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E K Θ Ε Σ Η

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

H Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συνήλ-
θε σε τρεις συνεδριάσεις, στις 23 και 24 Μαΐου 2017, υ-
πό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Δηµητρίου Σε-
βαστάκη, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης».
Το ανωτέρω σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από την

Κυβέρνηση ως επείγον και η Επιτροπή αποδέχθηκε, κατά
πλειοψηφία, τον χαρακτηρισµό του ως επείγοντος, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 110 του Κανονισµού της Βουλής.
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός και ο Υφυ-

πουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ.κ.
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και Δηµήτριος Μπαξεβανάκης,
αντίστοιχα, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγο-
ντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Ει-

σηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιάννης Στέφος, η Εισηγήτρια
της Νέας Δηµοκρατίας, κυρία Νίκη Κεραµέως,  ο Ειδικός
Αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. -
ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος, ο Ειδικός Α-
γορητής του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή, κ. Αντώ-
νιος Γρέγος, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, κ. Ιωάννης Δελής, ο Ειδικός Αγορη-
τής των Ανεξάρτητων Ελλήνων – Εθνική Πατριωτική Δη-
µοκρατική Συµµαχία, κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης, η Ειδική
Αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώων, κυρία Θεοδώρα Με-
γαλοοικονόµου, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», κ.
Γρηγόρης Ψαριανός, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Ανα-
στάσιος Κουράκης, Χρήστος Κέλλας, Ιωάννης Ανδρια-
νός, Κωνσταντίνος Κοντογεώργος, Μαρία Αντωνίου,
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Θανάσης Μιχελής, Νίκος
Θηβαίος, Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας, Γιώργος Ακριώ-
της, Γεώργιος Στύλιος, Ανδρέας Ριζούλης, Δηµήτρης
Εµµανουηλίδης και Χρυσούλα Κατσαβριά. 
Κατά τις συνεδριάσεις της 24ης Μαΐου 2017, Ειδικός

Αγορητής του «Ποταµιού» ήταν ο κ. Γεώργιος Μαυρω-
τάς. 
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί

του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανο-
νισµού της Βουλής, οι κ.κ. Θανάσης Κικινής, Πρόεδρος
της Διδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.),  Ελέ-
νη Ζωγραφάκη - Τελεµέ, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), Γεώργιος
Αλεξανδράτος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Σχολικών Συµβούλων, Δηµήτριος Αφουξενίδης, Γενικός
Γραµµατέας της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ει-
δικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.),  Θεόδωρος Οτζάκογλου,
Γραµµατέας της Επιστηµονικής Εταιρείας Οργάνωσης
και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, Γιώργος Αναγνωστό-

πουλος, Πρόεδρος του  Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπλη-
ρωτών και Ωροµισθίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
Στάθης Καρπενησιώτης,  Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ο-
µοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), Τηλέµαχος Κου-
ντούρης, Πρόεδρος  της  Πανελλήνιας Επιστηµονικής Έ-
νωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, Γιώργος Πολίτης,  Διευθυντής Σπουδών
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων,  Σπύρος Κωνσταντάτος,
Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
Γιώργος Μουστάκας,  Διευθυντής Σπουδών Επαγγελµα-
τικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων και Γεράσιµος Κουζέλης, Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των

Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατι-
κή Συµµαχία εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχε-
δίου νόµου, η Εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας,  ο Ειδι-
κός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, ο
Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλά-
δας και ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού» το καταψή-
φισαν, ενώ ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συ-
µπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.- ΔΗΜ.ΑΡ. και η Ειδική Αγορήτρια
της Ένωσης Κεντρώων επιφυλάχθηκαν για την τελική
τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου
στη Βουλή.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις

που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, κα-
θώς και την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1036 και ειδικό
αριθµό 104. 
Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις

των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των
µελών της, προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία,
του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και
στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη
Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τον
παριστάµενο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
σε θέµατα εκπαίδευσης 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.

Άρθρο 1 
Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010

1.α) Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 2
του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως αντικατα-
στάθηκαν µε το άρθρο 17 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), αντι-
καθίστανται ως εξής:



«Ως Διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. επιλέγο-
νται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας µε δεκαετή του-
λάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έ-
χουν ασκήσει για δέκα (10) τουλάχιστον έτη διδακτικά
καθήκοντα στην πρωτοβάθµια ή/και στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω δέκα (10) έτη ά-
σκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον
θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους µε την
προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθµί-
δας, συµπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του
υποχρεωτικού τους ωραρίου, µε την επιφύλαξη της περί-
πτωσης ζ΄ της παρούσας παραγράφου. Ειδικά, για τις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, µπορούν να επιλέ-
γονται ως διευθυντές και µέλη ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού (Ε.Ε.Π.) µε δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευ-
τική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία
τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε α-
ντίστοιχο µε την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε..»
β) Στο τέλος της περίπτωσης  α΄ της παρ. 2 του άρ-

θρου 11 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 17 του ν. 4327/2015, προστίθεται η φράση «και
στην υπ’ αριθµ. 172260/Ε1/17.10.2016 κ.υ.α. (Β΄ 3391)».

γ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης
γ΄ της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4327/2015, προστί-
θενται οι λέξεις «και ΠΕ 34».

δ) Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 , όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 17 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών
µονάδων Δευτεροβάθµιας Ε.Α.Ε. (Γυµνάσια Ε.Α.Ε., Λύ-
κεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύ-
κεια ή Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια ή Ειδικά Επαγ-
γελµατικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), µόνιµοι εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως
και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33, εφόσον έχουν τα προσόντα
διορισµού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συ-
µπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ε-
τών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα µέλη του
Ε.Ε.Π.. Επιπλέον και µόνο για τις θέσεις Διευθυντών των
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων
και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.»

ε) Μετά την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄
της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4327/2015, προστί-
θεται υποπερίπτωση γγ΄ ως εξής :

«γγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Νηπιαγω-
γείων Ε.Α.Ε. µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου
νηπιαγωγών εφόσον έχουν τα προσόντα διορισµού και
τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συµπληρώσει δι-
δακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς και µέλη του Ε.Ε.Π..» 

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11, του
ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του
ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακό-
σιοι πενήντα (250) τουλάχιστον µαθητές και τα οποία ε-
ξυπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) ΕΠΑ.Λ. που λειτουρ-
γούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο,

απογευµατινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και ως Υ-
πεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε ο-
κταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπη-
ρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική µονάδα, η ο-
ποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως
υπεράριθµοι.»

3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του
ν. 4327/2015, προστίθεται η φράση «, καθώς και εκπαι-
δευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύµ-
φωνα µε την περιπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 26.» 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 11 του
ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του
ν. 4327/2015 , αντικαθίσταται ως εξής:

«Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται διδα-
κτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου
σε µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέ-
κνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευ-
καιρίας (Σ.Δ.Ε.) σε δηµόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), δ) η διδακτική υπηρεσία
σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνοµο διδακτικό έργο
σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών για χρονικό διά-
στηµα κατ’ ελάχιστον έξι (6) µηνών.»

5.α) Το πρώτο εδάφιο της περιπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 12 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ.1 του άρθρου 46 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164),
αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Η συµβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο,
όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρε-
τήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρό-
τηση του υποψηφίου που αποτιµώνται πρώτον στην πε-
ρίπτωση των υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων
και Ε.Κ. κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον των οι-
κείων περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων της πα-
ραγράφου 13 του άρθρου 16 και δεύτερον στην περίπτω-
ση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών µονάδων
και Ε.Κ. και υποψηφίων υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. κατά τη
σχετική διαδικασία διατύπωσης γνώµης από τον οικείο
σύλλογο διδασκόντων.» 
β). Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του

ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του
άρθρου 46 του ν. 4351/2015, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το σύνολο των µονάδων για τους υποψηφίους Διευ-
θυντές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
ανέρχεται σε τριάντα τρεις (33), το σύνολο των µονά-
δων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών µονά-
δων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε
τριάντα µία (31), το σύνολο των µονάδων για τους υπο-
ψηφίους διευθυντές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ανέρ-
χεται σε πενήντα τέσσερις (54) και το σύνολο των µονά-
δων για τους υποψηφίους διευθυντές δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ανέρχεται σε πενήντα δύο (52).» 

6.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του
ν. 4327/2015, η φράση «µε 9 έως 11 µονάδες κατ’ ανώ-
τατο όριο» αντικαθίσταται από τη φράση «µε δέκα (10)
έως δώδεκα (12) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο».
β) Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του

ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του
ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής: 
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«α) Διδακτορικό δίπλωµα: 4 µονάδες και µεταπτυχια-
κός τίτλος σπουδών: 2,5 µονάδες. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών λαµβάνει κατά ανώτατο όριο 5 µο-
νάδες. Διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισµό δεν
µοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου µεταπτυχιακού ή δι-
δακτορικού τίτλου σπουδών δεν µοριοδοτείται επιπρο-
σθέτως.»
γ) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του

ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του
ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.: 1,5 µονά-
δες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισµό.» 
δ) Η περίπτωση ε΄ της παρ.2 του άρθρου 14 του

ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του
ν. 4327/2015 , αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιµόρφωσης
σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και
Α.Ε.Ι., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορι-
σµό: 0,5 µονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πι-
στοποιητικά ή βεβαιώσεις ετήσιας επιµόρφωσης µοριο-
δοτούνται αθροιστικά έως δυο (2) πιστοποιητικά ή βεβαι-
ώσεις µε ανώτατο όριο τη µία (1) µονάδα».
ε) Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του

ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του
ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτ-
λο επιπέδου Β2: 0,8 µονάδες.»
στ) Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως α-

ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδη-
γητικής και διοικητικής εµπειρίας αποτιµάται µε έως δε-
κατρείς (13) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυ-
ντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. και µε έως δεκατέσσε-
ρις (14) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές
εκπαίδευσης, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 10 µονάδες κατ’ ανώτατο

όριο. 
Οι µονάδες αυτές υπολογίζονται µε βάση τη διδακτική

υπηρεσία αποτιµώµενη µε 1 µονάδα για κάθε έτος πέραν
του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή
στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και
Διευθυντών σχολικών µονάδων ή Ε.Κ.. Για τους υποψη-
φίους Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που είναι µέλη Ε.Ε.Π.
οι µονάδες υπολογίζονται µε βάση την εκπαιδευτική υ-
πηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιµώµενη µε µία
µονάδα για κάθε έτος πέραν των δέκα (10). Ειδικά η δι-
δακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. άνω των έξι (6) µηνών, αποτι-
µάται συνολικά µε κατ΄ ανώτατο όριο 1 µονάδα.
β) Διοικητική και καθοδηγητική εµπειρία: 3 µονάδες

κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονά-
δων και 4 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυ-
ντές Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα:
αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή εκ-

παίδευσης, σχολικού συµβούλου, διευθυντή εκπαίδευ-
σης ή προϊσταµένου γραφείου εκπαίδευσης, συντονιστή
εκπαίδευσης, προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή
προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής µονάδας

Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., Διευθυντή
σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Διευθυντή σε
Δηµόσια Ι.Ε.Κ. και Διευθυντή σε Σχολές Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.): 0,5 µονάδες για κάθε έτος. Η άσκη-
ση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου α-
ποτιµάται µε 2,5 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Δι-
ευθυντές σχολικών µονάδων και 3,5 µονάδες κατ’ ανώ-
τατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου σχολικής µονά-

δας, προϊσταµένου τµήµατος εκπαιδευτικών θεµάτων δι-
εύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής µονά-
δας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υποδιευθυντή σε σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) σε Δηµόσια Ι.Ε.Κ., και σε Σχολές Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), Υπευθύνου Τοµέα
Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ.: 0,40 µονάδα για κάθε έτος. Η άσκηση κα-
θηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιµά-
ται µε δύο (2) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 
Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου περιβαλλοντικής εκ-

παίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεµάτων στη
διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συµβου-
λευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου
Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συµβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Ερ-
γαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.),
Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων (Σ.Σ.Ν.) και
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.): 0,25
µονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε
θέση του παρόντος εδαφίου αποτιµάται µε µία (1) µονά-
δα κατ’ ανώτατο όριο. 
Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από µία θέ-

σεις από αυτές που περιγράφονται στα προηγούµενα
τρία εδάφια µοριοδοτείται αθροιστικά, µε 2,5 µονάδες
κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών µονά-
δων και 3,5 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυ-
ντές Εκπαίδευσης
ββ) Συµµετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και

περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια ή σε συµβούλια ε-
πιλογής στελεχών, ως αιρετό µέλος: 0,25 µονάδες για
κάθε έτος και µέχρι 0,5 µονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Πα-
ράλληλη συµµετοχή σε περισσότερα συµβούλια το ίδιο
χρονικό διάστηµα δεν µοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περί-
πτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της
προηγούµενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται µο-
νάδες από συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια ή σε
συµβούλια επιλογής στελεχών. Για τη µοριοδότηση των
αναπληρωµατικών αιρετών µελών των συµβουλίων απαι-
τείται συµµετοχή τους σε πέντε (5) τουλάχιστον συνε-
δριάσεις ανά έτος.
γγ) Τα κριτήρια επιλογής για τους προϊσταµένους

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιµώνται όπως και για τους Διευθυντές
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
γ) Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄

και β΄, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών
ή εκπαιδευτικής εµπειρίας για το Ε.Ε.Π. ή καθοδηγητικής
ή διοικητικής εµπειρίας βραχύτερης του έτους µοριοδο-
τείται µε το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας
µοριοδότησης για κάθε τρίµηνο. Χρόνος µικρότερος του
τριµήνου δεν υπολογίζεται.»
ζ) Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του

ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4Α του
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άρθρου 46 του ν. 4351/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών µονά-

δων και Ε.Κ.: οκτώ (8) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το
κριτήριο αυτό αποτιµάται µε συνέντευξη των υποψηφίων
από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια της
παραγράφου 13 του άρθρου 16. Για τη µοριοδότηση της
συνέντευξης τα συµβούλια συνεκτιµούν τα στοιχεία του
υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του
φακέλου υποψηφιότητάς τους, καθώς και τη γνώµη των
συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών. 
Η γνώµη των συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτι-

κών παρέχεται ως ακολούθως: αα) στην περίπτωση των
υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής σε
θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών µονάδων ή
Ε.Κ. και υπευθύνου τοµέα Ε.Κ. ή προϊσταµένου
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλο-
γή ή αναπλήρωση, η γνώµη παρέχεται από τους µόνι-
µους εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι
µέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας
ή Ε.Κ. ή µέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,
όπου οι υποψήφιοι έχουν κάποια από τις ανωτέρω θέ-
σεις ευθύνης, ββ) αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά
το χρόνο επιλογής σε µία από τις προβλεπόµενες στην
υποπερίπτωση αα΄ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν ωστόσο
σε σχολική µονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επι-
κράτειας, η γνώµη παρέχεται από τους µόνιµους εκπαι-
δευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι µέλη του
συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. ή
µέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο
υποψήφιος υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής. 
Η γνώµη των ανωτέρω συνυπηρετούντων µόνιµων εκ-

παιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατυπώνεται επί συγκε-
κριµένων ερωτήσεων αποτίµησης του κριτηρίου της συµ-
βολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και
της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες
αναγράφονται σε φύλλα αποτίµησης του κριτηρίου αυ-
τού. Οι ερωτήσεις αφορούν στη συνεργατικότητα που ε-
πιδεικνύει ο υποψήφιος, στη συνεισφορά του για τη δη-
µιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίµατος, στη συµ-
µετοχή του στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση δράσε-
ων, καθώς και στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανό-
τητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δρά-
σεων. Οι ανωτέρω µόνιµοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώ-
νουν αυθηµερόν τη σχετική κρίση τους για κάθε υποψή-
φιο σε αιτιολογηµένο πρακτικό που συντάσσεται για το
σκοπό αυτόν. Στη συνεδρίαση αυτή δεν µετέχουν οι υπο-
ψήφιοι και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός, ο
οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης. Την ίδια µέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτι-
κό στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο.

Το συµβούλιο επιλογής δύναται µε οµόφωνη και πλή-
ρως αιτιολογηµένη απόφαση να αποκλείσει από την πε-
ραιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη
διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση
των καθηκόντων του διευθυντή σχολικής µονάδας ή
Ε.Κ..
Η συνέντευξη ενώπιον του συµβουλίου επιλογής µα-

γνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας. Εν τέ-
λει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται,

συνοπτικά, οι γνώµες που σχηµάτισαν τα µέλη του συµ-
βουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσµα της
συνέντευξης.» 

7.α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.7Α του
άρθρου 46 του ν. 4351/2015, προστίθεται τρίτο εδάφιο
ως εξής:

«Στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβάλλεται από
τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών µονάδων και
Ε.Κ. κατατίθενται επιπλέον αναλυτικό βιογραφικό σηµεί-
ωµα και παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσό-
ντων των υποψηφίων που δεν µοριοδοτούνται και που
κατά την κρίση τους έχουν συµβάλει στην επαγγελµατι-
κή τους ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλ-
τιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες
σπουδές, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση, οργάνωση εκ-
παιδευτικών συνεδρίων, σεµιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων ή συµµετοχή σε αυτά µε την ιδιότητα του
εισηγητή, του µέλους της επιστηµονικής οµάδας ή του ε-
πιµορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτο-
βουλίες σε σχέση µε το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτο-
µιών σχετική µε την εκπαίδευση, διοικητική ή καθοδηγη-
τική εµπειρία, συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή ο-
µάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστηµονικών
και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής
δράσης και συµµετοχή στα κοινά καθώς και επίσηµες
διακρίσεις.»
β) Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του

ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του
ν. 327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών µονάδων και
Ε.Κ. για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών µονάδων
ή Ε.Κ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν ορ-
γανικά ή όπου ανήκει η σχολική µονάδα ή Ε.Κ όπου υπη-
ρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Εκπαιδευ-
τικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο (2) συνεχόµενες θη-
τείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επι-
λογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής µονάδας ή
Ε.Κ., µε επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υπο-
βάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του σχολείου
ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν αλλά δύνανται να υποβάλουν αί-
τηση σε οποιοδήποτε άλλο. Οµοίως δεν επιτρέπεται να
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί, οι ο-
ποίοι συµπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόµενου της
επιλογής έτους συνολική πραγµατική συντάξιµη υπηρε-
σία, καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώ-
ρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς
διευθυντής σχολικής µονάδας θα πρέπει να συµπληρώ-
νει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη
σχολική µονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί.»
γ) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 4

του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 22 του ν. 4327/2015, οι λέξεις «για τις αντί-
στοιχες θέσεις στα Ε.Κ.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ.».
δ) Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως α-

ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4327/2015, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται: α) Ο χρόνος υποβολής αι-
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τήσεων των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης, των
Διευθυντών σχολικών µονάδων ή Ε.Κ., των Προϊσταµέ-
νων νηπιαγωγείων και των Προϊσταµένων δηµοτικών
σχολείων, β) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όλων
των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης και τα υπο-
βλητέα δικαιολογητικά, γ) ο τύπος και ο τρόπος τήρησης
των πρακτικών, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδι-
κασία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων των
υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ., κα-
θώς και των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης, δ) ο
τύπος και το περιεχόµενο των φύλλων αποτίµησης του
κριτηρίου της συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προ-
σωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υπο-
ψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ., ε) ειδι-
κότερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία διατύπωσης της
γνώµης των µόνιµων εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π. κατά την επιλογή των διευθυντών σχολικών µο-
νάδων και Ε.Κ., και ιδίως θέµατα σχετικά µε τη διεξαγω-
γή της συνεδρίασης, τον τύπο και το περιεχόµενο του
σχετικού πρακτικού, τον τρόπο κοινοποίησής του στον
υποψήφιο και της αποστολής του στην οικεία διεύθυνση
εκπαίδευσης, στ) η προθεσµία κατάρτισης από τις Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης του προσωρινού ενιαίου αξιολογι-
κού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων
και Ε.Κ. και η προθεσµία έκδοσης απόφασης επί των εν-
στάσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης, κα-
θώς και των υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων
και Ε.Κ., ζ) οι λεπτοµέρειες διεξαγωγής των διαδικασιών
επιλογής όλων των στελεχών εκπαίδευσης, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για τη ρύθµιση των θεµάτων
της περίπτωσης δ΄ η υπουργική απόφαση εκδίδεται ύ-
στερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής (Ι.Ε.Π). 

8. Το άρθρο 21 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθη-
κε µε το άρθρο 24 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 21
Κρίση και επιλογή διευθυντών 
σχολικών µονάδων και Ε.Κ.

1. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης καταρτίζουν προσωρινό ενιαίο αξιολογικό
πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων και
Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στον οποίο ε-
ντάσσεται το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν αί-
τηση, µε βάση το σύνολο των µορίων που προκύπτουν α-
πό την αποτίµηση των κριτηρίων των παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 14, µε ειδική µνεία των υποψηφίων που δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.

2. Οι καταρτιζόµενοι πίνακες αναρτώνται στις Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβά-
λουν εγγράφως ένσταση στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της παραγράφου 13 του άρθρου 16 εντός
τριών (3) ηµερών από την ανάρτησή τους. Το συµβούλιο
αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί αυτών και ανασυντάσ-
σει, κατά περίπτωση, τους πίνακες. 

3. Στη συνέχεια, το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της
παρ. 13 του άρθρου 16 καλεί σε συνέντευξη τους υπο-
ψηφίους, προς αποτίµηση του κριτηρίου της συµβολής

του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικό-
τητας και της γενικής συγκρότησης και συντάσσει σχετι-
κό αιτιολογηµένο πρακτικό, σύµφωνα µε την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14.
Κατόπιν, το συµβούλιο προβαίνει σε αξιολογική κατά-

ταξη των υποψηφίων µε βάση το σύνολο των µορίων που
προκύπτουν από την αποτίµηση των κριτηρίων των πα-
ραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 14 και καταρτίζει τον
τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών
σχολικών µονάδων και Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης.

4. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθ-
µού µονάδων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό πίνακα
της παραγράφου 3 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει πε-
ρισσότερες µονάδες στα εξής κριτήρια κατά την ακόλου-
θη ιεράρχηση: α) συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προ-
σωπικότητα και γενική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατά-
σταση, καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία, και γ) επι-
στηµονική- παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.

5. Οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες αναρτώνται
στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι µπορούν
να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτών στο οι-
κείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εντός τριών (3) ηµερών από
την ανάρτησή τους. Το συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολο-
γηµένα επί αυτών, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 και α-
νασυντάσσει, κατά περίπτωση, τους πίνακες. 

6. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, οι τελικοί
ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση
στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης και ι-
σχύουν µέχρι τη λήξη της θητείας, που προβλέπεται στο
άρθρο 25. Κατόπιν, καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώ-
σουν τις σχολικές µονάδες ή Ε.Κ. όπου επιθυµούν να το-
ποθετηθούν, µε σειρά προτίµησης.
Στη συνέχεια, το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. προτεί-

νει στον αρµόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
την τοποθέτηση των υποψηφίων σε κενές θέσεις διευθυ-
ντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ., µε βάση τη σειρά εγ-
γραφής τους στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επι-
λογής και τις δηλωθείσες προτιµήσεις.»

9. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3484/2010 , όπως α-
ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26 του ν. 4327/2015, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούµενες θέσεις δι-
ευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. γίνεται µε απόφα-
ση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύ-
στερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 21. 
Οι τοποθετηθέντες σε θέση διευθυντή σχολικής µονά-

δας ή Ε.Κ. µε την έκδοση της σχετικής απόφασης δια-
γράφονται από τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επι-
λογής και απαλλάσσονται αυτοδικαίως από τα καθήκο-
ντα στελέχους εκπαίδευσης που τυχόν ασκούν. 
Σε περίπτωση µη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποι-

ες σχολικές µονάδες τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το
δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά
τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυ-
τόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης. 
Αν µετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούµενων

εδαφίων παραµένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές προ-
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κηρύσσονται εκ νέου και µπορούν γι’ αυτές να υποβά-
λουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί µε µικρότερο χρόνο
υπηρεσίας από τον προβλεπόµενο στο άρθρο 11.»

10. Το άρθρο 25 του ν. 3484/2010, όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 27 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 25
Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δηµό-
σιας εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκι-
νά µε την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου
του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επι-
λογή και τοποθέτηση στις κενούµενες θέσεις γίνεται για
το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούµενοι σε
κενές ή κενούµενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντά τους µέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των
νέων στελεχών.» 

11.α) Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος, στα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της παραγράφου
13 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010 ορίζεται µε απόφαση
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως
Πρόεδρος, εκπαιδευτικός µε τουλάχιστον εικοσαετή
(20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία που διαθέτει διοικητική ε-
µπειρία σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης και ως αναπλη-
ρωτής του εκπαιδευτικός, που υπηρετεί σε οργανική θέ-
ση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. µε
τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρε-
σία. Επίσης, κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος δεν εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της
περ. α΄ της παρ.4 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως
αντικαθίσταται µε το παρόν.
β) Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δηµοσίευση

του παρόντος στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολι-
κών συµβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, µε την παρέ-
λευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν. Με-
τά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέ-
τηση των νέων στελεχών. 

Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος σχολικών συµβούλων λήγει σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 4327/2015, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125). 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2
Θέµατα διοίκησης των Α.Ε.Ι. 

1. Η θητεία των µονοµελών και συλλογικών οργάνων
διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνε-
ται έως την 30ή Νοεµβρίου 2017.

2. Στην περίπτωση αποχώρησης µονοµελών οργάνων
διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµέ-
νων της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης, η Σύγκλη-
τος του οικείου Ιδρύµατος, µε απόφασή της που δηµοσι-

εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει ως α-
ντικαταστάτη, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας της παρα-
γράφου 1, τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθµίδας,
µε βάση την ηµεροµηνία διορισµού στην οικεία βαθµίδα,
και σε περίπτωση άρνησης τους αµέσως επόµενους κα-
τά σειρά. Οι κατά τα ανωτέρω θητείες αντικαταστάσεων
δεν θεωρούνται πλήρεις θητείες και δεν συνιστούν κώ-
λυµα εκλογιµότητας για επόµενη πλήρη θητεία.

Άρθρο 3
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, 

ΕΕΠ και ΕΒΠ

1. Στην παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016
(Α΄224), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως ε-
ξής: 

«κβ) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων και σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ανεξάρ-
τητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και σε
φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της
µαθητείας των εκπαιδευτικών δοµών του ίδιου Υπουρ-
γείου των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού (ΕΒΠ)».

1Α. Από την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’
224), όπως ισχύει, απαλείφεται η φράση «οι ειδικές δια-
τάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων».

2.α) Το πρώτο εδάφιο και οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.
4415/ 2016 (Α΄159), αντικαθίστανται ως εξής:

«4.α) Όταν δεν καλύπτονται τα κενά µε µετάθεση ή
διορισµό, µόνιµοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1
του άρθρου 16, µπορεί να αποσπώνται, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες διατάξεις και τις υφιστάµενες εκπαιδευτικές
ανάγκες, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και Τµήµατα Ένταξης.
β) Αν εξακολουθούν να υφίστανται λειτουργικές ανά-

γκες σε δοµές ΕΑΕ, µπορεί να τοποθετούνται σε αυτές
εκπαιδευτικοί της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστε-
ρα από αίτησή τους, οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον µία
(1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σε-

µιναρίων ετήσιας επιµόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ
από Πανεπιστήµια ή από αναγνωρισµένους κρατικούς
φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, αποδεδειγµένης διάρκειας
τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού

έτους στις ανωτέρω δοµές και προγράµµατα.
γγ) Είναι γονείς παιδιών µε ποσοστό αναπηρίας 67%

και άνω.
δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σε-

µιναρίων επιµόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πα-
νεπιστήµια ή από αναγνωρισµένους κρατικούς φορείς
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων.»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το

σχολικό έτος 2016-2017.
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Άρθρο 4
Ρυθµίσεις για τη διά βίου µάθηση και την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και µαθητεία

1.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτο-
χοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου, κα-
θώς και οι κάτοχοι πτυχίου κατώτερης τεχνικής ή επαγ-
γελµατικής σχολής ή άλλου ισότιµου τίτλου.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του

ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη µαθητείας» εγγρά-
φονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) οι
κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθµιου
κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και των παλαιότε-
ρων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης ισότιµων µε το ΕΠΑ.Λ. και β) οι κάτοχοι απολυ-
τηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθµιου κύκλου
σπουδών του ΕΠΑ.Λ..»

2. Το δέκατο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης µα-
θητείας» µπορούν να παρακολουθούν ετησίως Προπα-
ρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης, συνολικής
διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνε-
ται και πραγµατοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., µε
σκοπό την αρτιότερη προετοιµασία για τη συµµετοχή
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και από-
κτησης Πτυχίου Επαγγελµατικής Ειδικότητας Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του οικείου Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης εγκρίνεται η λειτουργία τµηµάτων του
Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποίησης και
καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Στο Προπαρα-
σκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης µπορεί να απα-
σχολούνται: α) µόνιµοι εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπε-
ρωριακή απασχόληση, β) µόνιµοι εκπαιδευτικοί ή ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν συ-
µπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και
µέχρι τη συµπλήρωσή του και γ) ωροµίσθιοι εκπαιδευτι-
κοί. Η αµοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών
του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να καλύπτεται από ε-
θνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες κάθε φορά διατάξεις. Η ανάθεση της υπερωρια-
κής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται
από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του
ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραµµα.»

3. Μετά την παρ. 19 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013
(Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20 ως ε-
ξής:

«20. Κατ’ εξαίρεση οι προαχθέντες µαθητές από τη Β΄

τάξη ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2014-2015
ή 2015-2016 και οι µαθητές των οποίων η φοίτηση στη Γ’
τάξη των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-
2017 και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχο-
λικό έτος 2017-2018 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, µε βά-
ση το γενικό σύνολο απουσιών, µπορούν να φοιτήσουν
στη Γ’ τάξη ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. αποκλειστικά κατά το
σχολικό έτος 2017-2018 και τη Δ’ τάξη εσπερινών Ε-
ΠΑ.Λ. αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι
µαθητές, αναλόγως του αριθµού τους, φοιτούν σε ειδικό
τµήµα ή τµήµατα, των οποίων η λειτουργία εγκρίνεται µε
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ακολουθώντας το
πρόγραµµα σπουδών που ισχύει για τη Γ’ τάξη των ηµε-
ρησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη
Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος
2017-2018. Εφόσον δεν συµπληρώνεται ο κατώτερος α-
ριθµός µαθητών κατά τµήµα, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις για τη δηµιουργία του ειδικού τµήµατος, µε α-
πόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι µαθητές µπορούν
να εγγράφονται στα λειτουργούντα τµήµατα ΕΠΑ.Λ. α-
κολουθώντας τη διαδικασία της συνδιδασκαλίας µαθη-
µάτων. Στους µαθητές που αποφοιτούν χορηγείται τίτ-
λος ο τύπος του οποίου είναι όµοιος µε αυτόν που χορη-
γείται στους αποφοίτους της Γ’ τάξης ηµερησίων ΕΠΑ.Λ.
κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και στους αποφοίτους
της Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έ-
τος 2017-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ειδικότερα
λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµατα συνδιδασκαλίας και
λειτουργίας των τµηµάτων.»

4.α) Σε νησιά που δεν λειτουργεί επαγγελµατικό λύ-
κειο µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων ύστερα από σχετικές εισηγήσεις
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του οικείου Διευθυντή
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και βεβαίωση του
οικείου Δήµου για την κάλυψη των λειτουργικών ανα-
γκών, να συστήνεται και να λειτουργεί παράρτηµα επαγ-
γελµατικού λυκείου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται:
α) η έναρξη και λήξη της λειτουργίας του παραρτήµατος
για κάθε σχολικό έτος, β) το ΕΠΑ.Λ. της οικείας Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο οποίο αυτό α-
νήκει, καθώς και γ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη λει-
τουργία του. Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εισηγείται
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων έ-
ως 31 Μαρτίου, προκειµένου το παράρτηµα να λειτουρ-
γεί για το επόµενο σχολικό έτος. Οι εκπαιδευτικοί που
τοποθετούνται στο παράρτηµα λαµβάνουν τις µονάδες
µετάθεσης της εγγύτερης σχολικής µονάδας. 
β) Κατ’εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018 ο οι-

κείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης εισηγείται, κατά τα ανωτέρω,
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων έ-
ως τις 15 Ιουνίου 2017. 

5. Στο άρθρο 9 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται πα-
ράγραφος 3 ως εξής: 
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«3. Στους εκπαιδευτικούς που είναι αρµόδιοι για την ε-
ποπτεία της µαθητείας και µετακινούνται για την παρα-
κολούθηση των µαθητών στους χώρους εργασίας, σύµ-
φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α΄
193), αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίω-
σης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρη-
σιµοποίησης ιδιωτικής χρήσης µεταφορικού µέσου ή το
αντίτιµο των εισιτηρίων των χρησιµοποιούµενων µέσων
µαζικής µεταφοράς.»

6. Οι διατάξεις του π.δ. 42/2017 (Α΄ 68), πλην του άρ-
θρου 13 και της παραγράφου 7 του άρθρου 14, εφαρµό-
ζονται για το τρέχον σχολικό έτος.

7. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 18 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθη-
κε µε την παρ. 11 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014
(Α΄118), διαγράφεται η φράση «, µε τη σύµφωνη γνώµη
του I.E.Π.». 

8. Η περίπτωση β΄της παρ. 7 του άρθρου 42 του
ν. 4403/2016 (Α΄ 125), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικα-
θίσταται από τις 6.9.2016 ως εξής: 

«β) Οι αµοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των πε-
ριπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) που διδάσκει στα προγράµµατα
των φορέων της µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997
(Α΄ 188), καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4354/
2015 (Α΄ 176), όπως ισχύουν κάθε φορά.» 

Άρθρο 5
Ρυθµίσεις για το Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών

1. Το άρθρο 1 του ν. 3512/2006 «Ισλαµικό Τέµενος Α-
θηνών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως
εξής: 

«Άρθρο 1

Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία «Διοι-
κούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών», που ε-
δρεύει στο Δήµο Αθηναίων. Το Ν.Π.Ι.Δ. εποπτεύεται από
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, δεν
υπάγεται στις διατάξεις περί δηµόσιου τοµέα.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3512/2006 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2) Οι πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. είναι ιδίως: 
α) οι τακτικοί που προέρχονται από επιχορηγήσεις από

τον Κρατικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων για την κάλυψη της µισθο-
δοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. και της αποζηµίω-
σης των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, των δαπα-
νών λειτουργίας και συντήρησης του Τεµένους και 
β) οι έκτακτοι, που προέρχονται από: 
αα) πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτή-

σεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς και α-
πό συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, 
ββ) έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοι-

χείων του, τόκους από την εκµετάλλευση των διαθεσί-

µων του και κάθε άλλη πρόσοδο από την εκµετάλλευση
του ενεργητικού του, 
γγ) επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληρονοµίες ή

και κληροδοσίες καταλειπόµενες σε αυτό, καθώς και κά-
θε είδους εισφορές συµπεριλαµβανοµένων και τιµαλ-
φών, ξένων νοµισµάτων και προσφορών σε είδος, φυσι-
κού ή νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή κράτους ή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς οργανισµού.» 

3. Το άρθρο 5 του ν. 3512/2006 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 5

1.α. Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από επταµελές Διοι-
κητικό Συµβούλιο, το οποίο διορίζεται, µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε
τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Με την ί-
δια απόφαση ορίζεται, εκ των µελών των κατηγοριών α΄
έως δ΄, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος. Στο Δι-
οικητικό Συµβούλιο µετέχουν:
α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευµάτων, ο οποίος πρέπει να είναι µόνιµος
δηµόσιος υπάλληλος, προϊστάµενος ή ασκών καθήκοντα
προϊσταµένου διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας
Θρησκευµάτων, µε τον αναπληρωτή του, προϊστάµενο
διεύθυνσης ή τµήµατος του Υπουργείου, 
β) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών, µε

τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι µόνιµοι
δηµόσιοι υπάλληλοι, προϊστάµενοι ή ασκούντες καθήκο-
ντα προϊσταµένου διεύθυνσης του Υπουργείου, που
προτείνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, 
γ) δύο εκπρόσωποι του Δήµου Αθηναίων, µε τους ανα-

πληρωτές τους, που προτείνονται από τον Δήµαρχο Α-
θηναίων, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι µόνιµος
δηµόσιος υπάλληλος, προϊστάµενος ή ασκών καθήκοντα
προϊσταµένου διεύθυνσης του Δήµου και ο έτερος αιρε-
τό µέλος του δηµοτικού συµβουλίου, 
δ) ένας δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω µε ειδίκευση στο

δηµόσιο δίκαιο, επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον δεκα-
πέντε (15) ετών και εµπειρία στο δηµόσιο τοµέα και σε
θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Θρη-
σκευµάτων µε τον αναπληρωτή του, µε τα αυτά προσό-
ντα, που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και
ε) δύο εκπρόσωποι των µουσουλµάνων που νόµιµα

διαβιούν στην Αττική, µε τους αναπληρωτές τους, που ο-
ρίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, λαµβανοµένων υπόψη του µεγέθους των
µουσουλµανικών κοινοτήτων, της νοµικής οργάνωσής
τους, των αδειοδοτηµένων λατρευτικών χώρων που λει-
τουργούν, της εν γένει απήχησής τους µεταξύ των διαβι-
ούντων στην Αττική µουσουλµάνων, καθώς και κάθε άλ-
λου πρόσφορου σχετικού στοιχείου. Ο διορισµός σε θέ-
ση µέλους του Δ.Σ. δεν συνιστά κώλυµα για κατάληψη
δηµόσιας θέσης ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης.
Καθήκοντα γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου α-
σκεί υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµά-
των του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των. 

1.β. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να λειτουργήσει,
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όχι πέρα από ένα τρίµηνο, αν κάποια από τα µέλη του ε-
κλείψουν, παυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε
λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορί-
στηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά µέ-
λη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Μέλη του Διοι-
κητικού Συµβουλίου, η θητεία των οποίων έληξε, εξακο-
λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την αντικα-
τάστασή τους, αλλά όχι πέραν των τριών (3) µηνών από
τη λήξη της θητείας. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο διαχειρίζεται τους τακτι-
κούς και έκτακτους πόρους του νοµικού προσώπου, απο-
ποιείται ή αποδέχεται κληρονοµιές υπό το ευεργέτηµα
της απογραφής, αποδέχεται ή απορρίπτει δωρεές και α-
σκεί τις αρµοδιότητες που έχει από το νόµο ή τον κανο-
νισµό λειτουργίας του. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπεί-
ται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο ή, σε πε-
ρίπτωση κωλύµατος, από τον Αντιπρόεδρό του. 

3. Με προεδρικό διάταγµα εκδιδόµενο µε πρόταση των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών εγκρίνεται ο
Οργανισµός του νοµικού προσώπου. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών εγκρίνεται ο Κανονισµός λειτουργίας
του Διοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από πρότασή του
που υποβάλλεται εντός δύο (2) µηνών από την πρώτη
συνεδρίασή του. Μέχρι την έγκριση του Οργανισµού και
του Κανονισµού, το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει
και λειτουργεί κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α΄ 45), οι οποίες εφαρµόζονται αναλογικά και για όσα
θέµατα δεν ρυθµίζονται στον παρόντα νόµο και τον Κα-
νονισµό λειτουργίας Δ.Σ..

4.α. Στον Οργανισµό του νοµικού προσώπου ορίζονται
ιδίως, ακόµα και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών για το
δηµόσιο τοµέα διατάξεων, η διάρθρωση και λειτουργία
του, ο αριθµός, οι θέσεις, οι κατηγορίες, τα προσόντα, η
κατάσταση και τα καθήκοντα του απασχολούµενου προ-
σωπικού, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιό τους, τα θέµατα
εκπόνησης µελετών, εκτέλεσης έργου, εκµισθώσεως ή
µισθώσεως ακινήτων και παροχής υπηρεσιών που αφο-
ρούν στη λειτουργία και συντήρηση του Τεµένους και
της διενέργειας προµηθειών, η οικονοµική διαχείρισή
του και η υπαγωγή του στο κατάλληλο σύστηµα λογιστι-
κής διαχείρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την οµαλή λειτουργία του και την επίτευξη του σκοπού
του. Στις συνιστώµενες θέσεις προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ.
µπορούν να αποσπώνται µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι ή
υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου του
δηµοσίου τοµέα, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του εποπτεύο-
ντος τον φορέα προέλευσης του αποσπώµενου υπαλλή-
λου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατά-
ξεις και χωρίς χρονικό περιορισµό. Ο χρόνος υπηρεσίας
τους που διανύεται στο Ν.Π.Ι.Δ. θεωρείται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση τους, για ό-
λες τις έννοµες συνέπειες, ειδικά δε για τις θέσεις ευθύ-
νης ο χρόνος υπηρεσίας στις θέσεις αυτές λογίζεται ως
χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης. Η
απόσπαση µπορεί να διακόπτεται οποτεδήποτε, µε ή χω-
ρίς αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από συνεκτίµηση των
υπηρεσιακών αναγκών ή κατόπιν σχετικής εισήγησης
του Διοικητικού Συµβουλίου προς τον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

β. Με τον Κανονισµό λειτουργίας του Διοικητικού Συµ-
βουλίου ορίζεται ιδίως ο τόπος και χρόνος των συνε-
δριάσεων, που µπορεί να γίνονται και µέσω τηλεδιάσκε-
ψης, η πρόσκληση τρίτων προσώπων για παροχή κάθε α-
ναγκαίας πληροφορίας για την οµαλή λειτουργία του Ι-
σλαµικού Τεµένους, η δηµιουργία άµισθων συµβουλευτι-
κών θρησκευτικών επιτροπών και λοιπών γνωµοδοτικών
οργάνων, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων και η εν γέ-
νει λειτουργία του, καθώς και οι ώρες και ηµέρες λει-
τουργίας του Τεµένους, κυρίως κατά το πρόγραµµα των
µουσουλµανικών θρησκευτικών εορτών και της καθιερω-
µένης προσευχής της Παρασκευής, η προσωρινή ανάθε-
ση καθηκόντων Ιµάµη σε κατάλληλα προς τούτο πρόσω-
πα, στην περίπτωση που ο διορισµένος Ιµάµης απουσιά-
ζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και ο τρό-
πος και ο χρόνος περιορισµένης κατ' ιδίαν παραχώρησης
του Τεµένους σε µουσουλµανικές κοινότητες που διαβι-
ούν στην Αττική για την ικανοποίηση των λατρευτικών
τους αναγκών, ανάλογα µε τις ανάγκες τους.»

Άρθρο 6
Καταργούµενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων, κα-
ταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε
αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται: 
α) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του

ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
β) η παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010,
γ) η υποπαράγραφος 12 της παρ. 2 του άρθρου 11 του

ν. 4229/2014 (Α΄ 8),
δ) η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233).

Άρθρο 7

Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε την επωνυ-
µία «Σικιαρίδειον Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων», από
την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι 31.12.2017,
απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόµισης αποδεικτι-
κού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για ό-
λες τις πράξεις και συναλλαγές στις οποίες αυτά απαι-
τούνται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, πλην της
µεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας του.
Κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο προηγού-

µενο εδάφιο: α) δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύ-
σεως συµψηφισµού σε βάρος του Νοµικού Προσώπου Ι-
διωτικού Δικαίου «Σικιαρίδειον Ίδρυµα Απροσαρµόστων
Παίδων» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του
ν.δ. 356/1974 (Α' 90) και κάθε άλλη διάταξη της κείµενης
νοµοθεσίας που αφορά βεβαιωµένες χρηµατικές απαιτή-
σεις του Ελληνικού Δηµοσίου ή ασφαλιστικών οργανι-
σµών κατά του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου
«Σικιαρίδειον Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων», β) ανα-
στέλλονται οι κατά του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δι-
καίου «Σικιαρίδειον Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων»
και κάθε άλλου συνυπόχρεου µε αυτο προσώπου, πάσης
φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη διάταξη της κείµε-
νης νοµοθεσίας, πράξης διοικητικής ή αναγκαστικής ε-
κτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστι-
κού ή διασφαλιστικού µέτρου.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Σκουρλέτης Κ. Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Ευκλ. Τσακαλώτος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όλ. Γεροβασίλη Αλ. Χαρίτσης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ουρ. Αντωνοπούλου Γ. Χουλιαράκης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ. Μπαξεβανάκης Κ. Ζουράρις 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αικ. Παπανάτσιου
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Αθήνα, 24 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ                                                                ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει  από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


