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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 233
4 Νοεμβρίου 2011

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4027
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 1
Αντικείμενο − έκταση εφαρμογής του νόμου
1. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η ρύθμιση του
πλαισίου για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτή−
των και πρωτοβουλιών στον τομέα της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό από το Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για:
α) τη διδασκαλία, καλλιέργεια και προώθηση της ελ−
ληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε πολίτες της
ελληνικής διασποράς και του κόσμου,
β) την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας
των Ελλήνων μαθητών στο εξωτερικό με τη διατήρηση
των στοιχείων της ελληνικής τους ταυτότητας και την
ταυτόχρονη ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της
ειρηνικής συμβίωσης και της συνεργασίας ατόμων και
ομάδων διαφορετικής προέλευσης.
γ) την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχεί−
ων, των παραδόσεων, της ιστορίας, της γνώσης και της
εμπειρίας της ελληνικής διασποράς και την αξιοποίησή
τους, ιδιαίτερα μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος.
δ) την αμοιβαία ανταλλαγή και επικοινωνία μεταξύ
όλων των κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς με βάση
την ελληνική ιστορία, γλώσσα και πολιτισμό.
ε) την οικοδόμηση, παγκόσμιων δικτύων ελληνικής
παιδείας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με
στόχο τη γλωσσική, εκπαιδευτική και πολιτισμική ανταλ−
λαγή και δράση,
στ) την αναβάθμιση των μονάδων, που παρέχουν ελ−
ληνόγλωσση εκπαίδευση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
η ισότιμη ένταξη των μαθητών τους στη χώρα υπο−
δοχής,

ζ) την υποστήριξη των μορφών ελληνόγλωσσης εκ−
παίδευσης που: αα) εντάσσονται η συνδέονται θεσμικά
με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και
ββ) αποτελούν πρότυπα αριστείας και ποιοτικής εκ−
παίδευσης.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται
εφόσον δεν αντίκεινται στη νομοθεσία των ξένων χω−
ρών ή σε διατάξεις διακρατικών συμφωνιών, που έχει
υπογράψει η Ελλάδα.
Άρθρο 2
Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό
1. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχε−
ται από μορφές οργάνωσης, οι οποίες καλούνται «εκπαι−
δευτικές μονάδες» και είναι ειδικότερα οι ακόλουθες:
α) σχολεία κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, τα οποία υφί−
στανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος και στους
αποφοίτους των οποίων χορηγούνται τίτλοι σπουδών,
που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των
αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, κατά τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6.
β) αα) δίγλωσσα σχολεία ξένων χωρών κάθε βαθμίδας
εκπαίδευσης, στους αποφοίτους των οποίων χορηγού−
νται τίτλοι σπουδών του ξένου σχολείου, κατά τη διάτα−
ξη της παραγράφου 6 του άρθρου 6, ββ) τάξεις, τμήματα
ή προγράμματα ελληνικής γλώσσας, που εντάσσονται
σε σχολεία ξένων χωρών, στους αποφοίτους των οποί−
ων χορηγούνται τίτλοι σπουδών του ξένου σχολείου,
κατά τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 6,
γγ) λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες επιχορη−
γούνται, έστω και μερικώς, από το εκπαιδευτικό σύστημα
ξένων χωρών, εφόσον όλα τα παραπάνω έχουν ιδρυθεί
ή ιδρύονται ή έχουν αναγνωριστεί ή αναγνωρίζονται
στο πλαίσιο διεθνών ή διακρατικών συμφωνιών ή με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6.
γ) ελληνικά τμήματα των ευρωπαϊκών σχολείων και
των σχολείων διεθνών οργανισμών, για τα οποία ισχύει
η παράγραφος 8 του άρθρου 6,
δ) τμήματα ελληνικών σπουδών ή άλλες μορφές ορ−
γάνωσης ελληνικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαί−
δευση ξένων χωρών, καθώς και θεολογικές σχολές ή
μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης,
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ε) εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης ή δίγλωσ−
σης εκπαίδευσης, οι οποίες παρέχουν κάθε είδους
επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική,
εξασφαλίζουν στους εκπαιδευόμενους αντίστοιχα προ−
σόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγ−
γελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια
ανάλογων δεξιοτήτων και χορηγούν τίτλους σπουδών,
οι οποίοι αναγνωρίζονται, ως ισότιμοι με τους τίτλους
ινστιτούτων και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης
της ημεδαπής αντίστοιχης διάρκειας φοίτησης με από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατά την παράγραφο 1
του άρθρου 6,
στ) τμήματα διδασκαλίας ενηλίκων και κέντρα διδα−
σκαλίας από απόσταση με όλες τις μορφές.
ζ) εκπαιδευτικές μονάδες, που δεν εμπίπτουν στις
προηγούμενες περιπτώσεις και δεν χορηγούν τίτλο
σπουδών, που αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικό σύστη−
μα.
2. Με διεθνείς και διακρατικές συμφωνίες μπορεί να
ιδρύονται δίγλωσσα σχολεία κάθε βαθμίδας εκπαίδευ−
σης σε ξένες χώρες ή τάξεις, τμήματα ή προγράμματα
ελληνικής γλώσσας, τα οποία εντάσσονται σε σχολεία
ξένων χωρών και ακολουθούν τους κανόνες, που ορί−
ζονται σε αυτές, καθώς και να καθορίζονται ιδιαίτεροι
τύποι εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαί−
δευσης, που επίσης, ακολουθούν τους κανόνες, που
ορίζονται στις συμφωνίες.

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθο−
ρίζονται οι περιπτώσεις, τα ειδικότερα κριτήρια και η
διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας
παραγράφου και κάθε σχετικό θέμα, που είναι αναγκαίο
για την εφαρμογή της. Το ύψος των επιχορηγήσεων
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών
και αυτές καταβάλλονται από πιστώσεις που εγγράφο−
νται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
4. Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό
που εκπονείται από «Κέντρα − Λόγος» μπορούν, ύστερα
από αίτημα των Κέντρων και σχετική γνωμοδότηση του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του άρθρου 26 του ν. 2083/
1992 (Α΄ 159) να αναρτώνται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα
εκπαιδευτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και να χρησιμοποιούνται
από φορείς ελληνικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
«Κέντρα − Λόγος»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ − ΔΙΓΛΩΣΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ − ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

1. Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξω−
τερικό μπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή
προξενικές αρχές, εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές ξένων
χωρών, ελληνικές κοινότητες της διασποράς, μορφωτι−
κοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία και άλλα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση των διπλωματικών η προξενικών αρχών, εκπαι−
δευτικές μονάδες του άρθρου 2, οι οποίες παρουσιάζουν
ιδιαίτερα ποιοτικό, σημαντικό και με χρονική διάρκεια
έργο ή δραστηριότητα, ως προς την προώθηση των
σκοπών του παρόντος νόμου, χαρακτηρίζονται ως «Κέ−
ντρα − Λόγος» και τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με
όμοια απόφαση ο παραπάνω χαρακτηρισμός μπορεί να
ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδι−
κότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής της
παρούσας διάταξης καθώς και κάθε συναφές θέμα.
3. Στα «Κέντρα − Λόγος» μπορεί να παρέχεται από το
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και μέσα διδασκαλίας.
Τα «Κέντρα − Λόγος» μπορεί, κατ’ εξαίρεση και μόνο
εφόσον είναι αναγκαίο για τη συνέχιση της δραστη−
ριότητάς τους, να επιχορηγούνται από το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απο−
κλειστικά για μέρος του κόστους πρόσληψης από αυτά
εκπαιδευτικών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, με ποσό
που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του αποδεδειγ−
μένου συνολικού κόστους. Με απόφαση του Υπουργού

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ)
Άρθρο 4
Εφαρμογή διατάξεων
Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 27 αναφέρονται στις
εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και εφαρμόζονται σε
αυτές.

Άρθρο 5
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Ψηφιακή Πλατφόρμα − Ηλεκτρονικό Σύστημα
Εποπτείας − Δίγλωσση εκπαίδευση
Κατάργηση εκπαιδευτικών μονάδων
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων μπορεί να ενισχύει εκπαιδευτικές μονάδες
των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 2, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον
παρόντα νόμο. Η ενίσχυση γίνεται με:
α) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα με από−
σπαση ως εκπαιδευτικών στις άλλες χώρες,
β) την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών μονάδων,
γ) τη συγγραφή σχολικών βιβλίων, καθώς και τη δι−
άθεση και αποστολή σχολικών βιβλίων και μέσων δι−
δασκαλίας,
δ) τη μόρφωση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Ελλή−
νων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς
και ομογενών και άλλων εκπαιδευτικών,
ε) τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
στ) τη σύνταξη προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις
συνθήκες των άλλων χωρών από μεικτές επιτροπές και
με συνεργασία ειδικών επιστημόνων του εσωτερικού
και εξωτερικού,
ζ) τη χορήγηση χρηματικών βραβείων και επαίνων σε
μαθητές και φοιτητές, που αριστεύουν στην ελληνική
γλώσσα στο εξωτερικό, καθώς και σε ομογενείς και αλ−
λογενείς, που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση
και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
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η) τη βράβευση των εκπαιδευτικών που επιδεικνύουν
ιδιαίτερο ζήλο κατά την άσκηση του διδακτικού τους
έργου στο εξωτερικό.
θ) την οργάνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και λειτουργία ενιαίας
Ψηφιακής Πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού με στόχο
να αναπτυχθεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης για:
αα) την κάλυψη των αναγκών γλωσσομάθειας των μαθη−
τών σε όλο το φάσμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
με βάση τις ανάγκες που δημιουργούνται σε σχέση
με τη χρήση και την επάρκεια της ελληνικής γλώσ−
σας, ββ) τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης από μα−
θητές, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη,
γγ) την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού και
των μαθητών από απόσταση. Αντικείμενο της Ψηφιακής
Πλατφόρμας είναι οι διαρκείς ανταλλαγές στοιχείων για
ζητήματα εκπαίδευσης όπως εκπαιδευτικού υλικού, ηλε−
κτρονικών εργαλείων διδακτικού σχεδιασμού, οπτικού
και ακουστικού υλικού αναρτημένου στο διαδίκτυο και
εν γένει κάθε στοιχείου που υποβοηθά στην εκπλήρωση
των σκοπών του παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες
περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των δια−
τάξεων του παρόντος άρθρου.
3. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρό−
ντος άρθρου στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων δημιουργείται και λειτουργεί Βάση
Δεδομένων Ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό με φορέα λειτουργίας την Διεύθυνση
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
του Υπουργείου, στην οποία καταχωρίζονται όλα τα δε−
δομένα ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων. Σκοπός
της Βάσης Δεδομένων είναι: α) η υποστήριξη του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της ενίσχυσης των
εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό και στην εποπτεία της χρήσης των μέ−
σων αυτών από τις παραπάνω εκπαιδευτικές μονάδες,
β) η άσκηση εποπτείας και ο συντονισμός ενεργειών για
τον έλεγχο των δαπανών ενίσχυσης των εκπαιδευτικών
μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
γ) η υποστήριξη του συντονισμού μεταξύ του Υπουρ−
γείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και των συναρμόδιων για την παιδεία και τον πολιτισμό
στο εξωτερικό Υπουργείων. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ρυθμί−
ζεται κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα, αναγκαίο για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
4. Από τα σχολεία της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 2:
α) Λύκεια που έχουν ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις
διατάξεις του ν.δ 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, των οποίων φορείς είναι
οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, καταρ−
γούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2012−2013, από
την έναρξη του οποίου παύουν να δέχονται μαθητές για
αρχική εγγραφή σε κάθε τάξη. Ειδικά και μόνο κατά το
σχολικό έτος 2012−2013 στα παραπάνω Λύκεια μπορούν
να εγγραφούν μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος
2011−2012 φοιτούν στη Τρίτη τάξη γυμνασίων, τα οποία
έχουν ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του
ν.δ. 695/1970 με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή
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προξενικές αρχές και βρίσκονται στην ίδια πόλη με το
Λύκειο. Τα παραπάνω Λύκεια μέχρι την οριστική λήξη
της λειτουργίας τους μπορεί να ενισχύονται κατά τις
διατάξεις του παρόντος.
β) Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, που έχουν
ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του
ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας, των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές
διπλωματικές ή προξενικές αρχές, εφαρμόζουν δίγλωσ−
σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει την
κινητικότητα των μαθητών τους προς όλες τις βαθμί−
δες εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής και μπορεί να
ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.
γ) Λοιπά σχολεία, τα οποία είτε βρίσκονται σε άλλες
χώρες είτε δεν έχουν ως φορέα τις ελληνικές διπλωμα−
τικές ή προξενικές αρχές, εφαρμόζουν, επίσης δίγλωσσο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και μπορεί να ενισχύονται
κατά τις διατάξεις του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Άρθρο 6
Εκπαιδευτικές μονάδες
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση των διπλωματικών ή προξενικών αρχών,
μπορεί να ιδρύονται σε ξένες χώρες εκπαιδευτικές μο−
νάδες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 2, με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή
προξενικές αρχές, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το
θεσμικό σύστημα των ξένων χωρών ή από διεθνείς ή δι−
ακρατικές συμφωνίες. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται
με την ίδια διαδικασία, συγχωνεύονται ή καταργούνται
εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 2, φορέας των οποίων είναι
ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, εφόσον ο
αριθμός των μαθητών, που φοιτούν ή έχουν εγγραφεί
ή το εκπαιδευτικό τους επίπεδο δεν δικαιολογεί τη
διατήρησή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και
σχετική γνώμη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας μπορεί
να αναγνωρίζονται εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώ−
σεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που
ιδρύονται και λειτουργούν από τους λοιπούς φορείς
του άρθρου 3.
2. Από τα σχολεία της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 2:
α) Στα σχολεία, των οποίων φορέας είναι οι ελληνικές
διπλωματικές ή προξενικές αρχές, παρέχεται ελληνό−
γλωσσο και ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το
οποίο επιτρέπει την κινητικότητα των μαθητών τους προς
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής, δια−
μορφώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συ−
νεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας υποδο−
χής και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πο−
λιτικής του άρθρου 1 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).
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β) Στα σχολεία, των οποίων φορέας είναι τρίτοι πα−
ρέχεται ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, το οποίο διαμορφώνεται από το φορέα
αυτών σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές της
χώρας υποδοχής και εγκρίνεται ανά τριετία με από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
3. Στα σχολεία της παραγράφου 2 εφαρμόζονται κατ’
αρχήν όσα ισχύουν στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής
ως προς την έναρξη, διάρκεια και λήξη του σχολικού
και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, τα προ−
γράμματα διδασκαλίας, τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη
φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους και τη χορήγηση
τίτλων σπουδών. Παρεκκλίσεις από την προηγούμενη
παράγραφο μπορεί να διαμορφώνονται από την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του οικείου
φορέα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις
χώρες υποδοχής.
4. Στους απόφοιτους των σχολείων της παραγράφου 2
χορηγούνται απολυτήριοι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι ανα−
γνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοι−
χων σχολείων της ημεδαπής με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
5. Στα δίγλωσσα σχολεία ξένων χωρών και σε τά−
ξεις, τμήματα ή προγράμματα ελληνικής γλώσσας, που
εντάσσονται σε σχολεία ξένων χωρών, εφαρμόζεται το
πρόγραμμα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών μονάδων
των ξένων χωρών και διδάσκεται σε αυτές η ελληνική
γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός και κατά περίπτωση
και άλλα μαθήματα στην ελληνική γλώσσα.
6. Στους μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων της
παραγράφου 5 χορηγείται ο τίτλος σπουδών του ξένου
σχολείου, που περιλαμβάνει και τη βαθμολογία των μα−
θημάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων μπορεί να αναγνωρίζεται η ισοτιμία των τίτλων
αυτών με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της
ημεδαπής, εφόσον οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική
γλώσσα είναι τουλάχιστον οκτώ κάθε εβδομάδα.
7. Στις εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 2, που επιχορηγούνται έστω
και μερικώς από το εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών,
εφαρμόζεται το πρόγραμμα, που αναγνωρίζεται από την
ξένη χώρα και στους αποφοίτους χορηγείται αποδει−
κτικό έγγραφο, που περιλαμβάνει τη βαθμολογία των
μαθημάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
8. Ιδιαίτερο τύπο εκπαιδευτικών μονάδων ελληνό−
γλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν τα ελληνικά τμήμα−
τα των ευρωπαϊκών σχολείων και των σχολείων των
διεθνών οργανισμών, που ακολουθούν τους κανονισμούς
λειτουργίας των σχολείων ή μονάδων αυτών.
9. Τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι
ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής.
Άρθρο 7
Σύνοδος Συνεργασίας
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία,
για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού
στο εξωτερικό.

2. Για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και
του Υπουργείου Εξωτερικών ιδρύεται Σύνοδος Συνεργα−
σίας ως όργανο μόνιμης συνεργασίας, η οποία συγκα−
λείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων και συνέρχεται τουλάχιστον δύο
φορές ετησίως. Στη Σύνοδο μετέχει ένας τουλάχιστον
εκπρόσωπος κάθε Υπουργείου, που ορίζεται από τον
αρμόδιο Υπουργό και προεδρεύει ο εκπρόσωπος του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων. Η Σύνοδος έχει ως έργο τον ετήσιο προγραμ−
ματισμό και απολογισμό της κοινής δράσης των τριών
υπουργείων αναφορικά με την προώθηση της ελληνό−
γλωσσης εκπαίδευσης και εν γένει της ελληνικής παι−
δείας και πολιτισμού στο εξωτερικό και συντάσσει ετή−
σια Έκθεση Προγραμματισμού και Απολογισμού κοινής
δράσης, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες
των αντίστοιχων Υπουργείων.
Για την αμοιβή ή αποζημίωση των μελών της Συνόδου
Συνεργασίας εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου
1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως εκά−
στοτε ισχύει.
Άρθρο 8
Προγράμματα ανταλλαγών
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
του εσωτερικού και του εξωτερικού, μπορεί να οργα−
νώνει προγράμματα ανταλλαγών Ελλήνων μαθητών και
εκπαιδευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτι−
κούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες.
2. Οι εκπαιδευτικοί, που επισκέπτονται την Ελλάδα
στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών μπορεί να
αναλαμβάνουν και διδακτικό έργο στα σχολεία πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε προ−
γράμματα επιμόρφωσης ή να συμμετέχουν στην κατάρ−
τιση προγραμμάτων των σχολείων και προγραμμάτων
επιμόρφωσης, καθώς και διδακτικού υλικού, ύστερα από
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών κα−
θορίζεται το κοινό πλαίσιο ενεργειών και οι όροι και
προϋποθέσεις των προκηρύξεων των προγραμμάτων
ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι δαπάνες
για την εφαρμογή του άρθρου αυτού καθώς και τα θέ−
ματα χορήγησης άδειας εργασίας για εκπαιδευτικούς,
που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
καταβάλλονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων.
4. Με διεθνείς ή διακρατικές συμφωνίες καθορίζεται
η ανάληψη διδακτικού έργου σε σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής από
Έλληνες εκπαιδευτικούς, που συμμετέχουν σε προγράμ−
ματα ανταλλαγής ή επιμόρφωσης.
Με όμοιες συμφωνίες καθορίζεται το πλαίσιο συμμε−
τοχής μαθητών στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστή−
ματα.
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Άρθρο 9
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η χορήγηση πιστο−
ποιητικών ελληνομάθειας σε ομογενείς και αλλογενείς
και να καθορίζεται ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών,
οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους, η διαδικασία
και το περιεχόμενο των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις
συμμετοχής σε αυτές και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη για
τη σύνταξη πλαισίου προδιαγραφών και προσδιορισμού
επιπέδων γλωσσομάθειας και επάρκειας της ελληνικής
γλώσσας.
3. Η διαδικασία πιστοποίησης και οι φορείς που χο−
ρηγούν τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 10
Επαγγελματική κατάρτιση και μη τυπική εκπαίδευση
1. Τα δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης της ημεδαπής μπορεί να δέχονται για εγ−
γραφή και φοίτηση σε αυτά ορισμένο αριθμό Ελλήνων
ομογενών και αλλοδαπών, που είναι υπήκοοι χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι διαθέτουν τίτλο αποφοίτησης από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισότιμο και αντίστοιχο με
τον προβλεπόμενο ελληνικό και γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα. Ο αριθμός όσων μπορούν να εγγραφούν, ο
τρόπος επιλογής τους, ο τρόπος διαπίστωσης της γνώ−
σης ελληνικής γλώσσας, το ύψος της συμμετοχής τους
στις δαπάνες σπουδών, ο χρόνος κατάρτισης και κάθε
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας κα−
θορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. Οι επιλεγόμενοι προς εγγραφή και οι εγγραφόμε−
νοι στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά
την παράγραφο 1, που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν Ειδικό Δελτίο
Ταυτότητας Ομογενούς εισέρχονται, λαμβάνουν θεώρη−
ση εισόδου και άδεια διαμονής στη χώρα μας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (Α΄ 212).
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν ανά−
λογα και για την εγγραφή και φοίτηση σε Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 11
Διοίκηση και Εποπτεία
1. Η διοίκηση και εποπτεία της ελληνόγλωσσης εκ−
παίδευσης στο εξωτερικό ασκείται με τις ακόλουθες
διακρίσεις:
α) από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης
στις εκπαιδευτικές μονάδες, των οποίων φορείς είναι
οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές. Όταν
δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, η εποπτεία
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ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές
αρχές.
β) από τον Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης
στις εκπαιδευτικές μονάδες των οποίων φορείς είναι
άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον το μεγαλύτερο
μέρος του διδακτικού προσωπικού αποσπάται από το
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων. Όταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης,
η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή
προξενικές αρχές,
γ) Στις εκπαιδευτικές μονάδες που εντάσσονται στα
σχολεία ξένων χωρών ή διεθνών οργανισμών ή ανα−
γνωρίζονται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό
σύστημα ξένων χωρών ασκείται από τις αρμόδιες αρχές
αυτών.
2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιδιώκουν, στο πλαί−
σιο διεθνών και διακρατικών συμφωνιών, τη συνεργασία
με τις εκπαιδευτικές αρχές των χωρών υποδοχής για την
καλύτερη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και
των προγραμμάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
3. Όργανα διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων ελ−
ληνόγλωσσης εκπαίδευσης, των οποίων φορείς είναι
οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, είναι ο
διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο ν. 1566/1985 (Α΄167).
Άρθρο 12
Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας
1. Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας των
εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσω−
πικού είναι οι συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι, στην
περιοχή ευθύνης τους ασκούν καθήκοντα σε θέματα
που αφορούν:
α) τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων των πε−
ριπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11,
β) το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποσπάται με από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώ−
σεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
γ) το συντονισμό των δράσεων ελληνόγλωσσης εκ−
παίδευσης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απο−
σπώνται στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές
αρχές του εξωτερικού, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές
ανάγκες, μέχρι δεκαπέντε εκπαιδευτικοί, που ασκούν
καθήκοντα συντονιστών εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέ−
γονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7
του άρθρου 14.
3. Το έργο των συντονιστών εκπαίδευσης αφορά τους
ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των
σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:
α. Συμβουλευτικός − επιστημονικός τομέας.
αα) Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία για
τους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης.
ββ) Διοργάνωση σε κάθε σχολικό έτος ενδοσχολικών
σεμιναρίων επιμόρφωσης δια ζώσης ή και με μεθόδους
ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση για τους εκπαι−
δευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.

6786

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

β. Διοικητικός − κοινωνικός − μορφωτικός τομέας.
αα) Διοίκηση και συντονισμός των εκπαιδευτικών μο−
νάδων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των
χωρών υποδοχής.
ββ) Συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές ή προ−
ξενικές αρχές για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαι−
δευτικής πολιτικής.
γγ) Συνεργασία με τους φορείς ελληνόγλωσσης εκ−
παίδευσης στο εξωτερικό για την ενίσχυση, το συντο−
νισμό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη
λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώ−
θηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.
δδ) Συνεργασία με τις ξένες διοικητικές − σχολικές,
κυβερνητικές και τοπικές αρχές για την επίλυση προ−
βλημάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.
εε) Τήρηση στοιχείων και δεδομένων σε ψηφιακή μορ−
φή για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για
αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες
και διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γ. Εποπτικός τομέας.
αα) Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρ−
μογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδη−
γιών και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ενημέρωση του
Υπουργείου με κατάλληλες εισηγήσεις για τη χάραξη
εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης τους.
ββ) Μέριμνα για τη σύνταξη και τη διαβίβαση στην
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων ετήσιων Εκθέσεων των
συλλόγων γονέων και των φορέων των εκπαιδευτικών
μονάδων για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού της
περιοχής ευθύνης τους.
γγ) Μέριμνα για τη σύνταξη από τον υπεύθυνο του εκ−
παιδευτικού ιδρύματος, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο
εξωτερικό, στο οποίο έχει αποσπαστεί εκπαιδευτικός,
ετήσιας έγγραφης έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευ−
τικού και του έργου του και διαβίβαση στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των συντονιστών εκ−
παίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
5. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται
κατά την παράγραφο 2 μπορεί να αυξομειώνεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Οικονομικών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, μπορεί να ανατίθεται σε
συντονιστή εκπαίδευσης ο συντονισμός του έργου των
συντονιστών εκπαίδευσης μιας ή περισσοτέρων χωρών
υποδοχής.
7. Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν, στην περι−
οχή ευθύνης τους, πειθαρχικές αρμοδιότητες στους
εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται και στους διοικητικούς
υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται για
τις εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αντίστοιχες με τις
πειθαρχικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευ−
θύνσεων εκπαίδευσης της ημεδαπής.

8. Με διακρατική συμφωνία μπορεί να οριστεί θέση
έλληνα Ειδικού Συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού ή άλλο
αρμόδιο Υπουργείο ή Οργανισμό της χώρας υποδοχής
για την εφαρμογή ελληνόγλωσσων προγραμμάτων. Ο
Ειδικός Σύμβουλος πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώ−
σεις και εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα
εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και
άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και
επιλέγεται από το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 14.
Τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία
επιλογής αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 13
Διευθυντές
1. Στις εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 με φορέα τις ελληνικές
διπλωματικές ή προξενικές αρχές τοποθετούνται Δι−
ευθυντές ως εξής:
α) Στα τετραθέσια και πάνω δημοτικά σχολεία εκπαι−
δευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου
δασκάλων με βαθμό Α΄.
β) Στα γυμνάσια και λύκεια εκπαιδευτικοί των αντί−
στοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
βαθμό Α΄.
2. Τα καθήκοντα των διευθυντών και το εβδομαδιαίο
ωράριο διδασκαλίας είναι ανάλογα με αυτά που ορί−
ζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα αντίστοιχα
σχολεία της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις
σχετικές διατάξεις της χώρας υποδοχής, άλλως είναι
ανάλογα με αυτά που ορίζονται για τη χώρα υποδοχής.
Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών
μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτό
επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες.
Οι διευθυντές κάθε εκπαιδευτικής μονάδας μεριμνούν
για την καταγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα της μονά−
δας και για τη διαβίβαση στο γραφείο του συντονιστή
εκπαίδευσης κάθε στοιχείου αναγκαίου για τον προσ−
διορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για την απόσπαση
εκπαιδευτικών, καθώς και για την επικαιροποίησή του,
όποτε επέλθει μεταβολή, όπως τα τμήματα, που λει−
τουργούν, τον αριθμό των μαθητών κατά τάξη, τμήμα,
κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, τις θέσεις εκπαιδευτικών,
το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης και το υπο−
χρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν,
τον αριθμό των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκ−
παιδευτική μονάδα και τον αριθμό των εκπαιδευτικών,
που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη
δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, τη δυνατότητα
διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και τις
κενές θέσεις, που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι
τις 31 Αυγούστου του έτους λόγω αυτοδίκαιης αποχώ−
ρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία
ή λήξης της απόσπασης. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί
να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή
της παρούσας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται ενιαία
διεύθυνση γυμνασίων και λυκείων, εφόσον αυτό επι−
βάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους, από τις τοπικές
συνθήκες ή σε ολιγοδύναμα σχολεία.
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4. Για τους συλλόγους των διδασκόντων εφαρμόζο−
νται όσα ισχύουν για τους συλλόγους διδασκόντων των
σχολείων της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις
σχετικές διατάξεις της άλλης χώρας.
Άρθρο 14
Επιλογές και τοποθετήσεις
1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξω−
τερικού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής, η συγκρότηση
του οποίου ορίζεται ως εξής:
α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικού τμήματος ή παιδα−
γωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου, που ορίζεται
με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
β) ένας σύμβουλος Β΄ ή σύμβουλος Γ΄ του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται με τον αναπλη−
ρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών,
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουρ−
γό Εξωτερικών.
δ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομο−
γενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας
Διεύθυνσης.
ε) ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνι−
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
που ορίζεται με τον Αναπληρωτή του από το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
στ) δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας και δύο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης στα οικεία κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με ανα−
πληρωτές τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
2. Το Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων. Η θητεία των μελών είναι διετής. Τα μέλη
της περίπτωσης στ΄ μετέχουν στις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου Επιλογής, όταν κρίνονται και αξιολογούνται
εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας.
3. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής
ασκεί το μέλος της περίπτωσης α΄ που αναπληρώνεται
από τον αναπληρωτή του.
4. Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον ανα−
πληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης
υπάλληλος της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή εκ−
παιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.
5. Το Συμβούλιο Επιλογής εδρεύει στην Κεντρική υπη−
ρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Για την αμοιβή ή αποζημίωση των μελών
του Συμβουλίου Επιλογής εφαρμόζεται η διάταξη της
παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄297),
όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης
μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:
α) Δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία
στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον
σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
β) Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής
ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, όταν
αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.
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7. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κα−
τάσταση, το διδακτικό δίπλωμα, οι μεταπτυχιακές σπου−
δές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης
ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών
πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε
καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών
μονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η
εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η ικανότητα
συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκ−
παιδευτικών, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές,
κυβερνητικές και τοπικές αρχές και με κοινωνικούς φο−
ρείς και η αξιόλογη συγγραφική εργασία.
8. Οι συντονιστές εκπαίδευσης, που επιλέγονται με
τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου τοποθετούνται
στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν
σε αυτές για τρία έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποί−
ων, η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται, εφόσον
διαπιστωθεί η ύπαρξη σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης,
για δύο έτη ακόμη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν αιτήσεώς
τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής
της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών
τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της
απόσπασης αποκλείεται.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν
υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν
συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης ως συ−
ντονιστές εκπαίδευσης.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα
θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για
πλήρωση των θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης,
στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προ−
θεσμίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της
γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτη−
ρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής,
στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη
των υποψηφίων με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής,
στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος
τους, στην τοποθέτηση, στην επανάκριση για παράταση
της απόσπασης, στη μετακίνηση, στην καταχώριση των
αποσπάσεων στη Βάση Δεδομένων και σε κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
10. Η επιλογή των διευθυντών της παραγράφου 1 του
άρθρου 13 γίνεται από ειδικό τριμελές συλλογικό όργα−
νο, στο οποίο μετέχει ο συντονιστής εκπαίδευσης και
δύο (2) μέλη του συλλόγου διδασκόντων, που ορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η
γραμματειακή υποστήριξη του συλλογικού οργάνου,
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία
του. Για την αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του πα−
ραπάνω οργάνου εφαρμόζεται η διάταξη της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄297), όπως
εκάστοτε ισχύει.
11. Υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις διευθυντών
μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, που είναι
αποσπασμένοι σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερι−
κού, εφόσον έχουν κατά περίπτωση τα προσόντα της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και:
α) Πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση, σε δημόσια σχολεία της αντίστοιχης βαθ−
μίδας.
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β) Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής
ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, όταν
αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.
12. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η επιμόρφωση,
η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση
τους για τα εκπαιδευτικά πράγματα του εσωτερικού
και εξωτερικού, η ικανότητα για την ανάληψη διοικη−
τικών καθηκόντων και μορφωτικών και πολιτιστικών
πρωτοβουλιών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και
η αξιόλογη συγγραφική εργασία.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα
θέματα που αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής δι−
ευθυντών, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και
σε κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
13. Οι διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίοι
επιλέγονται με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου
υπηρετούν με την ιδιότητα αυτή στις θέσεις, στις οποίες
έχουν τοποθετηθεί μέχρι τη λήξη της αρχικής τους από−
σπασης ή της παράτασης αυτής, εφόσον έχουν επιλεγεί
ως διευθυντές κατά τη διάρκεια της παράτασης.
14. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανι−
κές τους θέσεις στην εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά
τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν
ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύ−
ουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
Για τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ πα−
ράγραφος 9 του ν. 1566/1985.
Ειδικά για τους συντονιστές εκπαίδευσης και τους
διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης του εξωτερικού το Συμβούλιο Επιλογής
της παραγράφου 1 ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού
και πειθαρχικού συμβουλίου.
15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του
Συμβουλίου Επιλογής της παραγράφου 1, μπορεί να
απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκ−
παίδευσης, καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθ−
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού
για: α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους
ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και β) για
σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπη−
ρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναμία
άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη
επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων
αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους
πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων με−
θόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας,
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των
υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους,
τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης
και εκπαίδευσης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική
απόδοση.
16. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, μπορεί να αναπροσδιορίζονται τα προσόντα
και τα κριτήρια επιλογής των συντονιστών εκπαίδευσης
και των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του
εξωτερικού και να τροποποιείται η διαδικασία επιλογής
τους.

Άρθρο 15
Αναπλήρωση
1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελ−
λείπουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τον επόμενο
υποψήφιο στον ισχύοντα πίνακα επιλογής συντονιστών
εκπαίδευσης και αν αυτό δεν είναι εφικτό από τον με−
θεπόμενο και ούτω καθεξής.
2. Αν η κατά τα παραπάνω αναπλήρωση είναι ανέφι−
κτη, τότε αναπληρώνονται από δημόσιο εκπαιδευτικό
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει
τα προσόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 14. Στην
περίπτωση αυτή οι αναπληρωτές των συντονιστών εκ−
παίδευσης του εξωτερικού ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας
Διεύθυνσης του Υπουργείου.
3. Όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυ−
ντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευ−
σης του εξωτερικού, ορίζονται αναπληρωτές αυτών από
τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της ίδιας ή άλλης
εκπαιδευτικής μονάδας, με απόφαση του συντονιστή
εκπαίδευσης.
Άρθρο 16
Λοιπά θέματα διοίκησης και εποπτείας
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα ορ−
γάνωσης και λειτουργίας των γραφείων συντονιστών
εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων μπορούν να συγκροτούνται
στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης ομάδες εργα−
σίας για την υποβοήθηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων στη σύνταξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, στην
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και στην οργάνωση
σεμιναρίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα προσό−
ντα και η διαδικασία επιλογής των μελών των ομάδων
αυτών ανάλογα με το σκοπό της συγκρότησής τους.
Για τις πάσης φύσεως αμοιβές ή αποζημιώσεις των με−
λών των ομάδων εργασίας εφαρμόζεται η διάταξη της
παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄297),
όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των συναρμόδιων
Υπουργών μπορεί να ανατίθενται νομικές υποθέσεις
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε
νομικό που διαμένει στην ξένη χώρα, με αμοιβή κατά
περίπτωση, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει νομικός
σύμβουλος στην οικεία ελληνική διπλωματική ή προξε−
νική αρχή ή αυτός που υπάρχει δεν επαρκεί.
4. Στους αποσπώμενους κατά τις διατάξεις του παρό−
ντος νόμου, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επι−
βάλλουν τη μετάβασή τους στην Ελλάδα χορηγείται
ειδική άδεια μέχρι επτά ημέρες κάθε έτος. Αρμόδια
όργανα για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας
είναι:
α) για τους συντονιστές εκπαίδευσης ο Υπουργός
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
β) για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς
υπαλλήλους ο συντονιστής εκπαίδευσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 17
Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού
1. Το διδακτικό προσωπικό ελληνόγλωσσης εκπαίδευ−
σης αποτελούν Έλληνες δημόσιοι εκπαιδευτικοί, που
έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, με
απόσπαση.
2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 επιμορφώνονται
με μεθόδους ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση πριν
από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου, Μά−
θησης και Θρησκευμάτων ορίζεται το ειδικότερο περι−
εχόμενο και η διάρκεια της επιμόρφωσης.
3. Για την εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές μονάδες του
παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του
άρθρου 4 παράγραφος 12 του ν. 1566/1985.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 εφαρ−
μόζονται αναλόγως και για τις υποχρεώσεις των εκπαι−
δευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό.
Άρθρο 18
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών − Προσδιορισμός
υπηρεσιακών αναγκών
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται
στις εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ύστερα από αίτησή
τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:
α) έχουν τριετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην
οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική,
γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της
χώρας απόσπασής τους.
2. Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών
για την απόσπαση εκπαιδευτικών σε κάθε εκπαιδευτική
μονάδα της παραγράφου 1 με ευθύνη του συντονιστή
εκπαίδευσης καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα
του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης, αντιστοίχως, και
όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται στοιχεία
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση όπως τα τμήματα,
που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη,
τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευ−
τικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης και το
υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέ−
χουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην
εκπαιδευτική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών
που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η
δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα
διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι κε−
νές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις
31 Αυγούστου του έτους λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης
ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης
της απόσπασης. Τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάζονται
ηλεκτρονικά κατά την έναρξη του σχολικού έτους με
ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στην Διεύθυνση
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων και καταχωρίζονται στη Βάση Δεδομένων
Μέσων Ενίσχυσης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και
επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά και επικαιροποι−
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ημένα μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού
έτους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε ειδικό−
τερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
3. α) Η απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών με
αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό ή
μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και χωρίς επιμί−
σθιο γίνεται για τρία συνολικά σχολικά έτη. Ο χρόνος
απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού
έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται
μέσα στο Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης.
Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α΄ τετράμηνο του
σχολικού έτους διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου
τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους.
β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με
αίτηση του εκπαιδευτικού, που υποβάλλεται μέσα στο
πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο ακόμη
έτη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικείου
συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της
υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία συ−
νολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι
τη συμπλήρωση αυτών.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν
υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν
συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης.
γ) Κατ’ εξαίρεση παράταση της απόσπασης μπορεί
να γίνει και πέραν της πενταετίας όταν: αα) επιβάλ−
λεται από διακρατικές συνθήκες, ββ) είναι αδύνατη η
αντικατάσταση του αποσπασμένου. Στην παραπάνω
περίπτωση του εδαφίου ββ΄ η παράταση χορηγείται για
ένα μόνο σχολικό έτος κατόπιν εισήγησης του οικείου
συντονιστή εκπαίδευσης και δεν μπορεί να παραταθεί
περαιτέρω ή να ανανεωθεί.
δ) Ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις
εκπαιδευτικές μονάδες της παραγράφου 1 ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η
ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα
προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των
αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις
απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο ή
μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος
9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) εξακολουθούν να ισχύουν.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται,
εκπαιδευτικοί ιερωμένοι (δάσκαλοι ή καθηγητές), ασκώ−
ντας παράλληλα, μετά τη λήξη του ωραρίου διδασκα−
λίας, όπως ορίζεται στο παρόν, και τα ιερατικά τους
καθήκοντα. Για τις αποσπάσεις αυτών και την παράτα−
ση απόσπασης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου
3 και επιπλέον απαιτείται άδεια του ιερατικού τους
προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου μητροπολίτη
στη χώρα υποδοχής, καθώς και η σύμφωνη γνώμη του
οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Για τα λοιπά θέματα
της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας πα−
ραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα στο παρόν
και στα άρθρα 20, 21 και 23.
6. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων
εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκ−
παίδευσης.
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7. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού
καθορίζεται σύμφωνα με το ωράριο απασχόλησης των
αντίστοιχων εκπαιδευτικών της ημεδαπής, εφόσον δεν
αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας υποδοχής, άλλως
σύμφωνα με το ωράριο της χώρας υποδοχής.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται παρεκκλίσεις,
εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευ−
τικές ανάγκες. Με ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος
συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας
και του ωραρίου υποχρεωτικής παραμονής των εκπαι−
δευτικών στο σχολείο και με ανάθεση εργασιών διοι−
κητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου,
καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής
διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του προγράμματος.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 και του
άρθρου 33 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) εφαρμόζονται στους
εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών μονάδων των περι−
πτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ως
εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του Γραφείου Παιδείας
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά
σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, ύστερα
από αίτηση τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση
της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα
σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική,
γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας
απόσπασής τους. Για τις αποσπάσεις στα σχολεία διε−
θνών οργανισμών ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου
3, εφόσον δεν προσκρούουν σε διεθνή ή διακρατική
συμφωνία άλλως οι διατάξεις της συμφωνίας.
10. Οι αποσπάσεις κατά την παράγραφο 9 στα ευρω−
παϊκά σχολεία διαρκούν επτά σχολικά έτη μετά από
δοκιμαστική περίοδο δύο ετών υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο καταστατικό των
ευρωπαϊκών σχολείων. Με απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί
να αυξομειώνεται η διάρκεια της απόσπασης εφόσον
αυτό απαιτείται από το καταστατικό των ευρωπαϊκών
σχολείων. Παράταση της απόσπασης επιτρέπεται μόνο
αν επιβάλλεται από διεθνή ή διακρατική συμφωνία και
για το χρόνο, που ορίζεται σε αυτήν. Για τα λοιπά θέ−
ματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας
παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν και στα
άρθρα 20, 21 και 23.
11. Η ισχύς των πινάκων επιλογής υποψηφίων για από−
σπαση στα ευρωπαϊκά σχολεία, που έληγε το σχολικό
έτος 2008−2009, παρατείνεται μέχρι το σχολικό έτος
2012−2013.
12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη
διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά
σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, τα ειδι−
κότερα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο
τρόπος επιλογής, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης
αυτών με αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές
ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.

13.α) Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε
μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που
υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε μό−
νιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δημόσιων υπη−
ρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή
της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
επιτρέπεται να αποσπώνται, με αίτησή τους, για συνυ−
πηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που
βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή
που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε
αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου. Η από−
σπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου
Υπουργού ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου της
οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην περί−
πτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν.
β) Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί της παραπάνω περί−
πτωσης α΄ δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσί−
ας αλλοδαπής, αλλά μόνον τις αποδοχές του εσωτερι−
κού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή
των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.
γ) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α΄
δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη
διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν ενερ−
γούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο
έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Παράτα−
ση των αποσπάσεων αυτών αποκλείεται.
δ) Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3072/
2002 (Α΄ 294) εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας
άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπο−
νται στην περίπτωση α΄.
Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτι−
κών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται
στο παρόν και στα άρθρα 20 και 21.
14. Η απόσπαση εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν
από τη συμπλήρωση του χρόνου της διάρκειάς της ή
της παράτασης στις περιπτώσεις:
α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανε−
πάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρι−
σης στα καθήκοντά του,
β) συχνής και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από
τα καθήκοντά του.
γ) υποβολής σχετικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό,
εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται
ειδικά και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της
εκπαιδευτικής μονάδας.
δ) όταν η παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση από−
σπασης δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακούς λόγους,
σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
ε) για την εξυπηρέτηση επιτακτικών υπηρεσιακών και
εκπαιδευτικών αναγκών της ημεδαπής.
Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των ύστερα από εισήγηση για τις περιπτώσεις α΄ και β΄
του οργάνου επιλογής της περίπτωσης δ΄ της παραγρά−
φου 3, το οποίο εκτιμά πραγματικά περιστατικά, όπως
αυτά συνάγονται από τις ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού του συντονιστή εκπαίδευσης, του
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φορέα της εκπαιδευτικής μονάδας και των συλλόγων
γονέων αυτής.
15. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή
των οποίων η απόσπαση παρατείνεται υποχρεούνται
να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της
απόσπασης ή της παράτασης.
Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης του εκπαιδευ−
τικού κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου
14 κατά τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασής
της, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης με−
τάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην
Ελλάδα.
Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης του εκπαι−
δευτικού κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 14
κατά τη διάρκεια των τριών ετών της απόσπασής του, ο
εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης
και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα.
16. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και
των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτε−
ται κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 14
δεν μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης.
Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή
της διακόπτεται κατά την περίπτωση γ΄ της ίδιας παρα−
γράφου δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης
για τα δύο σχολικά έτη μετά τη διακοπή.
Άρθρο 19
Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης
Διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
1. Τα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης στελε−
χώνονται με εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται για το
σκοπό αυτόν και δεν μπορούν να είναι περισσότεροι
από τρεις ανά γραφείο, καθώς και με διοικητικούς
υπαλλήλους. Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών προς
στελέχωση των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης
ισχύουν ανάλογα οι παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15
και 16 του άρθρου 18.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί
να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης, εφόσον
διαπιστώνεται η ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών, που δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλον τρόπο.
Οι αποσπώμενοι διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει να
έχουν διοικητική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, επαρ−
κή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή μιας
από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, εφόσον
αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης, καθώς
και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις των
παραγράφων 2, 3, 7, 14, 15 και 16 του άρθρου 18 εφαρ−
μόζονται ανάλογα για τους διοικητικούς υπαλλήλους
και για τις αποσπάσεις αυτών.
3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονι−
στών εκπαίδευσης και των σχολείων, των οποίων φορέ−
ας είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές
μπορεί να προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ν.
2190/1994 (Α΄ 28) προσωπικό, πέραν του εκπαιδευτικού
ή διδακτικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας μπορεί να
είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα
με το πρόγραμμα του σχολείου. Αποκλείεται η αναγνώ−
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ριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου
χρόνου.
Άρθρο 20
Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών
1. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 17
τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης ή
των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρ−
χουν συντονιστές και τοποθετούνται σε εκπαιδευτικές
μονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 2 της περιοχής ευθύνης τους.
2. Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές
μονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 2 των οποίων φορέας δεν είναι οι ελλη−
νικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές και διορίζονται
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη δημόσια
εκπαίδευση της ημεδαπής, ορκίζονται ενώπιον του συ−
ντονιστή εκπαίδευσης ή των διπλωματικών ή προξενικών
αρχών, αν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, και
αποσπώνται στη θέση που κατέχουν μέχρι το τέλος του
διδακτικού έτους, μετά το πέρας του οποίου επιστρέ−
φουν στην οργανική τους θέση. Η απόσπαση μπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού και ει−
σήγηση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με
τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του
εκπαιδευτικού για δύο έτη. Δυνατότητα παράτασης της
απόσπασης και ανανέωσης της παράτασης υπάρχει χω−
ρίς υποχρέωση καταβολής των τακτικών αποδοχών του
εκπαιδευτικού στην Ελλάδα και επιμισθίου. Η παράταση
της απόσπασης μπορεί να ανανεώνεται για δύο έτη κάθε
φορά με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις.
3. Ο χρόνος της απόσπασης στο εξωτερικό λογίζεται
ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του αποσπασμένου
εκπαιδευτικού.
Άρθρο 21
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, συντονιστών
και εκπαιδευτικού έργου
1. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2986/2002
(Α΄24), που αναφέρονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευ−
τικού έργου και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμόζονται και στις
εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
του εξωτερικού, στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν
στις μονάδες αυτές με απόσπαση, καθώς και στους
συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού και στους
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στα γρα−
φεία αυτών.
2. Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2986/2002
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών
μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού,
με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρ−
χές, ανατίθεται στον συντονιστή εκπαίδευσης.
3. Η κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2986/2002
διαδικασία ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαμορφώνεται
ως εξής:
α) Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται και ως προς το δι−
οικητικό και ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό
έργο του από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας,
εάν υπάρχει. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εκπαιδευτικός
αξιολογείται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης
του εξωτερικού.
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β) Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αξιολογείται
από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και ως προς το
διοικητικό και ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό
έργο του. Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού της
περίπτωσης α΄ και του διευθυντή της σχολικής μονάδας
λαμβάνονται υπόψη και οι ετήσιες Εκθέσεις της υπο−
περίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 12.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στο
γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης του εξωτερικού
αξιολογούνται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης
και ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστημονικό
παιδαγωγικό τους έργο.
δ) Ο συντονιστής εκπαίδευσης αξιολογείται ως προς
την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από τριμελή επιτρο−
πή, που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυν−
σης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ−
σης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο των ελλη−
νικών διπλωματικών ή προξενικών αρχών της περιοχής
ευθύνης του συντονιστή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών και έναν σύμβουλο του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως μέλη. Η επιτροπή
μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη των μελών της
και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η οποία διαβιβάζεται
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στο Συμβούλιο
Επιλογής της παραγράφου 1 του άρθρου 14.
Η επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την
οποία μπορεί να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη,
καθώς και ο γραμματέας της από τους διοικητικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς αποσπασμέ−
νους στην ίδια υπηρεσία. Για την αμοιβή ή αποζημίωση
των μελών του παραπάνω οργάνου εφαρμόζεται η διά−
ταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄297),
όπως εκάστοτε ισχύει.
Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η αξιόπιστη
και πλήρης τήρηση και διαβίβαση των δεδομένων της
παραγράφου 2 του άρθρου 18, η ενδοσχολική επιμόρ−
φωση των εκπαιδευτικών της υποπερίπτωσης ββ΄ της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12, η
διεξαγωγή της και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
αυτήν, ο αριθμός των εκπαιδευομένων και το εκπαι−
δευτικό επίπεδο των μονάδων της περιοχής ευθύνης
του συντονιστή, η εύρυθμη διοικητική λειτουργία και
ο συντονισμός τους, το επίπεδο σχέσεων με τις εκ−
παιδευτικές και λοιπές αρχές της χώρας υποδοχής, η
απασχόληση των εκπαιδευτικών και οι πρωτοβουλίες
μαθησιακής υποβοήθησης των μαθητών και η εύρυθμη
λειτουργία των σχολικών επιτροπών.
4. Η τριμελής επιτροπή της περίπτωσης δ΄ της παρα−
γράφου 3 ασκεί παράλληλα και το κατά το άρθρο 5 του
ν. 2986/2002 έργο των επιτροπών ενστάσεων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισή−
γηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται
ειδικότερα η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης
των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθώς
και η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο
της αξιολόγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό για την
αξιολόγηση του έργου και των εκπαιδευτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 22
Σχολικά Συμβούλια − Σχολικές Επιτροπές
1. Για καθεμία ή για περισσότερες εκπαιδευτικές μο−
νάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού
μπορεί να συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και να
λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο.
2. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η κατά τον
προσφορότερο τρόπο στήριξη της λειτουργίας της
εκπαιδευτικής μονάδας και η επικοινωνία του με την
τοπική κοινωνία. Το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο με−
τέχει πάντοτε ο Διευθυντής του σχολείου, συγκροτείται
από τρία έως πέντε μέλη που ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων από το σύλλογο των διδασκόντων και από
το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων, εφόσον
υπάρχει. Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου είναι ο
Διευθυντής του σχολείου. Το Σχολικό Συμβούλιο λει−
τουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα. Η θητεία
του Σχολικού Συμβουλίου είναι τριετής
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζονται οι ειδικότερες
αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβουλίου και κάθε άλλο
αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας θέμα.
4. Για καθεμία ή για περισσότερες εκπαιδευτικές μο−
νάδες μπορεί να συγκροτείται και να λειτουργεί Σχολική
Επιτροπή. Έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχεί−
ριση εσόδων και εξόδων της μονάδας και η φροντίδα
για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, η ανάθεση της
λειτουργίας των κυλικείων και γενικότερα ο εφοδια−
σμός αυτής με τα απαραίτητα μέσα για τη λειτουργία
τους. Οι Σχολικές Επιτροπές, στις οποίες απαραιτήτως
συμμετέχουν ο διευθυντής της μονάδας, ένας εκπαι−
δευτικός της μονάδας και ένας κηδεμόνας, έχουν τρία
έως πέντε μέλη και συγκροτούνται με απόφαση του
συντονιστή εκπαίδευσης μέσα στον πρώτο μήνα του
σχολικού έτους. Η διάρκεια της θητείας των Σχολικών
Επιτροπών είναι ετήσια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 23
Ειδικό επιμίσθιο και αποζημιώσεις
1. Στους συντονιστές εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτι−
κούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώ−
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπο−
ρεί να καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο, επιπλέον
των τακτικών αποδοχών τους και, πάντως, μόνο μέχρι
τα πρώτα τρία έτη της απόσπασης, ειδικό επιμίσθιο
σε τοπικό νόμισμα της χώρας απόσπασης ή, εφόσον
επιτρέπεται αυτό από το νομισματικό καθεστώς της
χώρας απόσπασης, σε ευρώ ή σε δολάρια Η.Π.Α..
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων δι−
πλωματικών ή προξενικών αρχών, καθορίζονται: α) οι
ειδικότερες περιπτώσεις καταβολής του ειδικού επι−
μισθίου, β) οι ειδικότερες προϋποθέσεις καταβολής,
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γ) το ύψος αυτού σε κάθε περίπτωση, δ) ο τρόπος και η
ειδικότερη διάρκεια καταβολής του, ε) οι λόγοι διακοπής
ή μείωσής του και στ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Στους συντονιστές εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτι−
κούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους της παραγρά−
φου 1 καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετά−
βασης στο εξωτερικό και οριστικής επιστροφής στην
Ελλάδα των ίδιων και των προστατευόμενων μελών της
οικογένειάς τους. Επίσης μπορεί να καταβάλλονται και
δαπάνες μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας μέσα στη
χώρα απόσπασης ή σε άλλη χώρα ή στην Ελλάδα και
αποζημιώσεις για συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες
εργασίας, που συγκροτούνται στη χώρα απόσπασης
ή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις για την ημεδαπή.
4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται:
α) οι ειδικότερες περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις, το ύψος
και η διαδικασία καταβολής των εξόδων και δαπανών
της προηγούμενης παραγράφου, β) οι προϋποθέσεις και
το ύψος των καταβαλλόμενων νοσηλίων στο εξωτερικό
ή της χορήγησης δανείων για την αντιμετώπιση επεί−
γουσας εισαγωγής σε νοσοκομείο της αλλοδαπής, γ) οι
προϋποθέσεις και το ύψος των δαπανών για μεταφορά
στην Ελλάδα της σορού αποθανόντων εκπαιδευτικών
ή προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους και
δ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 24
Λοιπές δαπάνες
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθο−
ρίζονται τα κάθε είδους έξοδα, που απαιτούνται για
την πραγματοποίηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικά
φιλοξενιών, συνεδρίων, διακρατικών συναντήσεων,
επιμορφωτικών σεμιναρίων, μετεκπαιδεύσεων, για την
ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων και ο τρόπος καταβολής
των εξόδων αυτών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ρυθμί−
ζονται θέματα που αφορούν τα έξοδα λειτουργίας των
γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερι−
κό, καθώς και τις προμήθειες στο εξωτερικό επίπλων
και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων
αυτών.
Άρθρο 25
Επιχορηγήσεις εκπαιδευτικών μονάδων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί
να επιχορηγούνται οι εκπαιδευτικές μονάδες των περι−
πτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εξόδων λει−
τουργίας τους.
2. Οι επιχορηγήσεις αυτές καταβάλλονται σε τοπικό
νόμισμα ή σε ευρώ ή σε δολάρια Η.Π.Α. στις Σχολικές
Επιτροπές του άρθρου 22 και καταχωρίζονται στη Βάση
Δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 με ευθύνη
της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθο−
ρίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων των

6793

προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία απόδοσης
των σχετικών λογαριασμών και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται.
Άρθρο 26
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Οι αποφάσεις των άρθρων 6 παράγραφος 1 και 22
παράγραφος 3 εκδίδονται μετά από γνώμη του Γενικού
Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελλη−
νισμού. Η γνώμη αυτή διατυπώνεται εντός προθεσμίας
δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού
εγγράφου. Εάν παρέλθει άπρακτος η παραπάνω προ−
θεσμία, η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη διατύπωση της
γνώμης αυτής.
Άρθρο 27
Σχολεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας
Ειδικά για τους αποσπασμένους στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας διοικητικούς υπαλλήλους και
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης διατηρείται σε ισχύ η παρ. 15 του άρθρου
9 του ν. 2817/2000 (Α ΄78), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α ΄118).
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 28
Εκπαιδευτικές μονάδες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ενίσχυση – Αποσπάσεις – Εισηγητική Επιτροπή
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα τρι−
τοβάθμιας εκπαίδευσης ή με ανάλογα ιδρύματα ερευνών
του εξωτερικού και εν γένει με τις εκπαιδευτικές μονά−
δες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
2, τις οποίες μπορεί να ενισχύει με επιχορήγηση:
α) για την ίδρυση και λειτουργία τμημάτων ή άλλων
μορφών σπουδών ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού,
καθώς και εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε εκπαι−
δευτικές μονάδες του εξωτερικού και
β) για την πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας
και προγραμμάτων σχετικά με την ελληνική γλώσσα
και τον πολιτισμό, καθώς και τη διδασκαλία τους. Για
τους σκοπούς αυτούς εγγράφονται δαπάνες στον προ−
ϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, το ύψος των οποίων καθο−
ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων μπορεί να ενισχύει ειδικά τους παραπάνω
φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για
τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε εκπαιδευτικές
μονάδες του εξωτερικού, με τη χορήγηση υποτροφιών
σε σπουδαστές τους για την ολοκλήρωση των σπουδών
τους. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το ύψος των
χορηγούμενων υποτροφιών καθορίζονται με κοινή από−
φαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλονται από
πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
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μάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται και οι υπο−
χρεώσεις των υποτρόφων του εξωτερικού για προσφο−
ρά διδακτικού έργου στα σχολεία του εξωτερικού.
3. α) Σε τμήματα ελληνικών σπουδών ή σε άλλες
μορφές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πο−
λιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα
ερευνών του εξωτερικού, μπορεί να αποσπώνται για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτησή τους, εκπαιδευτικοί
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
εφόσον έχουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά επιστη−
μονικά προσόντα και τουλάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών
σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του εσω−
τερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής
και άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία
λειτουργούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τα ιδρύμα−
τα ερευνών, ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική,
γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας
απόσπασής τους.
Για τις αποσπάσεις αυτές ισχύουν αναλογικά οι δια−
τάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15 και 16 του
άρθρου 18 και του άρθρου 23.
Η απόσπαση αποκλείεται σε περίπτωση που έχει
ανακληθεί άλλη απόσπαση του εκπαιδευτικού για τους
λόγους των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 14
του άρθρου 18.
β) Η τοποθέτηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών
της προηγούμενης περίπτωσης στη θέση για την οποία
έχουν επιλεγεί γίνεται από τον συντονιστή εκπαίδευ−
σης, ο οποίος ασκεί σε αυτούς πειθαρχικές αρμοδι−
ότητες αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες
των προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης της
ημεδαπής.
4. Συνιστάται Εισηγητική Επιτροπή με αρμοδιότητα:
α) τη διατύπωση εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά
με τα θέματα: αα) ενίσχυσης με επιχορήγηση κατά την
παράγραφο 1 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή ανάλογων ιδρυμάτων ερευνών του εξω−
τερικού και εν γένει των εκπαιδευτικών μονάδων της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ββ)
αναζήτησης πόρων για την υλοποίηση της παραπάνω
ενίσχυσης και
β) την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που αποσπώ−
νται σε τμήματα ελληνικών σπουδών ή σε άλλες μορφές
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού,
που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθ−
μιας εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών
του εξωτερικού.
5. Η Εισηγητική Επιτροπή είναι πενταμελής και απο−
τελείται από πρόσωπα με εμπειρία στα θέματα των
αρμοδιοτήτων της ως εξής: α) τον Πρόεδρο και δύο
μέλη που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, β) ένα μέλος
που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού και
γ) ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Τα
μέλη μπορεί να ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
Η Εισηγητική Επιτροπή συγκροτείται με κοινή από−
φαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εξωτερι−

κών. Για την αμοιβή ή αποζημίωση των μελών της Ειση−
γητικής Επιτροπής εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου
17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Η επιχορήγηση της παραγράφου 1 χορηγείται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Εισηγη−
τικής Επιτροπής.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθο−
ρίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων των
προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία απόδοσης
των σχετικών λογαριασμών και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται.
8. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 και το εκπαιδευτικό τους έργο αξιολο−
γείται κατ’ έτος από την Εισηγητική Επιτροπή της πα−
ραγράφου 4. Κατά την ετήσια αξιολόγηση λαμβάνεται
υπόψη έγγραφη έκθεση για τον εκπαιδευτικό και το
έργο του, η οποία, με μέριμνα του συντονιστή εκπαίδευ−
σης, συντάσσεται από τον υπεύθυνο του εκπαιδευτικού
ιδρύματος, στο οποίο έχει αποσπαστεί ο εκπαιδευτικός
και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα
θέματα που αφορούν την απόσπαση εκπαιδευτικών της
παραγράφου 3, τη διαδικασία απόσπασης, την έκδο−
ση προκηρύξεων για την παραπάνω, τα απαιτούμενα
προσόντα, τα όργανα και τη διαδικασία επιλογής των
εκπαιδευτικών, τα κριτήρια επιλογής και την αποτίμησή
τους σε αξιολογικές μονάδες, το ωράριο και τους όρους
διδασκαλίας, τη δυνατότητα και τον τρόπο συμπλήρω−
σής του, τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρό−
ταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που αφορούν
τις ανταλλαγές φοιτητών και διδακτικού επιστημονικού
προσωπικού, την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και
ειδικών προγραμμάτων σπουδών, τη διάθεση υποτρο−
φιών, την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και
κάθε θέμα σχετικό με την ελληνόγλωσση τριτοβάθμια
εκπαίδευση στο εξωτερικό.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 29
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών
και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
1. H περίπτωση θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 147/1976 (Α΄ 56) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης»
Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα
τμήματα:
α) Τμήμα Α΄ Σπουδών και Μαθητικής Μέριμνας
β) Τμήμα Β΄ Διοικητικών Θεμάτων και ανθρώπινου
δυναμικού
γ) Τμήμα Ξένων και Μειονοτικών σχολείων και Διαπο−
λιτισμικής Εκπαίδευσης
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Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα
ανωτέρω Τμήματα ως εξής:
α) Τμήμα Α΄ Σπουδών και Μαθητικής Μέριμνας
Τα θέματα που αφορούν ιδίως:
αα) Στη μέριμνα για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουρ−
γία, συγχώνευση, αναγνώριση και κατάργηση εκπαι−
δευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του
εξωτερικού, στην αναγνώριση εκπαιδευτικών μονάδων
ως Κέντρα − Λόγος και στην ανάκληση αυτής καθώς και
σε επιχορηγήσεις σε αυτά, στις εγγραφές, μετεγγραφές,
προγράμματα σπουδών, προγράμματα ανταλλαγής μα−
θητών και εκπαιδευτικών, εξετάσεις καθώς και θέματα
φοίτησης μαθητών, στην έγκριση αποστολής διδακτι−
κού υλικού, στην εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων
εκπαίδευσης, στις εγκρίσεις διενέργειας ερευνών σε
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, στη χορήγηση βεβαι−
ώσεων ισοτιμίας − αντιστοιχίας ξένων τίτλων Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην έκδοση
περιοδικού για μαθητές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
εξωτερικού.
ββ) Στην τήρηση αναλυτικών αρχείων και φακέλων και
ιδίως ψηφιακών αρχείων για όλα τα παραπάνω
γγ) Στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία της
Ψηφιακής Πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού της πε−
ρίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5.
δδ) Στη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και
τους λοιπούς ελληνικούς και ξένους φορείς για τη δι−
δασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και
πολιτισμού στο εξωτερικό.
εε) Στη συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής για θέματα αναλυτικών προγραμμάτων σπου−
δών και άλλων συναφών αντικειμένων.
στστ) Στην πιστοποίηση καταλληλότητας των εκ−
παιδευτικών μονάδων του εξωτερικού ως εξεταστικών
κέντρων.
ζζ) Στη σύγκληση και προετοιμασία της Συνόδου Συ−
νεργασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και την
επεξεργασία της έκθεσης Προγραμματισμού και Απο−
λογισμού αυτής.
ηη) Στη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ευρω−
παϊκών Σχολείων, στην προετοιμασία φακέλων για τα
θέματα προς συζήτηση στο Ανώτατο Συμβούλιο Ευρω−
παϊκών σχολείων.
θθ) Στις εγκρίσεις για το χαρακτηρισμό μαθητών του
εξωτερικού ως «κατ’ οίκον ή κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και
κάθε άλλη σχετική με τα ανωτέρω αρμοδιότητα.
ιι) Σε κάθε άλλο θέμα σπουδών στις εκπαιδευτικές
μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
β) Τμήμα Β΄ Διοικητικών Θεμάτων και Ανθρώπινου
Δυναμικού
Τα θέματα που αφορούν ιδίως:
αα) Στη στελέχωση των εκπαιδευτικών μονάδων ελλη−
νόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με την απόσπα−
ση μονίμων δημοσίων εκπαιδευτικών, στην πρόσληψη
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό, στη σύσταση
θέσεων, επιλογή και πλήρωση θέσεων συντονιστών
εκπαίδευσης, στην έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρε−
σίας σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, στη
μετακίνηση εκτός έδρας συντονιστών εκπαίδευσης και
αποσπασμένων εκπαιδευτικών για εκτέλεση υπηρεσί−
ας, στη δημιουργία και τήρηση υπηρεσιακών φακέλων
των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διευθυντών και συ−
ντονιστών εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα της
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απόσπασής τους, στην έκθεση απόψεων και παροχή
στοιχείων επί διαφορών για τα ανωτέρω θέματα ενώ−
πιον των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων.
ββ) Στη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 21, στην
υποστήριξη των προσώπων και οργάνων, που πραγμα−
τοποιούν αυτήν, τη συγκέντρωση κάθε στοιχείου για την
πραγματοποίηση και από την πραγματοποίηση αυτής
και την τήρηση σχετικών φακέλων και αρχείων.
γγ) Στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, και διευθυντών
και στη σχετική διαδικασία για τη στελέχωση των Ευ−
ρωπαϊκών σχολείων και των σχολείων διεθνών Οργανι−
σμών, στην επιλογή Εθνικών Επιθεωρητών Πρωτοβάθμι−
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών
Σχολείων, που προβλέπονται στα άρθρα 6, 15 και 16
του ν. 3205/2002 (Α΄ 148), στην επιλογή καθηγητών−με−
λών επιτροπής για την επιλογή θεμάτων του εθνικού
Baccalaureat και την έγκριση μετακίνησής τους.
δδ) Στην απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα ελ−
ληνικών σπουδών ή σε άλλες μορφές διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού και στην
εξέταση αιτημάτων των φορέων αυτών για απόσπαση
εκπαιδευτικών, στην τήρηση αρχείου επιχορηγήσεων
φορέων του άρθρου 28 και τη συνεργασία με άλλους
κρατικούς φορείς που παρέχουν τέτοιες επιχορηγή−
σεις, στη δημιουργία και τήρηση φακέλων των απο−
σπασμένων και λοιπών εκπαιδευτικών στους παραπάνω
φορείς, στην υποστήριξη της Εισηγητικής Επιτροπής
του άρθρου 28, στη συγκέντρωση των εκθέσεων της
παραγράφου 7 του άρθρου 28.
εε) Στην εν γένει τήρηση και ιδίως στην ψηφιακή τή−
ρηση για όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου
2 κάθε αρχείου και δεδομένου αναγκαίου για τη δια−
χείριση και τον έλεγχο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμι−
κού και ιδίως την πραγματοποίηση και παρακολούθηση
των αποσπάσεων εκπαιδευτικών, της διάρκειας, της
ανανέωσης, των επιμισθίων, οδοιπορικών εξόδων και
αποζημιώσεων, των στοιχείων της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 και κάθε άλλου ανάλογου δεδομένου.
στστ) Στη δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και λει−
τουργία της Βάσης Δεδομένων της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 και τη μέριμνα για την καταχώριση σε αυτήν
για όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 2 κάθε
στοιχείου, που αναφέρεται ρητά στο νόμο ως περι−
εχόμενο της Βάσης Δεδομένων, τα οποία ενδεικτικά
είναι τα ακόλουθα: α) Οι αποσπάσεις και παρατάσεις
της παραγράφου 8 του άρθρου 14 με κάθε αναγκαίο
στοιχείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών,
β) Οι αποσπάσεις, παρατάσεις, αποφάσεις διακοπής,
τοποθετήσεις, μετακινήσεις, ωράρια υπηρεσίας, αιτή−
σεις απόσπασης και λοιπά στοιχεία του άρθρου 18 με
κάθε αναγκαίο στοιχείο για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο αυτών, γ) Οι συμβάσεις της παραγράφου 3
του άρθρου 19 και κάθε σχετικό με αυτές στοιχείο, δ)
Τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 23,
ε) Τα έξοδα και οι δαπάνες των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 24 και οι επιχορηγήσεις της παραγράφου
1 του άρθρου 28, καθώς και στ) κάθε άλλο στοιχείο
αναγκαίο για την άσκηση ελέγχου και εποπτείας επί
των πάσης φύσεως διατιθεμένων πόρων για τους φο−
ρείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
όπως ενδεικτικά επιχορηγήσεων, κάθε είδους δαπανών
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ενίσχυσης, εκπαιδευτικού υλικού, αποσπάσεων και προ−
σλήψεων εκπαιδευτικών.
ζζ) Στην επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και πλη−
ροφοριών σχετικών με τις εκπαιδευτικές μονάδες ελ−
ληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, τη φοίτηση
μαθητών κ.λπ. σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής
και Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ηη) Στην τήρηση Αρχείου και Πρωτοκόλλου της Διεύ−
θυνσης.
θθ) Στην επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και
πληροφοριών σχετικών με τις εκπαιδευτικές μονάδες
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, τη φοί−
τηση μαθητών σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής
και Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γ) Τμήμα Γ΄ Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και Δι−
απολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται
θέματα που αφορούν ιδίως:
αα) Στη μέριμνα για την ίδρυση, αναγνώριση, συγχώ−
νευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία
των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Θράκης, στη σύνθεση εκπαι−
δευτικού προσωπικού, στον διορισμό εκπαιδευτικών για
την κάλυψη του τουρκόφωνου προγράμματος, στο λοιπό
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, στους μαθητές των
σχολείων αυτών και στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις
σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων, στο Συντονι−
στικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης και στο Συντονι−
στή Μειονοτικής Εκπαίδευσης καθώς και στην τήρηση
πρωτοκόλλου και αρχείου.
ββ) Στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης
(Υ.Σ.Μ.Ε.).
γγ) Στη λειτουργία, εποπτεία και σύσταση θέσεων
εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ιεροσπουδαστήρια Κο−
μοτηνής και Ξάνθης.
δδ) Στην παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων
για τη φοίτηση μαθητών και άλλων δεδομένων στα
μειονοτικά σχολεία. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται και
υφίστανται επεξεργασία από το Τμήμα Στατιστικής και
Ερευνών της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων βάσει των προδιαγραφών
της Διεύθυνσης.
εε) Στη μέριμνα για την ίδρυση, αναγνώριση, συγχώ−
νευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία
των ξένων σχολείων και του Διεθνούς Σχολείου Λάρι−
σας, στις παρεκκλίσεις των ωρολογίων και αναλυτικών
προγραμμάτων κατόπιν εισηγήσεως του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην εγγραφή και φοίτηση μα−
θητών, στη χορήγηση εκπαιδευτικών και γονικών αδειών
στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στη χορήγηση άδειας δι−
δασκαλίας στους αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς,
στστ) Στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) του
Ηρακλείου Κρήτης για θέματα σχετικά με την ίδρυση,
την πιστοποίηση, την οργάνωση, τη λειτουργία και επο−
πτεία, τη σύνθεση και τον καθορισμό θέσεων και ορισμό
προσόντων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού,
τον ορισμό προσόντων Διευθυντού και Υποδιευθυντών
Σ.Ε.Π. και τη διαδικασία και τα όργανα επιλογής τους,
την προκήρυξη θέσεων για αποσπάσεις ελλήνων εκ−

παιδευτικών, θέματα εκπαιδευτικών ξενόγλωσσου προ−
γράμματος, έναρξη−λήξη σχολικού διδακτικού έτους,
εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση μαθητών, ωρολόγια
και αναλυτικά προγράμματα, συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά
σχολεία, μετακινήσεις εκτός έδρας μελών του συμβου−
λίου επιθεωρητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού
του Σ.Ε.Π.
ζζ) Στην παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων, τα
οποία συγκεντρώνονται από το Τμήμα Στατιστικής και
Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση
τις προδιαγραφές του Τμήματος, που αφορούν στη φοί−
τηση μαθητών και άλλων δεδομένων στα ξένα σχολεία
και στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας,
ηη) Στην τήρηση αρχείου ξένων σχολείων.
θθ) Στη μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν
τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) της
παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163)
και τα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκαίδευσης των άρθρων
35, 36 και 37 του ν.2413/1996 και ενδεικτικά την ίδρυση
και λειτουργία αυτών, τα ειδικά αναλυτικά προγράμ−
ματα και μαθήματα, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη
διοίκηση αυτών.
4. Οι διατάξεις του παρόντος τροποποιούνται κατά τη
διάταξη του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107).
Άρθρο 30
Αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές μονάδες
1. Εκπαιδευτικές μονάδες, που έχουν αναγνωριστεί,
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, κατά τις διατάξεις του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), και δεν
χορηγούν τίτλο, που αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικό
σύστημα, μπορεί να ενισχύονται κατά τα οριζόμενα στις
παραγράφους 2 και 3.
2. Οι μονάδες της παραγράφου 1 υποχρεούνται: α) να
λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα έξι εβδομάδες ανά
έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν
μπορούν να είναι λιγότερες από είκοσι, β) να εφαρμό−
ζουν συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας
ελληνικής γλώσσας, το οποίο μαζί με τα στοιχεία του
χρόνου λειτουργίας τους της περίπτωσης α΄ οφείλουν
να υποβάλλουν εγγράφως πριν από την έναρξη του
σχολικού έτους στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) να τηρούν και
να διαβιβάζουν κατά τη λήξη του σχολικού έτους σε
ψηφιακή μορφή στην παραπάνω Διεύθυνση αρχείο των
μαθητών τους και ημερήσιο παρουσιολόγιο αυτών ανά
ώρα διδασκαλίας, δ) να τηρούν και να διαβιβάζουν κατά
τη λήξη του σχολικού έτους σε ψηφιακή μορφή στην
παραπάνω Διεύθυνση αρχείο των μαθητών τους, που
μετείχαν στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποιητικού
ελληνομάθειας.
Αν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των προηγούμε−
νων περιπτώσεων, η αναγνώριση των μονάδων αυτών
ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση
καθορίζονται ειδικότερα οι περιπτώσεις, η διαδικασία και
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
3. Για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών μονάδων του
παρόντος άρθρου μπορούν να απασχολούνται σε αυτές
για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους αποσπασμένοι
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στην περιοχή εκπαιδευτικοί, που ορίζονται με απόφαση
του συντονιστή εκπαίδευσης, με την οποία ορίζεται και
ο χρόνος απασχόλησής τους στις μονάδες αυτές. Αν η
ενίσχυση κατά τα παραπάνω δεν είναι εφικτή και ιδίως
αν ο χρόνος των αποσπασμένων εκπαιδευτικών δεν
επαρκεί, μπορεί να διατίθενται εκπαιδευτικοί από την
Ελλάδα με απόσπαση. Για τις αποσπάσεις αυτές εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18, της παραγράφου 1
του άρθρου 20, του άρθρου 21 και του άρθρου 23.
Ο συντονιστής εκπαίδευσης ασκεί τις αρμοδιότητές
του και στις μονάδες αυτές, καθώς και στους εκπαι−
δευτικούς, που αποσπώνται σε αυτές.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3696/2008
1. Το άρθρο 8 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 8
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας−
Υποχρέωση ενημέρωσης
1. Η άδεια λειτουργίας Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαί−
δευσης μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια ισχύ−
ος της μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Για την
τροποποίηση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με ανάλογη
εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5
του άρθρου 6, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΕΚΕΠΙΣ. Για την τροποποίηση δεν απαιτείται η
προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής καθώς και εγ−
γράφων, τα οποία έχει προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
για την έκδοση της άδειας και δεν μεταβάλλονται με
την τροποποίηση. Για την τροποποίηση καταβάλλεται
από τον ενδιαφερόμενο στο ΕΚΕΠΙΣ χρηματικό ποσό,
που δεν υπερβαίνει ης δύο χιλιάδες ευρώ όπως ειδικό−
τερα μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΚΕΠΙΣ. Το ύψος του παραπάνω ποσού
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων. Η τροποποιημένη άδεια λειτουργίας
ισχύει μέχρι το χρόνο λήξης της αρχικής άδειας.
Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται και
για την πραγματοποίηση σύμπραξης, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 10, που δεν περιλαμβάνεται στην άδεια
λειτουργίας.
Μεταβολές των στοιχείων της άδειας λειτουργίας,
που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 ή πραγ−
ματοποίηση σύμπραξης χωρίς την παραπάνω τροποποί−
ηση επάγονται ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
2. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρε−
ούνται να ενημερώνουν εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα
Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για
κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων ίδρυσης ή συνδρο−
μής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων επί ποινή ανάκλησης της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
3. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται ανάλογα
και για τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών εκπαίδευ−
σης και κατάρτισης του άρθρου 11, των οποίων η άδεια
λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του
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Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΠΙΣ, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται
ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω
διατάξεων.
5. Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν
υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων αίτηση για τροποποίηση της άδειας
λειτουργίας αυτών, μπορούν μέσα σε τριάντα ημέρες
από τη δημοσίευση του παρόντος να συμπληρώσουν τα
στοιχεία του σχετικού φακέλου με στοιχεία, που κρίνουν
σκόπιμα ή ζητούνται από το ΕΚΕΠΙΣ. Στην παραπάνω
περίπτωση η τροποποίηση της άδειας, που θα εκδοθεί,
εφόσον συντρέχουν οι σχετικοί όροι, ανατρέχει στην 1
Σεπτεμβρίου 2011.»
2. Το άρθρο 12 του ν. 3696/2008, όπως αντικαταστά−
θηκε με την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 45 του
ν.3848/2010 (Α΄ 71) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:
α) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις Κέντρων Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας
λειτουργίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3,
4 και 6. Παραλαμβάνει, επίσης, τις αιτήσεις για τροπο−
ποίηση άδειας λειτουργίας και την έγγραφη ενημέρωση,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 8.
β) Εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυ−
σης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 και εισηγείται
σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων,
γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαί−
δευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14.
δ) Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.
ε) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυ−
κειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των όρων της
άδειας ίδρυσής τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
τους. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής και
στο πλαίσιο του τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν τα κατά
περίπτωση έγγραφα των άρθρων 2, 3 και 4, εφόσον
ζητηθούν. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται
Έκθεση.
στ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων την ανάκληση άδειας ίδρυσης
Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον συντρέ−
χουν οι όροι του άρθρου 5 ή της παραγράφου 2 του
άρθρου 8, που αφορούν την άδεια ίδρυσης.
2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.:
α) Εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση και την τροπο−
ποίηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 6 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 8.
Παραλαμβάνει, επίσης, τις αιτήσεις για την έκδοση και
τροποποίηση άδειας λειτουργίας των λοιπών παρόχων
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 11 και την έγγραφη ενημέρω−
ση αυτών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 8.
β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη
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συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση και την τρο−
ποποίηση άδειας λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκει−
ακής Εκπαίδευσης.
γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυ−
κειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των κριτηρίων
και στοιχείων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 βάσει των
οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη
διάρκεια αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και
διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο
καθώς και με αυτοψία και στο πλαίσιο του τα ελεγχό−
μενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται
να προσκομίζουν τα έγγραφα του άρθρου 6, εφόσον
ζητηθούν. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται
Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η παραπάνω εποπτεία και έλεγχος ασκείται επίσης
από το ΕΚΕΠΙΣ και επί των λοιπών παρόχων υπηρεσιών
εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 για τη συν−
δρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων
εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια
αυτής. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται
Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
δ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων την ανάκληση άδειας λει−
τουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον
συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 3 του άρθρου 7
και του τελευταίου εδ. της παραγράφου 1 του άρθρου
8, που αφορούν την άδεια λειτουργίας.
ε) Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας λοιπών παρόχων
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11
εάν συντρέξει περίπτωση παράβασης του παρόντος
νόμου ή όρου της άδειας λειτουργίας τους.
στ) Τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. της παραγράφου 2 του
άρθρου 14.
3. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2
μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»
Άρθρο 32
Κατάργηση των γραφείων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής
και επαγγελματικής εκπαίδευσης
1. Καταργούνται οι παρακάτω περιφερειακές υπηρεσίες,
που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες στο Υπουρ−
γείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:
α) Τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που είχαν προβλεφθεί στα άρθρα 5 και 8
του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), όπως αντικαταστάθηκαν με την
παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
β) Τα γραφεία φυσικής αγωγής που είχαν προβλεφθεί
στο άρθρο 9 του ν. 1304/1982, όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24).
γ) Τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως
μετονομάστηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), τα γρα−
φεία τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης που είχαν
προβλεφθεί στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄ 79).
2. Οι αρμοδιότητες, που καταργούνται με την παρά−
γραφο 1, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις
θέσεις αυτές, μεταφέρονται, ως εξής:

α) των γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στις οικείες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και
β) των γραφείων φυσικής αγωγής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης στις οικείες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
3. Για τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού
που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εκδί−
δεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα καθήκο−
ντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των υπηρε−
σιών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1,
ανατίθενται ως εξής:
α) των προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους διευθυντές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντί−
στοιχα, και
β) των προϊσταμένων των γραφείων φυσικής αγωγής
και επαγγελματικής εκπαίδευσης στους διευθυντές δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Υφιστάμενες μισθώσεις για τη στέγαση και λειτουρ−
γία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που καταργούνται
με την παράγραφο 1, λύονται μέσα σε τρεις μήνες από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων μπορεί να παραταθεί υφιστά−
μενη μίσθωση έως και ένα έτος και για μία μόνο φορά
εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται
στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λύση των μισθώσεων.
6. Οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, στις διευθύνσεις των οποίων μεταφέρο−
νται οι αρμοδιότητες, οι θέσεις και το προσωπικό των
υπηρεσιών που καταργούνται με την παράγραφο 1, ευ−
θύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετα−
φοράς των κάθε μορφής αρχείων που τηρούνται στους
χώρους στέγασης των καταργούμενων υπηρεσιών κα−
θώς και για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των
υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δημόσια περιουσία. Για
την υλοποίηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου
εδαφίου οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης εκδίδουν πράξεις και αναθέτουν την
πραγματοποίηση υλικών ενεργειών σε υπαλλήλους των
καταργούμενων μονάδων.
7. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όπου στις
κείμενες διατάξεις αναφέρονται:
α) το γραφείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το
γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοούνται η δι−
εύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διεύθυνση
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982, όπως
είχαν τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου
56 του ν. 1566/1985, αντίστοιχα.
β) ο προϊστάμενος του γραφείου πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης και ο προϊστάμενος του γραφείου δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης νοούνται ο διευθυντής πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στην
παράγραφο 2 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982, όπως
οι τελευταίες είχαν τροποποιηθεί από την παράγραφο
1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, αντίστοιχα.
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γ) το γραφείο φυσικής αγωγής και το γραφείο επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης νοείται η διεύθυνση δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στην πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1304/1982, όπως είχε
τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56
του ν. 1566/ 1985.
δ) ο προϊστάμενος του γραφείου φυσικής αγωγής και
ο προϊστάμενος του γραφείου επαγγελματικής εκπαί−
δευσης νοείται ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης που προβλέπεται στο άρθρο 2 και στην παράγραφο
2 του άρθρου 7 του ν. 1304/1982, όπως η τελευταία είχε
τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του
ν. 1566/1985.
8. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου ii του ν. 3879/
2010 (Α΄163) η λέξη «εννεαμελές» αντικαθίσταται με τη
λέξη «επταμελές» και διαγράφονται οι φράσεις «έναν
εκπρόσωπο του «Ε.ΚΕ.ΠΙΣ» και «έναν εκπρόσωπο του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» και επίσης στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας
παραγράφου η φράση «με τετραετή θητεία» αντικαθί−
σταται με τη φράση «με τριετή θητεία».
Άρθρο 33
Μεταβατικές διατάξεις
1. Συντονιστές εκπαίδευσης, που έχουν επιλεγεί κατά
το σχολικό έτος 2011−2012 διατηρούνται στις θέσεις, στις
οποίες έχουν τοποθετηθεί ανεξαρτήτως του συνολικού
χρόνου απόσπασης, που έχουν διανύσει και υπηρετούν
σε αυτές για τρία έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποί−
ων, η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται, εφόσον
διαπιστωθεί η ύπαρξη σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης,
για δύο έτη ακόμη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν αιτήσεώς
τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής
της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και η προσφορά των
υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω
παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μο−
νάδες του άρθρου 2 του ν. 2413/1996 και τοποθετήσεις
σε αυτές κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 25 του ίδιου νόμου, διατηρούνται κατά το σχολικό
έτος 2011−2012. Μετά τη λήξη του παραπάνω σχολικού
έτους οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, εφόσον διαρκεί
η απόσπασή τους, τίθενται στη διάθεση των συντονι−
στών εκπαίδευσης και τοποθετούνται από αυτούς σε
εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 στην περιοχή ευθύ−
νης τους για το σχολικό έτος 2012−2013. Εκπαιδευτικοί
του προηγούμενου εδαφίου, μετά την κάλυψη των ανα−
γκών των παραπάνω εκπαιδευτικών μονάδων, μπορεί
να τοποθετούνται από τον συντονιστή εκπαίδευσης σε
μονάδες του άρθρου 30 της περιοχής ευθύνης του ή
να συμπληρώνουν το ωράριο εργασίας τους σε αυτές
ή στο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται κάθε
σχετικό θέμα, που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή
της παρούσας.
3. Αποσπάσεις ιερωμένων εκπαιδευτικών κατά τη δι−
άταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του ν. 2413/
1996, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπερβαί−
νουν την πενταετία διατηρούνται κατά το σχολικό έτος
2011−2012, μετά το οποίο μπορούν να παραταθούν κατά
τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 18, άλλως λήγουν.
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4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ιδρύματα και τμήμα−
τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις
του ν. 2413/1996, που κατά τη δημοσίευση του παρό−
ντος υπερβαίνουν την πενταετία διατηρούνται κατά
το σχολικό έτος 2011−2012, μετά το οποίο μπορούν να
παραταθούν κατά τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 18, άλλως λήγουν.
5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που κατά τη δημοσί−
ευση του παρόντος υπερβαίνουν την πενταετία επειδή
είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους, κατά τη διάταξη
της περίπτωσης γ΄ του εδαφίου στ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996, διατηρούνται κατά
το σχολικό έτος 2011−2012, μετά το οποίο μπορούν να
παραταθούν κατά τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 18, άλλως λήγουν.
6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία διεθνών ορ−
γανισμών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπερ−
βαίνουν την πενταετία διατηρούνται κατά το σχολικό
έτος 2011−2012, μετά το οποίο μπορούν να παραταθούν
κατά τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 18, άλλως λήγουν.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 εφόσον
οι αποσπασμένοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν επιμίσθιο
πέραν της πενταετίας κατά τις διατάξεις του ν. 2413/1996
και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων συνεχίζουν να
λαμβάνουν αυτό κατά το σχολικό έτος 2011−2012.
8. Εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, που έχουν
αποσπαστεί στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερι−
κού κατά τις διατάξεις του ν. 2413/1996 και διανύουν το
τέταρτο και πέμπτο έτος της απόσπασής τους, ύστερα
από παράταση, κατά το σχολικό έτος 2011−2012, συνεχί−
ζουν να λαμβάνουν επιμίσθιο μέχρι τη λήξη ή τη διακοπή
της παράτασης της απόσπασής τους.
9. Συμβάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπι−
κού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που καταρτί−
στηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος βάσει των
διατάξεων του ν. 2413/1996 διατηρούνται μέχρι τη λήξη
της διάρκειάς τους.
10. Η εφαρμογή του δίγλωσσου εκπαιδευτικού προ−
γράμματος των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 5 και των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 αρχίζει από το σχολικό
έτος 2012−2013.
11. Τίτλοι σπουδών σχολείων της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 2, οι οποίοι έχουν αναγνω−
ριστεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοι−
χων σχολείων της ημεδαπής, διατηρούν την αναγνώρισή
τους, εφόσον φορέας των σχολείων είναι οι ελληνι−
κές διπλωματικές ή προξενικές αρχές. Εάν φορείς των
παραπάνω σχολείων είναι τρίτοι, πλην των ελληνικών
διπλωματικών ή προξενικών αρχών, οι παραπάνω προ−
κειμένου να διατηρήσουν την αναγνώριση των τίτλων
των σχολείων τους, υποχρεούνται μέσα στο πρώτο εξά−
μηνο του σχολικού έτους 2011−2012 να υποβάλλουν στην
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων το αναλυτικό και ωρολόγιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμόσουν από
το σχολικό έτος 2012−2013 προς έγκριση, η οποία χο−
ρηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Με
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απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται ειδικότερα κάθε
σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
12. Τίτλοι σπουδών εκπαιδευτικών μονάδων των παρα−
γράφων 5 και 6 του άρθρου 6, οι οποίοι έχουν αναγνω−
ριστεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχο−
λείων της ημεδαπής, διατηρούν την αναγνώρισή τους.
13. Για την υποβοήθηση της κινητικότητας των μα−
θητών, που φοιτούν στις εκπαιδευτικές μονάδες της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 προς
τις βαθμίδες εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής, το
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων κατά τα σχολικά έτη 2011 − 2012 και 2012−2013
οργανώνει και μεριμνά να πραγματοποιηθούν μαθήματα
ενισχυτικής διδασκαλίας εντός και εκτός των παραπά−
νω μονάδων, ιδίως για τους μαθητές της τρίτης τάξης
του γυμνασίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται για
τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας η μέθοδος, η
διαδικασία, ο χρόνος, το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό
προσωπικό και η απασχόλησή του, καθώς και κάθε σχε−
τικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
14. Διεθνείς και διακρατικές συμφωνίες, που έχουν
καταρτιστεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος με αντι−
κείμενο που εμπίπτει σε αυτόν διατηρούνται σε ισχύ.
15. Οι εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 30 υποχρε−
ούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων τα στοιχεία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 30 εντός εξήντα (60) ημερών από τη
δημοσίευση του παρόντος.
16. Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος
και της υπουργικής απόφασης των παραγράφων 1 και
3 του άρθρου 9, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από
τις διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του
παρόντος.
17. Θεωρήσεις εισόδου και άδειες διαμονής, που, κατά
τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν χορηγηθεί σύμφω−
να με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του
ν. 2413/1996 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3386/
2005 εξακολουθούν να ισχύουν κατά τους όρους του
ν. 3386/2005.
Μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 1 του άρθρου 10, τα σχετικά θέματα ρυθμί−
ζονται από τις διατάξεις της με αριθμό Δ/13074/7.6.2000
(Β΄ 780) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
18. Μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης
της παραγράφου 9 του άρθρου 14, τα σχετικά θέματα
ρυθμίζονται από τις διατάξεις, που ισχύουν κατά τη
δημοσίευση του παρόντος.
19. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής από−
φασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
25 τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις διατάξεις, που
ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
20. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής από−
φασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου
28 τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις διατάξεις,
που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
21. Όργανα, που έχουν συγκροτηθεί με βάση διακρατι−

κές συμφωνίες και ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης
και πολιτισμού, εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά
την έναρξη της ισχύος του παρόντος.
22. Όπου στις διατάξεις του ν. 2413/1996 αναφέρεται
το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) νοείται η Διεύθυνση Παιδείας
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του άρ−
θρου 29.
Άρθρο 34
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ−
γούνται:
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 σε συνδυασμό
με την παράγραφο 33 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011
(Α΄118), καθώς και της παραγράφου 14 του άρθρου 23
του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), καταργούνται τα άρθρα 1 έως
και 33, το άρθρο 39 και το άρθρο 72 του ν. 2413/1996.
2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 7 και 13 του άρθρου 9 του
ν. 2817/2000 (Α΄ 87).
3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003
(Α΄ 267).
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 και το άρθρο 8 του
ν. 2909/2001 (Α΄ 90).
5. Οι παράγραφοι 3, 37 και 38 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003 (Α΄ 141). Και οι περιπτώσεις γ’ και δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3696/2008, όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και ισχύει.
6. Τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 9 του ν. δ. 695/1970 (Α΄ 221).
7. Το ν. δ. 154/1973 (Α΄ 219).
8. Η με αριθμό Φ.821/2200Π/96421/Ζ1/2008 κοινή υπουρ−
γική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1469).
9. Η με αριθμό Φ.821/25080/67844/Ζ1/2002 κοινή υπουρ−
γική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 824).
10. Η με αριθμό Φ.821/Α323/Ζ1/447/1997 υπουργική από−
φαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των (Β΄ 106).
11. Το π.δ. 272/1999 (Α΄ 228)
12. Τα άρθρα 40, 41 και 42 του π.δ. 147/1976 (Α΄ 56).
13. α) Τα άρθρα 2, 12, η παράγραφος 1 του άρθρου 13
και το άρθρο 15, κατά το μέρος που αφορούν τα γρα−
φεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
οι παράγραφοι 2 των άρθρων 4 και 7 και τα άρθρα 5, 8
και 9 του ν. 1304/1982, όπως τα τελευταία τροποποιή−
θηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 56 του
ν. 1566/1985.
β) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄της παραγράφου 1 του
άρθρου παράγραφος 1 του άρθρου 1 και η παράγραφος
1 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002.
γ) Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 6 του ν. 2043/
1992.
δ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και οι παράγρα−
φοι 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146).
ε) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 29 του άρθρου
14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) κατά το μέρος που αφορά
τις υπηρεσίες που καταργούνται με την παράγραφο 1
του άρθρου 32.
στ) Κάθε διάταξη που αφορά την επιλογή και τοποθέ−
τηση προϊσταμένων στις υπηρεσίες που καταργούνται
με την παράγραφο 1 του άρθρου 32.
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ζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 3448/2010
(Α΄ 71).
14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απα−
λείφεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του
ν. 2986/2002 η φράση «των προϊσταμένων των γραφείων
εκπαίδευσης».
15. Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει
θέματα του παρόντος νόμου ή είναι αντίθετη προς τις
διατάξεις του.
Άρθρο 35
Μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανώτατων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) που βρίσκονται ήδη σε εικοσαετή
ενεργό υπηρεσία, και ο διορισμός των οποίων ακυρώθηκε
ως παράνομος με δικαστική απόφαση, χωρίς αυτοί να
έχουν συντελέσει στην παρανομία με δόλια ενέργειά
τους, και υπό την προϋπόθεση ότι από την έκδοση της
δικαστικής αποφάσεως μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρού−
σας διάταξης έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω της
δεκαετίας, κατά το οποίο η δικαστική απόφαση έμεινε
ανεκτέλεστη από τη Διοίκηση, παραμένουν στην υπη−
ρεσία τους και θεωρείται ότι κατέχουν νομίμως από το
διορισμό τους κενή οργανική θέση αντίστοιχου κλάδου
και ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης κενής οργανικής
θέσης, ο υπάλληλος καταλαμβάνει αυτοδικαίως συνιστώ−
μενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχης ή παρεμφερούς ει−
δικότητας ή οποία καταργείται μετά τη συνταξιοδότηση
ή για άλλο λόγο παύση του συγκεκριμένου υπαλλήλου.
Άρθρο 36
Στο τέλος της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως η περίπτωση
αυτή προστέθηκε με την περίπτωση β) της παραγράφου
11 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (A’ 118) προστίθενται
στα εξής:
«Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα δύο προη−
γούμενα εδάφια και ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό
έτος 2011−2012, εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδή−
ποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις υπαγωγής στις περιπτώσεις αα’ έως και
γγ’ της περίπτωσης οι εισαχθέντες διαγράφονται από
τα τμήματα ή σχολές εισαγωγής και εισάγονται με τη
γενική σειρά στη σχολή ή το τμήμα επόμενης προτί−
μησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο για την οποία
συγκεντρώνουν σύνολο μορίων ίσο ή μεγαλύτερο με
αυτό του τελευταίου εισαχθέντα στη συγκεκριμένη
σχολή ή τμήμα. Οι θέσεις των διαγραφέντων μεταφέ−
ρονται στις σχολές ή τα τμήματα εισαγωγής τους. Οι
διαγραφόμενοι διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στις
διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη».
Άρθρο 37
1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος,
πάσης φύσεως διοικητικές πράξεις και πράξεις οικονο−
μικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας
εκδίδονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του. Μέχρι την
έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων για τη διαπίστωση της αυτο−
δύναμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Ελλάδας η υποστήριξη των οργάνων του Π.Δ.Ε.
κατά την έκδοση των πράξεων αυτών καθώς και κάθε
άλλη διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη του
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Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ανατίθεται στις αντί−
στοιχες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποί−
ες υποχρεούνται να τις διεκπεραιώνουν. Οι εκκρεμείς
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πάσης φύσεως πράξεις
διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης μεταβιβάζονται
άμεσα στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του Πα−
νεπιστημίου Πατρών, διεκπεραιώνονται από αυτές και
αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας για
υπογραφή από τα όργανά του. Η έναρξη ισχύος του
παρόντος ορίζεται 20 ημέρες μετά την έκδοση του πα−
ρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από της δημοσιεύσεως της διάταξης της παρ. Β΄ του
άρθρου 40 του ν. 3794 /2009, με την οποία ιδρύθηκε το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και εντάχθηκαν σε αυτό
τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα το
Αγρίνιο, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ καθώς και το κάθε
είδους διοικητικό προσωπικό των ως άνω τμημάτων και
της Πανεπιστημιακής Σχολής Αγρινίου συνολικά νοείται
ότι έχουν ενταχθεί στο νέο ίδρυμα διατηρώντας την
υπηρεσιακή και ακαδημαϊκή κατάσταση που είχαν κατά
το χρόνο ίδρυσης του νέου πανεπιστημίου καθώς και
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτή την κατάσταση.
Η κάθε είδους αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του ως
άνω προσωπικού νοείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο
νέο ίδρυμα.
Οι κενές θέσεις κάθε κατηγορίας προσωπικού νοείται
ομοίως ότι έχουν μεταφερθεί στο νέο ίδρυμα.
Με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας διαπιστώνεται ο
αριθμός των κενών θέσεων καθώς και ο αριθμός και
τα ονόματα του εντασσόμενου κατά τα ως άνω προ−
σωπικού.
Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του ιδρύματος η
Διοικούσα Επιτροπή, ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού
συμβουλίου του προσωπικού του ιδρύματος.
3. Οι συσταθείσες με τις διατάξεις των άρθρων 7
του πδ. 96/1998, 1 παρ. 6 του ν. 3255/2004 και 4 του
πδ. 108/2009 οργανικές μονάδες για τη διοικητική στή−
ριξη των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που
εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 40 του
ν. 3794/2009, εξακολουθούν να λειτουργούν στο νέο
ίδρυμα
4. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας συνιστάται
Νομική Υπηρεσία για τη νομική εξυπηρέτηση του ιδρύ−
ματος στις κάθε μορφής υποθέσεις του δικαστικές ή
εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των Αρχών και
υπηρεσιών του, με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές.
Οι θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας ορίζονται σε:
α. Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου.
β. Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων.
Για τη θέση του Νομικού Συμβούλου προσλαμβάνεται
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εξειδίκευση στο δη−
μόσιο δίκαιο, ενώ για τις θέσεις δικηγόρων, δικηγόροι
με πενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας. Η πρό−
σληψη του Προσωπικού της Νομικής Υπηρεσίας γίνεται
με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Ειδικά για την
πρόσληψη δικηγόρων εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παρ. 1,3, 4,5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 1649/1998.
Μέχρι την πρόσληψη δικηγόρων κατά εφαρμογή των
ανωτέρω, η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου
Δυτικής Ελλάδας δύναται να αναθέτει με απόφασή της
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τη δικαστική ή την εξώδικη εκπροσώπηση του ιδρύμα−
τος ή την παροχή νομικών συμβουλών σε δικηγόρο με
τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία, ο οποίος θα αμείβεται
κατά υπόθεση και με βάση έγγραφη συμφωνία.
5. Ερευνητικά έργα που εκτελούνται από το Πανεπιστή−
μιο Ιωαννίνων με επιστημονικό υπεύθυνο Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ή για λογαριασμό του
Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, μεταφέρονται στο Πα−
νεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου
Δυτικής Ελλάδας, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.
Β. του ν. 3794 /2009 ασκεί τις αρμοδιότητες του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας μπορεί με απόφασή
της να συνάπτει για λογαριασμό του Ειδικού Λογαρια−
σμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας προ−
γραμματικές συμβάσεις με ΕΛΚΕ άλλων Ιδρυμάτων για
την εκτέλεση των ερευνητικών του έργων.
6. Από της δημοσιεύσεως της διάταξης της παρ. Β΄
του άρθρου 40 του ν. 3794/2009, τα κάθε είδους με−
ταπτυχιακά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν τα
Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα το
Αγρίνιο νοούνται ως μεταπτυχιακά προγράμματα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Από τη δημοσίευση
του παρόντος οι ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις με
τις οποίες συστάθηκαν τα μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών στα οποία συμμετέχουν τα ανωτέρω Τμήμα−
τα τροποποιούνται αναλόγως με αναφορά σε αυτές
των αντίστοιχων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Ελλάδας και χαρακτηρισμό των προγραμμάτων στα
οποία συμμετέχουν και τμήματα άλλων ΑΕΙ ως διαπα−
νεπιστημιακών.
Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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