, χζηεξα απφ ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ησλ αξκφδησλ δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ, 

δ) είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ φηη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο ζεκηλάξην εηήζηαο 

επηκφξθσζεο – εμεηδίθεπζεο ζηελ ΔΑΔ απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο 

θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ θαη 



έρνπλ πξνυπεξεζία ηξηψλ δηδαθηηθψλ εηψλ ζε δνκέο ΔΑΔ θαη ζηα ΚΔΓΓΤ. 

εκηλάξηα εηήζηαο δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο 

θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

αλαγλσξίδνληαη, γηα ηελ έληαμε ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ, σο ηζφηηκα κε ηα αλσηέξσ 

ζεκηλάξηα ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ, 

ε) δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ηξηψλ δηδαθηηθψλ εηψλ ζε δνκέο ΔΑΔ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ νη νπνίνη εθηφο ησλ πξνζφλησλ α) έσο 

ε) δηαζέηνπλ επηπιένλ εμεηδίθεπζε ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή γιψζζα ησλ θσθψλ θαη 

ζηε γξαθή Braille ησλ ηπθιψλ πνπ πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κεηαηίζεληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηπθιψλ θαη θσθψλ. 

Καηά ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κφληκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΜΔΑΔ, πξνεγνχληαη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη άηνκα 

κε κφληκε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) ζε αληίζηνηρεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζε πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ησλ 

ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηέο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 

κεηάζεζε ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο 

θαη εθφζνλ απηνί πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηθαλφηεηαο φπσο απηέο πξνβιέπνληαη 

θαησηέξσ ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. ηηο απνκέλνπζεο κεηά ηηο κεηαζέζεηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο δηνξίδνληαη θαηά 

ζεηξά: 

α) νη πεξηιακβαλφκελνη ζηνπο πίλαθεο επηηπρφλησλ δηαγσληζκνχ θιάδσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν νπνίνο δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη απφ ηνλ 

ΑΔΠ, θαηά ζεηξά επηηπρίαο ησλ ερφλησλ ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ησλ θιάδσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ ΠΔ 61, ΠΔ 71, ΠΔ 72, ΠΔ11.01 θαη φισλ ησλ θιάδσλ ΠΔ 

(Καζεγεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο ΔΑΔ) φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, κε ηνλ ηζρχνληα θσδηθφ 

ηνπο θαη πξνέθηαζε « .50», 

β) νη πεξηιακβαλφκελνη ζηνπο πίλαθεο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ, θαηά 

ηα ηζρχνληα γηα ηε ινηπή εθπαίδεπζε πνζνζηά δηνξηζκνχ απφ θάζε θαηεγνξία. 

3. Όηαλ δελ θαιχπηνληαη ηα θελά κε κεηάζεζε ή δηνξηζκφ, απνζπψληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα εθπαηδεπηηθνί ησλ πεξηπηψζεσλ α) έσο ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πα-

ξφληνο άξζξνπ θαη αθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία ζε ΜΔΑΔ ή ΚΔΓΓΤ 

ηνπιάρηζηνλ ελφο δηδαθηηθνχ έηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, νη 

νπνίνη εθηφο ησλ πξνζφλησλ α) έσο ε) δηαζέηνπλ επηπιένλ εμεηδίθεπζε ζηελ 

ειιεληθή λνεκαηηθή γιψζζα ησλ θσθψλ θαη ζηε γξαθή Braille ησλ ηπθιψλ πνπ 

πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

απνζπψληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηπθιψλ θαη θσθψλ. 

Άρθρο 22 

Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ 



1. Δθφζνλ ππάξρνπλ αλάγθεο πνπ δελ θαιχπηνληαη κε κεηάζεζε, δηνξηζκφ, απφζπαζε 

ή ζπκπιήξσζε σξαξίνπ, πξνζιακβάλνληαη θαηά ζεηξά αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη 

εθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ: 

α) Σα πξνζφληα ηνπνζέηεζεο ζε ΜΔΑΔ, κε κεηάζεζε ή δηνξηζκφ. 

β) Έρνπλ παξαθνινπζήζεη εηήζην ζεκηλάξην επηκφξθσζεο ζηελ ΔΑΔ απφ 

Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ. εκηλάξηα εηήζηαο δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ 

έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απφ Παλεπηζηήκηα ή 

απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, αλαγλσξίδνληαη, γηα ηελ έληαμε ζηνλ εηζαγσγηθφ 

βαζκφ, σο ηζφηηκα κε ηα αλσηέξσ ζεκηλάξηα ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ. 

γ) Έρνπλ κφληκε αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) 

θαη εθφζνλ απηή δελ νθείιεηαη ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. Γηαπηζηψλεηαη απφ 

πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή, ε νπνία επηβεβαηψλεη φηη 

θξίλνληαη ηθαλνί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί. 

δ) Έρνπλ πξνυπεξεζία κεγαιχηεξε ηνπ ελφο δηδαθηηθνχ έηνπο, ε νπνία απνθηήζεθε 

απφ πξφζιεςε ζηελ ΔΑΔ κέζσ ηνπ εληαίνπ πίλαθα αλαπιεξσηψλ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, εθφζνλ δελ θαιχπηνληαη νη ζέζεηο κε εθπαηδεπηηθνχο κε ηα πξνζφληα α) 

έσο γ). Απηνί θαηαηάζζνληαη ηειεπηαίνη ζηνλ εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ. 

ε πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ πηλάθσλ θαη εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θελέο 

ζέζεηο, απηέο θαιχπηνληαη απφ ηνλ εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

2. Γηα ηελ πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ ή σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ ζπληάζζνληαη 

δπν πίλαθεο ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ο πίλαθαο Α’ κε ππνςήθηνπο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ 

(67%), ζηνλ νπνίν πξνεγνχληαη φζνη έρνπλ επηπιένλ ηππηθά πξνζφληα ηνπνζέηεζεο 

ζηελ ΔΑΔ θαη ν Πίλαθαο Β’ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα 

ηνπνζέηεζεο ζε ΜΔΑΔ. Απφ ηνλ Πίλαθα Α’ πξνζιακβάλεηαη πνζνζηφ είθνζη ηνηο 

εθαηφ (20%) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζιήςεσλ απφ θάζε θιάδν θαη ε ηνπνζέηεζή 

ηνπο γίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ, ζε αληίζηνηρεο κε ηελ αλαπεξία ζρνιηθέο κνλάδεο ζε 

πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ησλ ππεξεηνχλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε απηέο. 

3. Δθφζνλ νη αλάγθεο ησλ ΜΔΑΔ, ησλ ΣΔ, ησλ πξνγξακκάησλ παξάιιειεο 

ζηήξημεο θαη δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη θαη ησλ ΚΔΓΓΤ δελ δηθαηνινγνχλ πξφζιεςε κε 

πιήξεο σξάξην, πξνζιακβάλνληαη σξνκίζζηνη πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ, κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη κε αλψηαην φξην σξψλ ην ήκηζπ ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ησλ λενδηφξηζησλ ηνπ θιάδνπ ηνπο. Οη απνδνρέο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνπο πξνζιακβαλφκελνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππνινγίδνληαη κε 

ην γηλφκελν ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ εηζαγσγηθνχ θιηκαθίνπ κε ην θιάζκα πνπ 

έρεη αξηζκεηή ηηο δεδνπιεπκέλεο ψξεο θαη παξνλνκαζηή ηηο ψξεο ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ 



ηνπ θιάδνπ ηνπο. Ζ πξνυπεξεζία απηψλ ππνινγίδεηαη κε ηελ αλαγσγή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ σξψλ ζε έηε, κήλεο, εκέξεο. 

Άρθρο 23 

Γηνξηζκνί ΔΔΠ θαη ΔΒΠ Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο ΔΠ, ΔΔΠ θαη ΔΒΠ 

1. Οη δηνξηζκνί ηνπ ΔΔΠ θαη ηνπ ΔΒΠ ζηηο ΜΔΑΔ θαη ηα ΚΔΓΓΤ γίλνληαη ζηηο 

απνκέλνπζεο κεηά ηηο κεηαζέζεηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ επηινγή ησλ δηνξηζηέσλ γίλεηαη 

απφ ην ΤΔΔΠ ηνπ άξζξνπ 24 παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην νπνίν 

θαηαξηίδεη πίλαθεο πνπ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη έρνπλ ηζρχ γηα δχν 

ρξφληα απφ ηελ θχξσζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ πίλαθα θαη ην ΔΔΠ ηνπ θιάδνπ ΠΔ35 

κπνξεί λα πξνζιακβάλεηαη θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Οη δηνξηδφκελνη 

ηνπνζεηνχληαη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ΜΔΑΔ ή ΚΔΓΓΤ, χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ ΤΔΔΠ θαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Καηά 

ηνπο δηνξηζκνχο ηνπ ΔΔΠ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πξνεγνχληαη άηνκα κε κφληκε 

αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, εθφζνλ έρνπλ ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη 

κέρξη πνζνζηνχ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) επί ηνπ αξηζκνχ ησλ δηνξηδνκέλσλ απφ θάζε 

εηδηθφηεηα. 

2. Οη κεηαζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ ΔΔΠ θαη ηνπ ΔΒΠ γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ΤΔΔΠ, 

ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο. 

3. Κελέο νξγαληθέο ζέζεηο κεηά ηηο κεηαζέζεηο, ηηο απνζπάζεηο θαη ηνπο δηνξηζκνχο 

δχλαληαη λα θαιπθζνχλ κε κεηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 69, 71, 

72, 73 θαη 74 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007, ΦΔΚ 26 Α’), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. 

4. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ΔΔΠ ζηηο ΜΔΑΔ θαη ηα ΚΔΓΓΤ κε 

κεηάζεζε, δηνξηζκφ, απφζπαζε ή ζπκπιήξσζε σξαξίνπ, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

καθξάο απνπζίαο κειψλ ηνπ ΔΔΠ ή γηα ηελ θάιπςε εμαηξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ, πξνζιακβάλνληαη ζηηο ζέζεηο απηέο αλαπιεξσηέο πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα 

δηνξηζκνχ ηνπ θιάδνπ ηνπο, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα έλα 

δηδαθηηθφ έηνο. Ζ πξφζιεςή ηνπο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ απφ ηνπο εληαίνπο πίλαθεο πνπ ζπληάζζνληαη, θάζε 

ρξφλν, γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Μέρξη ηε ζχληαμε ησλ εληαίσλ πηλάθσλ ΔΔΠ απφ ηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε 

πξφζιεςή ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Οη πξνζιακβαλφκελνη 

ιακβάλνπλ ηηο ζπλνιηθέο απνδνρέο ηνπ εηζαγσγηθνχ θιηκαθίνπ ηνπ θιάδνπ ηνπο. ηηο 

ζέζεηο απηέο θαη εθφζνλ νη αλάγθεο ησλ ΜΔΑΔ θαη ησλ ΚΔΓΓΤ δελ δηθαηνινγνχλ 

πξφζιεςε κε πιήξεο σξάξην, πξνζιακβάλνληαη σξνκίζζηνη πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα 

δηνξηζκνχ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη κε αλψηαην φξην σξψλ ην 

ήκηζπ ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ησλ λενδηφξηζησλ ηνπ θιάδνπ ηνπο. Οη απνδνρέο 

πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο πξνζιακβαλφκελνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππνινγίδνληαη 

κε ην γηλφκελν ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ εηζαγσγηθνχ θιηκαθίνπ κε ην θιάζκα 

πνπ έρεη αξηζκεηή ηηο δεδνπιεπκέλεο ψξεο θαη παξνλνκαζηή ηηο ψξεο ηνπ 



πξσηνδηφξηζηνπ ηνπ θιάδνπ ηνπο. Ζ πξνυπεξεζία απηψλ ππνινγίδεηαη κε ηελ 

αλαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνπιεπκέλσλ σξψλ ζε έηε, κήλεο, εκέξεο. 

5. Ζ πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ θαη ηνπ ΔΔΠ ζε ΜΔΑΔ φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ή επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ή εξγαζηήξηα 

απηφλνκεο δηαβίσζεο ζην Ηλζηηηνχην Αλαπηπμηαθήο Απνθαηάζηαζεο (πξψελ 

Φπρνινγηθφ Κέληξν Βνξείνπ Διιάδνο) θαη ζην θέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο ή ζηνλ 

Δζληθφ Οξγαληζκφ Πξφλνηαο, αλαγλσξίδεηαη σο δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, 

κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο ζε ζέζεηο κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ ή ΔΔΠ ησλ Τπνπξγείσλ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Πξνυπεξεζία κε κεησκέλν σξάξην αλαγλσξίδεηαη κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ 

σξάξην δηδαζθαιίαο ή απαζρφιεζεο θαηά πεξίπησζε. Αξκφδηα ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνυπεξεζηψλ ηνπ ΔΔΠ θαη ΔΒΠ, νη νπνίεο δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3205/2003, 

είλαη ηα ΠΤΔΔΠ. Οη ππάιιεινη, ησλ νπνίσλ νη πξνυπεξεζίεο ζα αλαγλσξηζηνχλ κε 

ηελ παξνχζα δηάηαμε, δελ δηθαηνχληαη ηελ θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ απφ ηεο 

θαηαηάμεψο ηνπο ζην λέν κηζζνινγηθφ θιηκάθην. 

6. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ ή κέιε ηνπ ΔΔΠ ή ηνπ ΔΒΠ θξίλνληαη 

ππεξάξηζκνη ή άλεπ αληηθεηκέλνπ ζηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο ζηηο ΜΔΑΔ, κε πξάμε 

ηνπ Αλψηεξνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ΑΠΤΠΔ), ηνπ Αλψηεξνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΤΓΔ) ή ΠΤΔΔΠ αληίζηνηρα, έπεηηα απφ 

εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ΔΑΔ θαη ησλ 

ζπκβνχισλ ΔΔΠ, ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο απνθαζίδεη ηε δηάζεζε 

ησλ ππεξάξηζκσλ πξνζσξηλά, ζε άιιε ΜΔΑΔ, φπνπ δηαπηζηψλεηαη αλάγθε. Καηά 

ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα αλαζέηεη ζηνπο ππεξάξηζκνπο ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ 

ηνπο ζε άιιε ΜΔΑΔ, ζε ΚΔΓΓΤ, ή κε παξνρή ζηήξημεο γνληψλ ή καζεηψλ 

ζρνιείσλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, φηαλ κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε θξηζεί φηη νη 

πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζηα νπνία ππεξεηνχλ δελ δηθαηνινγνχλ ηελ 

πιήξε απαζρφιεζή ηνπο. 

7. Οη αηηήζεηο κεηάζεζεο ππνβάιινληαη απφ ηα κέιε ηνπ ΔΔΠ θαη ΔΒΠ κέζα ζην 

κήλα Ννέκβξην θάζε έηνπο. 

8. Σν ΤΔΔΠ, ζην νπνίν δηαβηβάδνληαη νη αηηήζεηο γηα κεηάζεζε, ζπλεδξηάδεη κέρξη 

15 Μαξηίνπ θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, ηηο κνλάδεο κεηάζεζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 56/2001 (ΦΔΚ 47 Α’) θαη ηε ζεηξά 

πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εηζεγείηαη γηα ηηο κεηαζέζεηο ηνπ ΔΔΠ θαη ΔΒΠ, κε 

πξνηεξαηφηεηα φζσλ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο θαη ησλ ππνινίπσλ, κε βάζε 

ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ 

θελψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ δειψζεη ζηνλ εληαίν πίλαθα πξνηηκήζεσλ. 

Άρθρο 24 

Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

1. Αξκφδηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, ηα νπνία εμεηάδνπλ θαη πξνηείλνπλ φιεο ηηο 

ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ ησλ ππαιιήισλ είλαη ηα αθφινπζα: 



α) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ΜΔ-ΑΔ θαη ηα ΚΔΓΓΤ, αξκφδηα 

είλαη ηα νηθεία ΠΤΠΔ θαη ΠΤΓΔ, 

β) γηα ην ΔΔΠ θαη ην ΔΒΠ ησλ ΜΔΑΔ θαη ησλ ΚΔΓΓΤ, αξκφδην ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην είλαη ην ΠΤΔΔΠ, 

γ) γηα ην ΓΠ αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην είλαη ην Πεξηθεξεηαθφ Τπεξεζηαθφ 

πκβνχιην Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΠΤΓΗΠ). 

2. Γηα ηηο κεηαζέζεηο, κεηαηάμεηο θαη απνζπάζεηο ππαιιήισλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ, αξκφδηα είλαη θαηά πεξίπησζε ην 

Κεληξηθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ), ην 

Κεληξηθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΓΔ) θαη ην 

ΤΔΔΠ. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηείηαη ην 

ΤΔΔΠ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ, ην νπνίν απνηειείηαη: 

α) απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ΚΤΠΔ, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ ίδηνπ 

πκβνπιίνπ, 

β) απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ΚΤΓΔ, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ ίδηνπ 

πκβνπιίνπ, 

γ) απφ έλαλ πξντζηάκελν γξαθείνπ πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 

ζχκβνπιν ΔΔΠ, αλαπιεξνχκελν απφ άιινλ πξντζηάκελν γξαθείνπ πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζχκβνπιν ΔΔΠ, 

δ) απφ δχν αηξεηά κέιε ηνπ ΔΔΠ, αλαπιεξνχκελα απφ αλαπιεξσκαηηθά αηξεηά κέιε 

ΔΔΠ, 

ε) απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ σο εηζεγεηή. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδεηαη σο 

πξφεδξνο ηνπ ΤΔΔΠ έλαο απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ ΚΤΠΔ ή ΚΤΓΔ θαη γξακ-

καηέαο έλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο κε βαζκφ Α’ ηεο Γηεχζπλζεο ΔΑΔ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Γηα ηνπο κφληκνπο δηνξηζκνχο ΔΔΠ θαη ΔΒΠ, θαζψο θαη γηα ηελ επηινγή 

πξντζηακέλσλ κε ζεηεία ησλ ΚΔΓΓΤ, ην ΤΔΔΠ ζπλεδξηάδεη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ν νπνίνο 

αλαπιεξψλεηαη απφ χκβνπιν ή Μφληκν Πάξεδξν ηνπ ηκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ηε ζπκκεηνρή ελφο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ΔΑΔ κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, ελφο ζπκβνχινπ ΔΔΠ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηνλ Πξντζηάκελν 

ηεο Γηεχζπλζεο ΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο. 

4. ηηο πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο ζπγθξνηείηαη ην Πεξηθεξεηαθφ 

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΠΤΔΔΠ), ην νπνίν 

είλαη πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ: 

α) έλαλ (1) Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αλαπιεξνχκελν απφ άιινλ 

Γηεπζπληή ή Πξντζηάκελν Γξαθείνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

β) έλαλ (1) Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αλαπιεξνχκελν απφ άιινλ 



Γηεπζπληή ή Πξντζηάκελν Γξαθείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

γ) έλαλ (1) χκβνπιν ΔΔΠ, αλαπιεξνχκελν απφ κέινο ΔΔΠ ησλ ΚΔΓΓΤ, 

δ) δχν (2) αηξεηά κέιε ηνπ ΔΔΠ, αλαπιεξνχκελα απφ αλαπιεξσκαηηθά αηξεηά κέιε 

ΔΔΠ. Όηαλ εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ΔΒΠ, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζπκκεηέρεη 

θαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπ θιάδνπ ηνπο πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο. 

Χο πξφεδξνο ηνπ ΠΤΔΔΠ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο έλαο απφ ηνπο δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Γξακκαηέαο θαη αλαπιεξσηήο απηνχ νξίδνληαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, νη νπνίνη 

ππεξεηνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο. Σα ζέκαηα ζην ΠΤΔΔΠ 

εηζεγείηαη ν Πξφεδξνο ή κέινο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. 

Άρθρο 25 

Μεηεθπαίδεπζε – Δπηκφξθσζε 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζε ΜΔΑΔ, ζηα ΣΔ θαη ζηα πξνγξάκκαηα 

παξάιιειεο ζηήξημεο θαη δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη, παξαθνινπζνχλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ θαηαξηίδνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (ΠΔΚ). ε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ηελ πξφζθιεζε, ηε θνίηεζε θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, κπνξεί λα 

θαηαξηίδνληαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ ΔΔΠ θαη ηνπ ΔΒΠ. Με ηελ 

απφθαζε απηή θαζνξίδνληαη ην πεξηερφκελν θαη ε δηάξθεηα θάζε επηκνξθσηηθνχ πξν-

γξάκκαηνο, ηα ηδξχκαηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, νη δηδάζθνληεο, ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο γηα θνίηεζε θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

3. ηα δηδαζθαιεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ λ. 2327/ 1995 (ΦΔΚ 156 Α’) κπνξνχλ 

λα εθπνλνχληαη πξνγξάκκαηα δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ ΔΑΔ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

4. Γηα ηε κεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ΔΔΠ ζε 

ζέκαηα ΔΑΔ παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο. 

5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 1566/1985 γηα ηε κεηεθπαίδεπζε, εηδίθεπζε 

θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ΔΑΔ. 



Άρθρο 26 

Θέκαηα δηνξηζκψλ 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3255/2004 (ΦΔΚ 138 Α’) 

ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ 16 Μνπζηθήο πνπ πάζρνπλ απφ 

ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θαη νκφδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία, πνπ έρνπλ πηπρίν 

αλαγλσξηζκέλν κε παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο 

αιινδαπήο αλεμαξηήησο απφ επηηπρή ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηεο πεξίπησζεο Β’ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1566/1985. Οη αλσηέξσ 

εθπαηδεπηηθνί δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο θιάδνπ ΠΔ 16.01 θαη ηνπνζεηνχληαη 

απνθιεηζηηθά ζε κνπζηθά ζρνιεία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Ζ ζεηξά δηνξηζκνχ θαη ηνπνζέηεζεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εμαξηάηαη 

απφ ηε ζπλνιηθή πξαγκαηηθή πξνυπεξεζία πνπ είραλ ζηηο 30.6.2004. 

Άρθρο 27 

Ακνηβέο, επηδφκαηα, δαπάλεο κεηαθίλεζεο 

1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 θαη 13 ηνπ λ. 3205/2003 ζπκπιεξψλνληαη σο εμήο: 

α) ηελ πξφβιεςε ηεο πεξίπησζεο β(iii) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 

πξνζηίζεληαη θαη νη πξντζηάκελνη ησλ ΚΔΓΓΤ. 

β) ηελ πξφβιεςε ηεο πεξίπησζεο β(iii) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 

πξνζηίζεληαη θαη νη δηεπζπληέο ησλ ΔΔΔΔΚ. 

γ) ηελ πξφβιεςε ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3205/2003 πξνζηίζεληαη νη Πξντζηάκελνη ησλ ΚΔΓΓΤ, ην ΔΠ, ην ΔΔΠ θαη ην ΔΒΠ 

πνπ ππεξεηεί κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηα ΚΔΓΓΤ, ζηηο ΜΔΑΔ, ζηα ΣΔ, 

ζηα πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο θαη δηδαζθαιίαο θαη’ νίθνλ θαη ζηα Γξαθεία 

ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΡΑΔΠ) ησλ ΜΔΑΔ. 

δ) Σα επηδφκαηα ηεο πεξίπησζεο β(ii) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηεο 

πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3205/2003 πνπ έρνπλ ήδε 

θαηαβιεζεί ζηνπο πξντζηακέλνπο, ζην ΔΠ, ζην ΔΔΠ θαη ζην ΔΒΠ πνπ ππεξεηνχζαλ 

κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηα 

ΚΓΑΤ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2817/2000 δελ αλαδεηνχληαη. 

2. Οη πηζηψζεηο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ θαη ησλ 

εηδηθνηήησλ ΔΔΠ πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζηα ΚΔΓΓΤ, εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυ-

πνινγηζκφ ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο, έπεηηα απφ εηζήγεζε 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ. 

3. Οη πηζηψζεηο γηα ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΚΔΓΓΤ, ησλ 

ΜΔΑΔ, θαζψο θαη ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ΔΑΔ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ησλ 

ζπκβνχισλ ΔΔΠ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

νηθείαο πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ εγγξαθή ηεο δαπάλεο 

κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΜΔΑΔ εηζεγείηαη ε αξκφδηα δηεχζπλζε 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ εγγξαθή ηεο δαπάλεο 

κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΚΔΓΓΤ, θαζψο θαη ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

ΔΑΔ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ησλ ζπκβνχισλ ΔΔΠ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, εηζεγείηαη 

ν πεξηθεξεηαθφο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο. 



4. Οη δαπάλεο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ σξνκηζζίσλ ηνπ ΔΔΠ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νηθείαο 

πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. 

Άρθρο 28 

Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Καιιηζέαο 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Ζ ρνιή Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ ηδξχζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ π.δ. 137/1983 (ΦΔΚ 60 Α’), ιεηηνπξγεί απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 2817/2000 θαη 

ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί σο Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο κε έδξα ηελ Καιιηζέα Αζελψλ θαη πεξηιακβάλεη ηα ηκήκαηα εηδηθφ-

ηεηαο: αα) Ξπινπξγηθήο, ββ) Κεξακηθήο – Αγγεηνπιαζηηθήο, γγ) Κνπηηθήο – Ραπηηθήο 

– Πιεθηηθήο, δδ) Κεπνπξηθήο θαη εε) Τδξαπιηθήο. 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηα ηκήκαηα εηδηθφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ πέληε (5) κέρξη 

νθηψ (8) ζρνιηθά έηε, αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ, κε 

απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ θαη πξάμε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ. 

3. Οη ππεξεηνχληεο ζε νξγαληθέο ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 

137/1983 ππάγνληαη ζηνπο νηθείνπο θιάδνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δηδηθήο Δπαγ-

γεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Καιιηζέαο σο εμήο: 

αα) ηνπ θιάδνπ Γαζθάισλ ζηνλ θιάδν Γαζθάισλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1566/1985, 

ββ) ηνπ θιάδνπ Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ θιάδν ΠΔ11 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1566/1985, 

γγ) ηνπ θιάδνπ Μνπζηθήο ζηνλ θιάδν ΠΔ16 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1566/1985, 

δδ) ηνπ θιάδνπ Σερλνιφγσλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηνλ θιάδν ΠΔ18 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

1566/1985, 

εε) ηνπ θιάδνπ Δξγαζηνζεξαπεπηψλ ζηνλ θιάδν ΠΔ29 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, 

ζηζη) ηνπ θιάδνπ Βνεζψλ Σερληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηνλ θιάδν ΓΔ1 ΔΒΠ, 

δδ) ηνπ Κιάδνπ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ζηνλ θιάδν ΓΔ1 Γηνηθεηηθφ ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ λ.1566/1985 θαη 

εε) ηνπ Κιάδνπ Κιεηήξσλ ζηνλ θιάδν ΤΔ1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 1566/1985. 

4. Γηαηεξνχληαη νη ηξεηο (3) ζέζεηο θαζαξηζηξηψλ θαη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο καγείξσλ – 

ηξαπεδνθφκσλ κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1Β ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

π.δ.137/1983 θαη νη θαηέρνληεο ηηο ζέζεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα ππεξεηνχλ ζην 

Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Καιιηζέαο. 

Ο θιάδνο Βνεζψλ Παηδαγσγψλ ηεο παξαγξάθνπ 1Α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 137/1983 

θαη νη ηξεηο (3) ζέζεηο απηνχ θαηαξγήζεθαλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 2817/ 2000. 



Άρθρο 29 

Δηδηθφ ρνιείν Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο παζηηθψλ 

1. Σν Δηδηθφ Δμαζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν γηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πνπ 

ηδξχζεθε κε ηελ αξηζκ. 89812/ Γ6/3.9.2004 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΦΔΚ 1400 Β’) ιεηηνπξγεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο παζηηθψλ ζηελ Αξγπξνχπνιε Αηηηθήο. 

2. Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Δηδηθνχ ρνιείνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

ζπληζηψληαη έμη (6) ζέζεηο ΔΒΠ καζεηψλ θαη έμη (6) ζέζεηο ΔΔΠ, νη νπνίεο 

θαηαλέκνληαη ζε θιάδνπο σο εμήο: 

α) έμη (6) ζέζεηο Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

β) δχν (2) ζέζεηο Φπζηθνζεξαπεπηψλ θιάδνπ ΠΔ28 

γ) κία (1) ζέζε Δξγνζεξαπεπηή θιάδνπ ΠΔ29 

δ) κία (1) ζέζε Θεξαπεπηή ηνπ Λφγνπ θιάδνπ ΠΔ26 ή ΠΔ21 

ε) κία (1) ζέζε Φπρνιφγνπ θιάδνπ ΠΔ23 

ζη) κία (1) ζέζε Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ θιάδνπ ΠΔ30. 

3. Μέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο παζηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο αληίζηνηρεο κε ην έξγν ηνπ ΔΔΠ ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο 

απφ ηελ Δηαηξία Πξνζηαζίαο παζηηθψλ, κπνξνχλ λα εληάζζνληαη, χζηεξα απφ 

αίηεζή ηνπο, ζηηο ζέζεηο πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο ζπληζηψληαη κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. Γηα ηα κέιε ηνπ ΔΒΠ πξνεγνχληαη φζνη δηαζέηνπλ 

πηπρίν πξνζρνιηθήο αγσγήο εκεξήζηαο θξνληίδαο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 

έπνληαη φζνη έρνπλ απνιπηήξην ιπθείνπ θαη πξνυπεξεζία ζηελ εηαηξεία κε ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ βνεζνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη γηα ηελ έληαμε είλαη πεξηζζφηεξνη γηα θαζεκία απφ 

ηηο ζπληζηψκελεο ζέζεηο, πξνηηκψληαη φζνη έρνπλ κεγαιχηεξν ρξφλν ππεξεζίαο. 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, έπεηηα απφ 

γλψκε ηνπ ΤΔΔΠ θαη αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, γίλεηαη ν δηνξηζκφο πξνζσπηθνχ 

ζηηο ζπληζηψκελεο κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ 

Δηδηθνχ ρνιείνπ ηεο Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο παζηηθψλ. Ζ κεηάηαμε θαη ε θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν έληαμε πξνζσπηθνχ ζηηο ζπληζηψκελεο ζέζεηο γίλεηαη 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ΤΔΔΠ θαη αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κε θνηλή απφθαζε 

ησλ θαζ’ χιελ αξκφδησλ Τπνπξγψλ. 

5. Όζνη δηνξίδνληαη, κεηαηάζζνληαη ή εληάζζνληαη ζηηο ζπληζηψκελεο κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξγαληθέο ζέζεηο είλαη κφληκνη δεκφζηνη ππάι-

ιεινη. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ, κεηάηαμεο ή έληαμήο ηνπο θαηαηάζζνληαη ζε 

κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ λ. 3205/2003 χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ ΤΔΔΠ. 

Αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην γηα ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο είλαη 

ην ΤΔΔΠ. 



Άρθρο 30 

Τπαγσγή ζρνιηθψλ κνλάδσλ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Απξνζάξκνζησλ Παίδσλ Κξήηεο 

ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

1. Ζ ζρνιηθή κνλάδα εηδηθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ ηδξχζεθε απφ ην 

Δζληθφ Ίδξπκα Απξνζάξκνζησλ Παίδσλ Κξήηεο (ΔΗΠΑΠΚ) κε ην β.δ. 314/1973 

(ΦΔΚ 93 Α’) θαη έρεη αλαγλσξηζηεί σο εηδηθφ ζρνιείν κε ηελ αξηζ. Γ/721/5.2.1982 

(ΦΔΚ 66 Β’) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, ππαγφκελε ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ζηεγαδφκελε ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ θαη 

Νέσλ Κξήηεο, ππάγεηαη εθεμήο ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε απηή κεηαηάζζεηαη ζε νξγαληθέο 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη ΔΔΠ, πνπ ζπληζηψληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. 

2. Γηα ηε κεηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζπληζηψληαη έμη (6) ζέζεηο θιάδνπ 

Γαζθάισλ ΠΔ70, ΠΔ71, ηέζζεξηο (4) ζέζεηο ΔΔΠ (κία ινγνζεξαπεπηή, κία 

εξγνζεξαπεπηή, κία θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη κία ςπρνιφγνπ) θαη κία (1) ζέζε 

ΔΒΠ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεηά απφ πξφηαζε ησλ αξκφδησλ 

ζπκβνπιίσλ, γίλεηαη ε κεηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. 

Άρθρο 31 

Ίδξπζε ΜΔΑΔ ζην Δζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ 

1. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Κσθψλ (ΔΗΚ) κπνξεί λα ηδξχνληαη θαη 

λα ιεηηνπξγνχλ ΜΔΑΔ, πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

2. Οη ΜΔΑΔ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηδξχνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΗΚ θαη εηζήγεζε ησλ νξγάλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 18 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ν 

ηχπνο ηεο ηδξπφκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη ηάμεηο, νη ηνκείο θαη ηα ηκήκαηα 

εηδηθφηεηαο απηήο, νη νξγαληθέο ζέζεηο ΔΠ, ΔΔΠ, ΔΒΠ θαη ΓΠ, θαηά θιάδνπο θαη 

εηδηθφηεηεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη νη 

νπνίεο πξνζαπμάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ νηθείσλ θιάδσλ πξνζσπηθνχ ΔΑΔ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζψο θαη νη ρψξνη θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηδηνθηεζίαο ηνπ ΔΗΚ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ παξαρσξείηαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηδξπφκελσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εμαθνινπζεί ε ιεηηνπξγία απηψλ. 

3. ηηο ηδξπφκελεο ΜΔΑΔ εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ καζεηέο πνπ είλαη ηξφθηκνη ηνπ 

ΔΗΚ ή ηπγράλνπλ νπνηαζδήπνηε πεξίζαιςεο θαη πξφλνηαο απηνχ. Μπνξεί λα 

εγγξάθνληαη θαη λα θνηηνχλ επίζεο εμσηεξηθνί θσθνί θαη βαξήθννη καζεηέο, χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ. 



4. Τπάιιεινη ηνπ ΔΗΚ, πνπ πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθφ έξγν ή ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο αληίζηνηρεο κε ην έξγν ηνπ ΔΔΠ θαη ηνπ ΔΒΠ ζηνπο ηξνθίκνπο θαη πεξη-

ζαιπφκελνπο απηνχ, κπνξεί χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, λα εληάζζνληαη ζηηο ζέζεηο 

πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο ζπληζηψληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ή λα κεηαηάζζνληαη ζε πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη 

γηα έληαμε είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο ζπληζηψκελεο ζέζεηο, πξνηηκψληαη φζνη έρνπλ 

ην κεγαιχηεξν ρξφλν ππεξεζίαο. 

5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΔΗΚ θαη πξφηαζε ηνπ ΤΔΔΠ θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο, 

πνπ ππνβάιιεηαη εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ίδξπζε ηεο ΜΔΑΔ, γίλεηαη ε θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν έληαμε ή κεηάηαμε: 

α) ζε ζέζεηο ΔΠ ή ΔΔΠ ή ΔΒΠ ή ΓΠ γηα φζνπο είλαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ ΔΗΚ θαη 

έρνπλ ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο γηα δηνξηζκφ ζηηο ζέζεηο 

απηέο, 

β) ζε πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πνπ ζπληζηψληαη κε 

ηελ απφθαζε έληαμεο γηα φζνπο δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξίπησζεο α’, θαζψο θαη γηα φζνπο δελ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζε κφληκεο ζέζεηο. 

Οη εληαζζφκελνη ζε ζέζεηο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο εμαθνινπζνχλ λα ππεξεηνχλ κε 

ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο. 

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ ΤΔΔΠ, θαηαηάζζνληαη ζε κηζζνινγηθά θιηκάθηα, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ άξζξσλ 3, 4, 5, 6 θαη 15 ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α’), φπσο ηζρχνπλ, φζνη 

ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ ΤΔΔΠ, κπνξεί λα δηαηίζεληαη νιηθά ή κεξηθά ζε άιιεο ΜΔΑΔ γηα 

ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ππάιιεινη πνπ θαηέρνπλ πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο 

ζέζεηο. 

8. ην πάζεο θχζεσο εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Κσθψλ 

θαηαβάιινληαη φια ηα αληίζηνηρα επηδφκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο, 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, ρσξίο 

ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο λνζνθνκεηαθνχ θαη ηξνθήο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 

5 ηνπ λ. 3205/2003, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

Άρθρο 32 

ΜΔΑΔ θαη Πξφγξακκα Πξψηκεο Παξέκβαζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο 

θαη Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ Παίδσλ 

1. Ζ θνίηεζε παηδηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ειηθίαο 

ηεζζάξσλ (4) έσο επηά (7) εηψλ ζην πξφγξακκα πξψηκεο παξέκβαζεο ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ Παίδσλ (ΔΛΔΠΑΠ) είλαη 

ηζφηηκε κε ηε θνίηεζε ζε νπνηαδήπνηε κνλάδα εηδηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο. 



2. Οη ΜΔΑΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΔΠΑΠ Αζελψλ θαη 

Παξαξηεκάησλ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο παξαγξάθνπ 4β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

Άρθρο 33 

Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

1. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) ε νπνία έρεη ζπζηαζεί κε 

ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2909/2001 (ΦΔΚ 90 Α’), κεηνλνκάδεηαη ζε «Γεληθή Γξακκαηεία 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο» (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.). Όπνπ αλαθέξεηαη Γεληθή Γξακκαηεία 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ή Γεληθφο Γξακκαηέαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ λνείηαη 

εθεμήο ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο αληίζηνηρα. 

2. Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3369/2005 (ΦΔΚ 171 Α’) ηξνπνπνηείηαη σο 

εμήο: 

«7. Γηα ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ θαηάξηηζεο, 

ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ θαηάξηηζεο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ην Δζληθφ χζηεκα χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρφιεζε (Δ...Δ.Δ.Κ.Α.) ζπληζηάηαη ζπιινγηθφ φξγαλν 

κε ηελ νλνκαζία «Δζληθή Δπηηξνπή Γηα Βίνπ Μάζεζεο» (Δ.Δ.Γ.Β.Μ.). ηελ 

Δ.Δ.Γ.Β.Μ. ζπκκεηέρνπλ: 

α) ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ σο πξφεδξνο, 

β) ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο σο αληηπξφεδξνο, 

γ) ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

δ) ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ε) ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Θεκάησλ Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, 

ζη) ν Πξφεδξνο ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ., 

δ) ν Γηνηθεηήο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., 

ε) ν Πξφεδξνο ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ., 

ζ) ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηειηθήο Δπηηξνπήο χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρφιεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

3191/2003 (ΦΔΚ 258 Α’), 

η) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Δ.Ν.Α.Δ., 

ηα) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., 

ηβ) ηξεηο (3) εθπξφζσπνη ηεο ηξηηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, 

ηγ) ηξεηο (3) εθπξφζσπνη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ, 

ηδ) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο ηξηηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, 



ηε) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο πλφδνπ ησλ Πξπηάλεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, 

ηζη) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο πλφδνπ ησλ Πξνέδξσλ ησλ Σερλνινγηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.), 

ηδ) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία.»  

Άρθρο 34 

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

1. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ: 

α) πληζηψληαη ζέζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ΔΑΔ πξνζρνιηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζέζεηο ζπκβνχισλ ΔΔΠ φισλ ησλ θιάδσλ ΠΔ θαη θαζν-

ξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπο, θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηέο 

ηνπο. Οκνίσο θαζνξίδνληαη ε έδξα θαη ε πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία αζθνχλ ηα θαζήθν-

ληά ηνπο, νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζε πεξαηηέξσ θαζήθνληα, αξκνδηφηεηεο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη γίλεηαη αλαθαηαλνκή ησλ εδξψλ, φηαλ απμάλνληαη ή 

κεηψλνληαη νη ζέζεηο ηνπο. 

β) Καζνξίδνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη: αα) νη θιάδνη θαη νη ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ, 

ΔΔΠ θαη ΔΒΠ, ββ) ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ, ηα κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα πξφ-

ζιεςεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη 

θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ην ΔΠ, ην ΔΔΠ θαη ην ΔΒΠ θαη γγ) νη πξνυ-

πνζέζεηο, ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ ηνπ ΔΠ, ηνπ ΔΔΠ θαη ηνπ 

ΔΒΠ. 

2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζπγθξφ-

ηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΤΔΔΠ θαη ΠΤΔΔΠ, θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο 

απηψλ θαη νξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ ηαθηηθψλ 

θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 1/2003 (ΦΔΚ 1 Α’). 

3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηδξχεηαη ζηε Γηεχζπλζε ΔΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Σκήκα Πξνζαξκνγήο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζηε 

γξαθή Braille γηα ηπθινχο καζεηέο, ζε κεγέζπλζε γηα καζεηέο κε ρακειή φξαζε θαη 

ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή γιψζζα γηα θσθνχο καζεηέο θαη θαζνξίδεηαη ε ζηειέρσζε 

ηνπ Σκήκαηνο. 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη 

έπεηηα απφ εηζεγήζεηο ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ, ησλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 

1566/1985 θαη ηνπ ΚΔΓΓΤ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε, θαηάξγεζε, πξναγσγή, ππνβηβαζκφ θαη ζπγρψλεπζε ησλ 

ΜΔΑΔ, ησλ ΣΔ θαη ησλ Σκεκάησλ Πξψηκεο Παξέκβαζεο (ΠΠ), ηελ πξνζζήθε 

ηνκέσλ θαη ηκεκάησλ εηδηθνηήησλ ζηα Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα, ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή ρνιή θαη ηε ζηειέρσζή ηνπο. Με 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 



Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, έπεηηα απφ εηζεγήζεηο ηνπ νηθείνπ ΚΔ-ΓΓΤ, 

ησλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 1566/1985 θαη ηνπ ΚΔΓΓΤ ηεο έδξαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αχμεζε ή κείσζε ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ, ηε ζχζηαζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλ ηα ζρνιεία 

εηδηθήο αγσγήο ιεηηνπξγνχλ ζε ηδξχκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ 

Τπνπξγείσλ, ζηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ζπκπξάηηεη θαη ν ζπλαξκφδηνο Τπνπξγφο. 

5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο δελ 

θξίλεηαη αλαγθαία ε πιήξσζε νξηζκέλσλ ζέζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ΚΔΓΓΤ, εθφζνλ 

δηαζθαιίδεηαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ απφ ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ απφ 

κέιε ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, θαηά ηα νξηδφκελα κε ηελ ίδηα απφθαζε. 

6. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

εθδίδνληαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο ΔΑΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

α) ηελ έληαμε, θνίηεζε θαη απνθνίηεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ζρνιείσλ ΔΑΔ, ΣΔ θαη πξνγξακκάησλ 

πξψηκεο παξέκβαζεο θαη παξάιιειεο ζηήξημεο, 

β) ηελ πξνζσλπκία θαη ηνλ ηίηιν, θαζψο θαη ηνλ εμεηδηθεπκέλν ηχπν ησλ ζρνιείσλ 

ΔΑΔ θαη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο κνλάδεο απηέο θαη ηηο επί 

κέξνπο ηάμεηο, 

γ) ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη θαη ησλ πξνγξακκάησλ παξάιιειεο 

ζηήξημεο, 

δ) ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΜΔΑΔ θαη 

ησλ ΚΔΓΓΤ, 

ε) ηελ εληφπηζε, δηάγλσζε, εγγξαθή, κεηεγγξαθή, αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο απηνηειείο ΜΔΑΔ θαη ζηα ΣΔ, 

ζη) ηα εβδνκαδηαία σξάξηα δηδαθηηθήο εξγαζίαο ή άιιεο απαζρφιεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ΔΑΔ, 

δ) ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΜΔΑΔ, ηε δηάξζξσζε θαη ηηο βαζηθέο ελφηεηεο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπο θαη ην είδνο θαη ηε κνξθή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ, 

ε) ηελ θαηαλνκή θαηά θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο ησλ ΔΠ, ΔΔΠ θαη ΔΒΠ ζε θάζε 

ΜΔΑΔ ή ΚΔΓΓΤ, 

ζ) ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ, νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, 

η) ηελ πξνζθνξά ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ηα) ηηο εμεηάζεηο, αμηνινγήζεηο, βαζκνινγίεο θαη ηελ πξναγσγή ησλ καζεηψλ ησλ 

ΜΔΑΔ θαη ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο άηνκα κε αλαπεξία θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη θνηηνχλ ζε ζπλήζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο, 

ηβ) άιια επηβνεζεηηθά κέζα πνπ είλαη πξνζηηά θαη επηζηεκνληθψο απνδεθηά θαη ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη’ εμαίξεζε θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ 

κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο αθνήο ή/θαη κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο φξαζεο. 

7. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ: 



α) θαζνξίδεηαη ε νξγαληθφηεηα ησλ ΜΔΑΔ θαη εηδηθφηεξα ε αληηζηνηρία αξηζκνχ 

καζεηψλ πξνο λεπηαγσγνχο θαη δαζθάινπο, ν ειάρηζηνο αξηζκφο καζεηψλ ζηηο 

ΜΔΑΔ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ΜΔΑΔ, 

β) κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ παξφληνο λφκνπ ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ελειίθσλ πνιηηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ΜΔΑΔ, 

γ) ξπζκίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

ηεο Δπαξθνχο Γλψζεο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο θαη ηεο Γξαθήο Braille 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε 

δηαδηθαζία θαη ηε κεζνδνινγία πηζηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο θαη 

ηεο γξαθήο Braille, ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο γλψζεο ηεο ειιεληθήο λνεκαηηθήο 

γιψζζαο απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο δηεξκελείο ηεο, θαηά ηα πξφηππα ηνπ 

Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο θαη ηεο γξαθήο Braille, 

δ) θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπλέρηζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο ήδε 

ππεξεηνχληεο κε νξγαληθή ηνπνζέηεζε ζηηο ΜΔΑΔ, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα απφ ην παξφλ άξζξν πξνζφληα, ν ηφπνο θαη ηξφπνο εθηχπσζεο βηβιίσλ 

ζηε γξαθή Braille θαη ζπγθξνηνχληαη νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζε γξακκαηνζεηξέο θαηάιιειεο γηα καζεηέο κε ρακειή φξαζε 

θαη ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή γιψζζα γηα θσθνχο καζεηέο, 

ε) θαζνξίδνληαη νη έδξεο θαη νη πεξηθέξεηεο αξκνδηφηεηαο ησλ ΚΔΓΓΤ πνπ ζα 

ζπζηαζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ζη) ξπζκίδνληαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θπζηθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Άρθρο 35 

Μεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 1 έσο 5 ηνπ λ. 2817/ 2000 θαη ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ λ. 3194/2003 πνπ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην λφκν απηφλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη 

θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 θεθάιαην Σ’ παξάγξαθνο 2 ηνπ λ. 2817/2000 θαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 1 εδάθην ε’ ηνπ λ. 2470/1997 παξακέλνπλ ζε 

ηζρχ. 

2. Μέρξη ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΓΓΤ θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ, ηζρχεη ε ππ’ 

αξηζκ. 4494/Γ6/1.11.2001 (ΦΔΚ 1503 Β’) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 28911/Γ6/12.3.2007 

φκνηα ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 449 Β’). 

3. Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη θνηλέο ή κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί 

κε βάζε θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηελ έθδνζε ησλ 

λεφηεξσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 



Άρθρο 36 

Καζαξηζκφο ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α’), πνπ αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3577/2007 (ΦΔΚ 130 Α’), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«α. Ο θαζαξηζκφο ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, φηαλ νη αλάγθεο ηνπο δελ θαιχπηνληαη απφ ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο 

πνπ ππεξεηεί ζε νξγαληθέο ζέζεηο, κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε θαζαξηζηέο – 

θαζαξίζηξηεο ή ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ δηάξθεηαο ελφο 

δηδαθηηθνχ έηνπο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα 

θαζνξίδεηαη, εθηφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη επν-

πηεπφκελνο νξγαληζκφο ή θνξέαο πνπ ζα ζπλάπηεη ηηο ζπκβάζεηο απηέο κε ηνπο 

αλαδφρνπο. 

β. Οη Πξντζηάκελνη ησλ αληίζηνηρσλ Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο θαη, φπνπ δελ ππάξρνπλ 

Γξαθεία Δθπαίδεπζεο, νη Πξντζηάκελνη ησλ αληίζηνηρσλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο 

απνζηέιινπλ ηα απαξαίηεηα ζρεηηθά γηα ηηο αλάγθεο θαζαξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ 

ηνχησλ ζηνηρεία πξνο ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνλ 

νξγαληζκφ ή ηνλ θνξέα, πνπ ζα ζπλάπηεη ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ζπλάπηνληαη κε ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απηέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 

Πξντζηακέλνπο ησλ αληίζηνηρσλ Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο θαη, φπνπ δελ ππάξρνπλ 

Γξαθεία Δθπαίδεπζεο, απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ αληίζηνηρσλ Γηεπζχλζεσλ 

Δθπαίδεπζεο. 

γ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζε-

σο, θαζνξίδεηαη ε ακνηβή ησλ αλαδφρσλ ησλ αλσηέξσ κηζζψζεσλ, αλά αίζνπζα. 

δ. Οη ακνηβέο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηαβάιινληαη απφ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο, νη 

νπνίεο επηρνξεγνχληαη πξνο ηνχην απφ πηζηψζεηο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηνδνηή-

ζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.» 

Άρθρο 37 

Έλαξμε ηζρχνο 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 

ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 


