Nφκνο 2413 (ΦΔΚ Α' 124 / 14-6-1996)
Η ειιεληθή παηδεία ζην εμσηεξηθφ, ε δηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α'
ΠΘΝΞΝΠ, ΚΝΟΦΔΠ, ΦΝΟΔΗΠ ΘΑΗ ΚΔΠΑ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΠΡΝ
ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ
Αξζξν 1
θνπφο ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ
1. θνπφο ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ είλαη:
α. ε θαιιηέξγεηα θαη ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο,
β. ε αλάδεημε ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο,
γ. ε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ειιελνπαίδσλ, πνπ ζα εληζρχεη ηελ απηνγλσζία
θαη απηνπεπνίζεζή ηνπο,
δ. ε πξνβνιή θαη δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο ειιεληθήο θαη νξζφδνμεο παξάδνζεο
θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηηο άιιεο ρψξεο,
ε. ε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ παξαδφζεσλ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ
ειιεληζκνχ πνπ δεη ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη πεξηνρέο ηεο γεο, θαζψο θαη ή πξνβνιή θαη
αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, θαη ζην εμσηεξηθφ,
ζη. ε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ειιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο ζηελ Διιάδα,
δ. ε ζπκβνιή ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε θαη ζπλεξγαζία αηφκσλ θαη
νκάδσλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, πνπ δνπλ ζηηο ζχγρξνλεο
πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο.
2. Η ειιεληθή παηδεία ζην εμσηεξηθφ απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε πξνγξακκάησλ θαη κνξθψλ
ηεο ειιεληθήο παηδείαο, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θάζε
ρψξα, ελψ ζα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ησλ ειιελνπαίδσλ θαη ηνπ ειιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο γεληθφηεξα. Με
ηελ ίδηα απηή πξνζέγγηζε ζα εληζρχνληαη πξνγξάκκαηα θαη κνξθέο νξγάλσζεο ηεο
ειιεληθήο παηδείαο πνπ ζα απεπζχλνληαη θαη ζε θαηνίθνπο ησλ άιισλ ρσξψλ.
Αξζξν 2
Μνξθέο νξγάλσζεο ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ
1. Η ειιεληθή παηδεία ζην εμσηεξηθφ παξέρεηαη απφ εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο φπσο:
α) ηκήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ εληαγκέλα ζηα ζρνιεία ησλ άιισλ ρσξψλ,
β) ειιεληθά ηκήκαηα ησλ επξσπατθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ ζρνιείσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,
γ) δίγισζζεο ηάμεηο εληαγκέλεο ζηα ζρνιεία ησλ άιισλ ρσξψλ,
δ) κνλάδεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο,
ε) ηκήκαηα ειιεληθψλ ζπνπδψλ ή άιιεο κνξθέο νξγάλσζεο ειιεληθψλ ζπνπδψλ ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ άιισλ ρσξψλ, θαζψο θαη ζενινγηθέο ζρνιέο ή άιιεο κνλάδεο
νξζφδνμεο εθπαίδεπζεο,
ζη) ηκήκαηα δηδαζθαιίαο ελειίθσλ θαη θέληξα δηδαζθαιίαο απφ απφζηαζε κε φιεο ηηο
δπλαηέο κνξθέο,
δ) εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (ή ζρνιεία) ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, κπνξεί
λα αλαγλσξίδνληαη, λα εληζρχνληαη ή λα ηδξχνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο άιιεο ρψξεο:
α) εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο κε ειιελφγισζζν πξφγξακκα, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζπλζήθεο
εθπαίδεπζεο ησλ άιισλ ρσξψλ θαη
β) κε εληαγκέλα ηκήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηκήκαηα ελειίθσλ.
Αξζξν 3
Φνξείο ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ
Φνξείο ηεο ειιεληθήο παηδείαο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα είλαη νη ειιεληθέο δηπισκαηηθέο ή
πξνμεληθέο αξρέο, νη νξζφδνμεο εθθιεζίεο, νη εθπαηδεπηηθέο ή άιιεο αξρέο ησλ άιισλ
ρσξψλ, νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο, ειιεληθά ηδξχκαηα, ζχιινγνη γνλέσλ θαη πνιηηηζηηθνί ή

κνξθσηηθνί ζχιινγνη, ζσκαηεία θαη άιια λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα.
Αξζξν 4
Μέζα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ
1. Η ειιεληθή παηδεία ζην εμσηεξηθφ ζηεξίδεηαη κε:
α) ηε δηάζεζε εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ πξφζιεςε νκνγελψλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηηο άιιεο ρψξεο,
β) ηε ζχληαμε πξνγξακκάησλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ζπλζήθεο ησλ άιισλ ρσξψλ απφ
κεηθηέο επηηξνπέο θαη ζπλεξγαζία εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ,
γ) ηε ζπγγξαθή θαη δηάζεζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ,
δ) ηε κφξθσζε, επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα δηάζεζε ζην
εμσηεξηθφ, θαζψο θαη νκνγελψλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ,
ε) ηελ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ θαη δηάζεζε, θαζψο θαη απνζηνιή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη
άιισλ κέζσλ δηδαζθαιίαο,
ζη) ηε ρξεκαηνδφηεζε θνξέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ παξνρή ειιεληθήο
παηδείαο,
δ) ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ θαηαξηίδνπλ εθπαηδεπηηθνχο
γηα δηδαζθαιία ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, κε νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε απηψλ, απφζπαζε
θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ Διιάδα, ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο
γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κεηεθπαίδεπζή
ηνπο ζε ειιεληθά Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι.,
ε) ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ειιεληθψλ ζπνπδψλ θαη ησλ θάζε είδνπο
πξσηνβνπιηψλ ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηλζηηηνχησλ ηνπ εμσηεξηθνχ
γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ,
ζ) ηελ νηθνλνκηθή θαη θάζε άιινπ είδνπο ελίζρπζε ησλ πξσηνβνπιηψλ νκνγελψλ θαη
αιινγελψλ γηα ηε δηάδνζε θαη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο
θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ,
η) ηε ρνξήγεζε ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ θαη επαίλσλ ζε αξηζηεχνληεο καζεηέο θαη θνηηεηέο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη ζε νκνγελείο θαη αιινγελείο πνπ επηδεηθλχνπλ
δξαζηεξηφηεηα ζηε δηάδνζε θαη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο,
ηα) ηε βξάβεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηαβάιινπλ ηδηαίηεξν δήιν θαηά ηελ άζθεζε ηνπ
δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ.
2. Οη πεξηπηψζεηο θαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ππνηξφθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ γηα πξνζθνξά δηδαθηηθνχ έξγνπ
ζηα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. Οη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία, ην χςνο ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ θαη
επηρνξεγήζεσλ ζε θάζε πεξίπησζε, θαζψο θαη ην χςνο ησλ ρνξεγνχκελσλ ππνηξνθηψλ,
θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη θαηαβάιινληαη απφ πηζηψζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β'
ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΝΚΝΓΔΛΩΛ ΘΑΗ ΓΗΑΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
Αξζξν 5
Ίδξπζε, ζθνπφο, αξκνδηφηεηεο
1. Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Ιλζηηηνχην Παηδείαο
Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Π.Ο.Γ.Δ.), πνπ έρεη σο θχξην ζθνπφ ηε
κειέηε θαη έξεπλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειιεληθή παηδεία ζην
εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηελ επζχλε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ έγθπξε θαη
έγθαηξε εθηέιεζε ησλ πνηθίισλ πξνγξακκάησλ.
2. Έξγν ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ. είλαη:
α) Η ζχληαμε θαη ε έγθξηζε πξνγξακκάησλ, ε έγθξηζε θαη ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ,
θαζψο θαη ε πξνεηνηκαζία δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ζην εμσηεξηθφ
θαη ηα ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
β) Η θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα ζρνιεία ηνπ
εμσηεξηθνχ, ε πξνεηνηκαζία θαη ε παξαγσγή ζεκάησλ ηειεπαηδείαο, εθπαίδεπζεο κε
αιιεινγξαθία θαη ηειεκαηηθήο.
γ) Η επηκφξθσζε ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο εμσηεξηθνχ.
δ) Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ή πξφθεηηαη λα δηδάμνπλ ζε άιιεο ηηο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ησλ μέλσλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο απηέο.
ε) Η κειέηε ησλ ζεκάησλ ησλ παιηλλνζηνχλησλ ή επαλαπαηξηδφκελσλ Διιήλσλ θαη
εηδηθφηεξα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ, ψζηε λα γίλεηαη φζν ηα

δπλαηφλ επθνιφηεξε θαη πεξηζζφηεξν επρεξήο ε έληαμή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο
ρψξαο.
ζη) Η κειέηε θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ
ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε θαη ηελ ειιεληθή παηδεία ζην εμσηεξηθφ.
δ) Η θξνληίδα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέζσλ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζε άιιεο
ρψξεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
ε) Η πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα
κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηψλ.
ζ) Η γλσκνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε κειέηε θαη
έγθαηξε αληηκεηψπηζε θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
3. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ην Ι.Π.Ο.Γ.Δ. ζπλεξγάδεηαη κε ην Παηδαγσγηθφ
Ιλζηηηνχην, ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, άιινπο θνξείο θαη
νκάδεο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα ή ζηηο άιιεο
ρψξεο, ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ απηψλ θαη άιινπο θνξείο. Σν Ι.Π.Ο.Γ.Δ.
πηζηνπνηεί ηα πξνγξάκκαηα θνξέσλ πνπ εληζρχνληαη θαηά ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Δπίζεο, ην Ι.Π.Ο.Γ.Δ. ζπλεξγάδεηαη κε ην πκβνχιην Απφδεκνπ Διιεληζκνχ, εθπξφζσπνο
ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηνχ.
Αξζξν 6
Δπνπηεία θαη πόξνη ηνπ Η.Ξ.Ν.Γ.Δ.
1. Σν Ι.Π.Ο.Γ.Δ. έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δηνηθείηαη απφ επηακειέο
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, θαηά ηα νξηδφκελα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
2. Ο επνπηεχσλ Τπνπξγφο:
α) Γηνξίδεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα κέιε απηνχ, κεηά απφ
πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα
ην δηνξηζκφ. Ο Πξφεδξνο δηνξίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο δηαξθνχο επηηξνπήο κνξθσηηθψλ
ππνζέζεσλ ηεο Βνπιήο.
β) Δγθξίλεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ θαη
παξαγσγήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ι.Π.Ο.Γ.Δ.
γ) Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ., θαζψο θαη ηνλ
ηζνινγηζκφ θάζε ρξήζεο.
δ) Παξέρεη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ. γηα ηελ εθπιήξσζε
ηεο απνζηνιήο ηνπο.
ε) Αλαζέηεη ζην Ι.Π.Ο.Γ.Δ. κειέηεο θαη έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα ηεο ειιεληθήο
παηδείαο ζην εμσηεξηθφ θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
3. Σν Ι.Π.Ο.Γ.Δ. επηρνξεγείηαη απφ πηζηψζεηο πνπ εγγξάθνληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σν χςνο ηεο
εηήζηαο επηρνξήγεζεο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη ζην ηειεπηαίν δίκελν θάζε έηνπο θαη
αλαθέξεηαη ζην επφκελν έηνο.
4. Αιινη πφξνη ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ. είλαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο
θαη νη δσξεέο θαη εηζθνξέο δεκφζησλ, νκνγελεηαθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη θπζηθψλ
πξνζψπσλ ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο.
5. ην Ι.Π.Ο.Γ.Δ. ιεηηνπξγεί ζπκβνχιην γηα ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ.. Μέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη:
α) ν πξφεδξνο ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ. σο πξφεδξνο,
β) έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ,
γ) έλαο εθπξφζσπνο ηεο Αξρηεπηζθνπήο Ακεξηθήο,
δ) έλαο εθπξφζσπνο ηεο Αξρηεπηζθνπήο Απζηξαιίαο,
ε) έλαο εθπξφζσπνο ηεο Αξρηεπηζθνπήο Μεγάιεο Βξεηαλίαο,
ζη) έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο,
δ) πέληε εθπξφζσπνη πνπ νξίδνληαη απφ ην .Α.Δ.,
ε) έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
ζ) έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ,
η) έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ,
ηα) έλαο εθπξφζσπνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απφδεκνπ Διιεληζκνχ,
ηβ) έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Ιδξχκαηνο Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. Οη πξνηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σν ζπκβνχιην
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.

Αξζξν 7
Γηνίθεζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ.
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη: ν) ε
έδξα, ε ζχλζεζε, ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ., ε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ,
β) νη αξκνδηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ
απηνχ,
γ) ε ππνζηήξημε ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ. κε ηνπνζέηεζε δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ ππεξεηνχλ κε απφζπαζε,
δ) νη πφξνη ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ., πέξαλ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο, νη πεγέο πξνέιεπζεο θαη ε
δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ απηνχ,
ε) ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηε κειέηε θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ζεκάησλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ.,
ζη) θάζε άιιν ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ.. Με
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ
ζπληζηψληαη νη αλαγθαίεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ ζην Ι.Π.Ο.Γ.Δ. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ θαη θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ζηηο ζέζεηο απηέο. ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ. κεηέρεη, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Παηδείαο
Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο θεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
2. Ο Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ. παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαηά πιήξε
απαζρφιεζε θαη πξέπεη λα είλαη επηζηήκνλεο κε απμεκέλα πξνζφληα θαη πςεινχ επηπέδνπ
γλψζε θαη εκπεηξία, φπσο ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο
ζην εμσηεξηθφ θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
3. ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν θαηαβάιινληαη κεληαίεο απνδνρέο. ηα ινηπά κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ή γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, πνπ ηνπο αλαζέηεη ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην. ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε κεκνλσκέλνπο
επηζηήκνλεο, αλαηίζεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ
έξγνπ γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, αλάινγε κε ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ θαη
ηε δηάξθεηα απηνχ.
4. Σν χςνο ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ
Ι.Π.Ο.Γ.Δ., θαζψο θαη ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ
εξγαζίαο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ επηζηεκφλσλ, θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ.
5. Αλ ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο θαηέρνπλ έκκηζζε ζέζε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα,
νη απνδνρέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο απνδνρέο ηεο έκκηζζεο
απηήο ζέζεο κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2303/1995 (ΦΔΚ 80 Α').
6. Δθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο ή νη κεκνλσκέλνη
επηζηήκνλεο, πνπ αζθνχλ ζπγθεθξηκέλν έξγν, ιακβάλνπλ κεληαία απνδεκίσζε, ην χςνο
απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2303/1995 (ΦΔΚ 80 Α').
7. Η ππεξεζία ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, θαζψο θαη ησλ ππεξεηνχλησλ κε
απφζπαζε ζην Ι.Π.Ο.Γ.Δ., ζεσξείηαη ζπλερήο ζηελ νξγαληθή ζέζε απηψλ γηα θάζε
πεξίπησζε. "8. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ
Ι.Π.Ο.Γ.Δ. είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. πιήξνπο απαζρφιεζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξίπησζε ζ' ηνπ Ν. 2530/1997 θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10
παξ.16 ηνπ Ν. 2327/1995 (ΦΔΚ 156 Α') πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο
Αληηπξνέδξνπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ." ***Η παξ.8 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ
Ν.2909/2001 (Α 90)
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΠΡΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ
Αξζξν 8
Δθπαηδεπηηθέο κνλάδεο
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ. θαη πξφηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ή πξνμεληθψλ αξρψλ,
ηδξχνληαη ζηηο άιιεο ρψξεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Με ίδηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, αλαγλσξίδνληαη
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο, πνπ ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ απφ
ηνπο ινηπνχο θνξείο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο
θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο.
2. ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο παξέρεηαη θαη μελφγισζζν
κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην θνξέα απηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο

εθπαηδεπηηθέο αξρέο ησλ άιισλ ρσξψλ θαη εγθξίλεηαη απφ ην Ι.Π.Ο.Γ.Δ..
3. ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη θαη' αξρήλ ηα
ηζρχνληα ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο εκεδαπήο σο πξνο ηελ έλαξμε, δηάξθεηα θαη ιήμε ηνπ
ζρνιηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έηνπο, ηηο αξγίεο θαη δηαθνπέο, ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο, ηηο
εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, ηε θνίηεζε θαη ηηο εμεηάζεηο θάζε είδνπο θαη ηε ρνξήγεζε ηίηισλ
ζπνπδψλ. Σα ζέκαηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δηακνξθψλνληαη απφ ην Ι.Π.Ο.Γ.Δ.,
χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ θνξέα, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο
άιιεο ρψξεο θαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο εγθξίλνληαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
4. ηνπο απφθνηηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο
ρνξεγνχληαη απνιπηήξηνη ηίηινη, νη νπνίνη αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη κε ηνπο ηίηινπο ησλ
αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ ηεο εκεδαπήο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δ8ληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ..
5. ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ησλ
αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ ησλ μέλσλ ρσξψλ θαη παξάιιεια δηδάζθεηαη ζε απηέο ε ειιεληθή
γιψζζα, ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαη θαηά πεξίπησζε θαη άιια καζήκαηα ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
6. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα είλαη νθηψ (8) θάζε εβδνκάδα.
7. Σα ηκήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο. ηα εληαγκέλα ζηα ζρνιεία μέλσλ ρσξψλ, ηα νπνία
ηδξχνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ρσξψλ απηψλ ή ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, επηδηψθνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ ειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ ζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ησλ μέλσλ ρσξψλ. Η ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ
απηψλ θαηά ηάμεηο ή θαηά επίπεδα ειιελνκάζεηαο, θαζψο θαη ε θνίηεζε παηδηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο θαζνξίδνληαη απφ ην Ι.Π.Ο.Γ.Δ. θαη εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
8. Οη δίγισζζεο ηάμεηο είλαη εληαγκέλεο ζηα ζρνιεία ησλ άιισλ ρσξψλ θαη δηαθξίλνληαη ζε:
α) πξνπαξαζθεπαζηηθέο γηα ηε θνίηεζε νκνγελψλ, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη
κε κεηαβαηηθφ μελφγισζζν πξφγξακκα γηα λα θνηηήζνπλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο ησλ
ζρνιείσλ ησλ άιισλ ρσξψλ θαη δηδάζθνληαη παξάιιεια ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηνλ
ειιεληθφ πνιηηηζκφ,
β) δίγισζζεο ηάμεηο γηα θνίηεζε νκνγελψλ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη δίγισζζν πξφγξακκα,
πνπ απνβιέπεη ζηελ παξάιιειε θαιιηέξγεηα ησλ δχν γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ κε ηε
δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ απηψλ θαη ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ θαη ζηηο δχν γιψζζεο θαη
γ) κεηθηέο ηάμεηο κε δίγισζζν πξφγξακκα.
9. ηνπο καζεηέο ησλ δίγισζζσλ ηάμεσλ ρνξεγείηαη κφλνλ ν ηίηινο ζπνπδψλ ηνπ μέλνπ
ζρνιείνπ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ ηεο ειιελφγισζζεο
εθπαίδεπζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ., κπνξεί λα αλαγλσξίδεηαη ε ηζνηηκία ησλ ηίηισλ απηψλ κε ηνπο
ηίηινπο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ ηεο εκεδαπήο.
10. Ιδηαίηεξν ηχπν εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ηα
ειιεληθά ηκήκαηα ησλ Δπξσπατθψλ ζρνιείσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηνπο θαλνληζκνχο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απηψλ.
11. Σα δεκφζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο είλαη ηζφηηκα πξνο ηα αληίζηνηρα ζρνιεία ηεο εκεδαπήο.
12. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζπλαξκφδηα
ππνπξγεία, ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα
ηδξχκαηα εξεπλψλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπο ειιεληθνχο θαη μέλνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 3 γηα ηε
δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη κε
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή κε ηδξχκαηα εξεπλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ,
ηα νπνία θαη εληζρχεη γηα ηελ ίδξπζε ηκεκάησλ ή άιισλ κνξθψλ ειιεληθψλ ζπνπδψλ γηα
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
εγγξάθνληαη ζρεηηθέο δαπάλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ην χςνο ησλ νπνίσλ θα8νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
13. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηε δηαδηθαζία
απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηα ηκήκαηα ειιεληθψλ ζπνπδψλ ή ζε άιιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζε ηδξχκαηα εξεπλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα, ηελ απνζηνιή βηβιίσλ, ηηο αληαιιαγέο θνηηεηψλ θαη δηδαθηηθνχ επηζηεκνληθνχ

πξνζσπηθνχ, ηελ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,
ηε δηάζεζε ππνηξνθηψλ, ηελ ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θάζε ζπλαθή
ιεπηνκέξεηα.
14. Οη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (ή ζρνιεία) ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ θνξείο
είλαη νη ειιεληθέο δηπισκαηηθέο ή πξνμεληθέο αξρέο, θαηαξγνχληαη ζηαδηαθά απφ ην ζρνιηθφ
έηνο 1997 - 1998, απφ ηελ έλαξμε ηνπ νπνίνπ παχνπλ λα δέρνληαη καζεηέο γηα αξρηθή
εγγξαθή ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. θαη' εμαίξεζε κπνξεί λα επηηξαπεί ζπλέρηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο, κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ νηθείσλ
δηπισκαηηθψλ ή πξνμεληθψλ αξρψλ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ., φηαλ νη
εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ζηηο άιιεο ρψξεο επηβάιινπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο).
*** Η παξ.14 ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΔ κε ην άξζξ.3 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998 θαη κε ηελ παξ.5
άξζξ.14 Ν.2640/1998 Α 206.
Αξζξν 9
Ξξνγξάκκαηα αληαιιαγώλ
1. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο θνξείο
ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κπνξεί λα νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ
ειιήλσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο εκεδαπήο κε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
ειιεληθήο ή μέλεο θαηαγσγήο απφ άιιεο ρψξεο.
2. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ
κπνξεί λα αλαιακβάλνπλ θαη δηδαθηηθφ έξγν ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ή λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε
πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ θαη πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, θαζψο θαη δηδαθηηθνχ
πιηθνχ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
3. Οη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Αξζξν 10
Ξηζηνπνηεηηθό ειιελνκάζεηαο
1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ ειιελνκάζεηαο ζε
νκνγελείο θαη αιινγελείο θαη λα θαζνξίδεηαη ν ηχπνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ, νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζή ηνπο, ε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ησλ εμεηάζεσλ, νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε απηέο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
2. Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζχληαμε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ
θαη πξνζδηνξηζκνχ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο θαη επάξθεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
3. Η δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη νη θνξείο πνπ ρνξεγνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά ειιελνκάζεηαο
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Αξζξν 11
Δηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηα Η.Δ.Θ. - πνηξνθίεο - Ξξόγξακκα
Ξξνζέιθπζεο Αξηζηνύρσλ Απνθνίησλ ηνπ Δμσηεξηθνύ
1. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1997-1998 θαη εθεμήο κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ λα νξίδνληαη, θαζ' ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ,
πνζνζηά ζέζεσλ ή ζέζεηο εηζαθηέσλ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ίδξπκα, ζρνιή ή ηκήκα, σο
εμήο:
α) Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη νκνγελψλ, απνθνίησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ
ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο πνπ κπνξεί λα θαηαλέκνληαη θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
πξνέιεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ππνςεθίσλ απφ θάζε γεσγξαθηθή
πεξηνρή.
β) Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη νκνγελψλ, απνθνίησλ μέλσλ ζρνιείσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζην εμσηεξηθφ, πνπ κπνξεί λα θαηαλέκνληαη θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πξνέιεπζεο ηνπ
εμσηεξηθνχ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ππνςεθίσλ απφ θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή.
γ) Σέθλσλ ππαιιήισλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ, πνπ
ππεξέηεζαλ ή ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ.
2. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδνληαη νη
πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ηα ππνβιεηέα δηθαηνινγεηηθά, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο, ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο
ππνβνιήο ηνπο, ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ εηζαγνκέλσλ θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Όζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία γ' ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο κε

ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ α' θαη β'. Με ηηο απνθάζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ
είλαη δπλαηή ε κεηαβνιή ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ε κείσζε πνζνζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ηέθλα ππαιιήισλ ηεο θαηεγνξίαο γ' ηεο παξαγξάθνπ 1, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 1 πεξηπηψζεηο α' θαη β' ηνπ λ. 1351/1983 (ΦΔΚ 56 Α'),
πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ή απνζπάζηεθαλ ζην εμσηεξηθφ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
3. Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ λ. 1351/1983 (ΦΔΚ 56 Α') γηα ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζέζεσλ εηζαγσγήο ζηελ
ηξηηνβάζκην εθπαίδεπζε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο.
4. Θεζπίδεηαη εηδηθφ πξφγξακκα Πξνζέιθπζεο Αξηζηνχρσλ Απνθνίησλ ρνιείσλ ηνπ
εμσηεξηθνχ. Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο απηνχ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
5. Σν Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ κπνξεί λα θαηαξηίδεη εηδηθά πξνγξάκκαηα ρνξήγεζεο
ππνηξνθηψλ γηα ην θφζηνο δηαβίσζεο (ζίηηζε, ζηέγε, θ.ιπ.) ζε νκνγελείο πνπ θνηηνχλ ζε
ειιεληθά Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι.. Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ θαζνξίδεηαη θαηά ζρνιή ή ηκήκα
ζρνιήο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
6. Σα ηκήκαηα θαη νη ζρνιέο ησλ εκεδαπψλ Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. ή ηα Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. ηεο
εκεδαπήο κπνξεί λα δέρνληαη, κε δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα ίδηα, γηα εγγξαθή θαη
θνίηεζε ζε απηά νξηζκέλν αξηζκφ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ έρνπλ θνηηήζεη επί δέθα
(10) έηε ηνπιάρηζηνλ ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, νκνγελψλ θαη αιινγελψλ, νη νπνίνη έρνπλ
γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απνιπηήξην μέλνπ ιπθείνπ ή αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ. Ο αξηζκφο ησλ
δπλακέλσλ λα εγγξαθνχλ, ν ηξφπνο επηινγήο ηνπο θαη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο
δαπάλεο ζπνπδψλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ ηδξπκάησλ ησλ ηκεκάησλ ή ησλ ζρνιψλ.7. Οη
δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα Ιλζηηηνχηα
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο.
8. Οη εγγξαθφκελνη ζηα Α.Δ.Ι.. Σ.Δ.Ι. θαη Ι.Δ.Κ., νκνγελείο θαη αιινγελείο, ιακβάλνπλ άδεηα
παξακνλήο ζηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Γεκφζηαο Σάμεο. Οη
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο εγγξαθφκελνπο θαη ζε
άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ζηα Ι.Δ.Κ.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΠΡΝ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ
Αξζξν 12
Φνξείο δηνίθεζεο θαη επνπηείαο
1. Η δηνίθεζε θαη επνπηεία ηεο ειιεληθήο παηδείαο ησλ νκνγελψλ ηνπ εμσηεξηθνχ αζθείηαη:
ν) ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ θνξείο είλαη νη
ειιεληθέο δηπισκαηηθέο ή πξνμεληθέο αξρέο, απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο. Όηαλ δελ ππάξρνπλ ζπληνληζηέο
εθπαίδεπζεο, ε επνπηεία αζθείηαη απφ ηηο ειιεληθέο δηπισκαηηθέο ή πξνμεληθέο αξρέο.
β) ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ησλ νκνγελεηαθψλ θνξέσλ:
i) απφ ηνπο θνξείο, φηαλ αλαιακβάλνπλ ην δηνξηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηηο
δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο,
ii) απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ
ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ησλ ζρνιείσλ, αλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ δηνξίδεηαη ή απνζπάηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
γ) ηηο εληαγκέλεο ειιεληθέο ηάμεηο ή ηκήκαηα ζηα ζρνιεία ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, απφ ηηο
αξκφδηεο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ απηψλ.
2. Οη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο επηδηψθνπλ, ζηα πιαίζηα ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ, ηε
ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία
ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο.
3. Όξγαλα δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο κε θνξέα
ειιεληθέο αξρέο είλαη ν δηεπζπληήο, ν ππνδηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α').
Αξζξν 13
Κνξθσηηθνί εθπαηδεπηηθνί ζύκβνπινη
1. ε θάζε ειιεληθή πξεζβεία ή πξνμελείν ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δηακέλεη ηθαλφο αξηζκφο
νκνγελψλ, κπνξεί λα ζπληζηάηαη κηα ζέζε κνξθσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ, έξγν ηνπ

νπνίνπ είλαη:
α) Η πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο νξζφδνμεο
ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο
θαη ησλ νκνγελψλ, κε ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα ζρνιεία.
β) Η ζπλεξγαζία κε ηηο ειιεληθέο δηπισκαηηθέο ή πξνμεληθέο αξρέο θαη ηνπο ζπληνληζηέο
εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
γ) Η πξνψζεζε θαη ε ελίζρπζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ ηεο μέλεο Υψξαο κε ηελ
Διιάδα.
δ) Η ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πνιηηηζηηθνχ
γίγλεζζαη ηεο μέλεο ρψξαο
ε) Η ζπλεξγαζία κε ηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο θαη ηηο νκνζπνλδίεο ηνπο, κε ηηο
ειιελνξζφδνμεο εθθιεζίεο, ηνπο ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηνπο ζπιιφγνπο
γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ηηο εζληθέο ηνπηθέο θαη άιιεο νξγαλψζεηο γηα ηε δηακφξθσζε θαη
ηελ εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηξφπσλ θαη δηαδηθαζηψλ
ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δμσηεξηθψλ,
Πνιηηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχζηαζε ησλ
ζέζεσλ ησλ κνξθσηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβνχισλ, ζηα πξνζφληα, ηα φξγαλα επηινγήο
θαη ηελ έδξα κεηά απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο, ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ή ηε κνξθή ηεο
ζρέζεο εξγαζίαο απηψλ, ην επηκίζζην απηψλ, ε απνδεκίσζή ηνπο φηαλ είλαη ηδηψηεο θαη ηα
εηδηθφηεξα θαζήθνληά ηνπο.
3. Ωο κνξθσηηθνί εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη κπνξεί λα επηιέγνληαη απφθνηηνη ηνπ
πξνγξάκκαηνο κνξθσηηθψλ αθνινχζσλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
εθπαηδεπηηθνί, άιινη δεκφζηνη θαη δηπισκαηηθνί ππάιιεινη, θαζψο θαη ηδηψηεο θαη νκνγελείο
πνπ δηαζέηνπλ επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ειιεληθήο παηδείαο ζην
εμσηεξηθφ θαη δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ ζρέζεσλ.
Αξζξν 14
Όξγαλα δηνίθεζεο θαη επνπηείαο
1. Η επνπηεία ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ αζθείηαη απφ ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο,
νη νπνίνη αζθνχλ ζπκβνπιεπηηθά ή επνπηηθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ
ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
απνζπψληαη ζηηο ειιεληθέο δηπισκαηηθέο θαη πξνμεληθέο αξρέο ηνπ εμσηεξηθνχ, αλάινγα κε
ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κέρξη είθνζη έμη (26) εθπαηδεπηηθνί πνπ αζθνχλ θαζήθνληα
ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο.
3. Σν έξγν ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο αθνξά ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο θαη πεξηιακβάλεη
ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ: α. πκβνπιεπηηθφο - επηζηεκνληθφο - δηδαθηηθφο
ηνκέαο. Παηδεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο απφ ην Τπνπξγείν
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην εμσηεξηθφ εθπαηδεπηηθνχο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ή θνξείο θαη παξέρνπλ ειιεληθή παηδεία ζην
εμσηεξηθφ. β. Γηνηθεηηθφο - θνηλσληθφο - κνξθσηηθφο ηνκέαο.
i) Γηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή ηνκέσλ πνηθίισλ ηχπσλ θαη κνξθψλ εθπαίδεπζεο θαη
παηδείαο ζην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο.
ii) πλεξγαζία κε ηηο ειιεληθέο πξεζβεπηηθέο ή πξνμεληθέο αξρέο θαη ην κνξθσηηθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχκβνπιν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
iii) πλεξγαζία κε ηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο θαη ηηο νκνζπνλδίεο ηνπο, κε ηηο ειιελνξζφδνμεο
εθθιεζίεο, κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ, κε ηνπο ζπιιφγνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηηο
εζληθνηνπηθέο θαη άιιεο ελψζεηο ειιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα ηελ ελίζρπζε, ην ζπληνληζκφ
θαη ηε ζηήξημε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ειιελφγισζζεο
εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ.
iv) Γφληκε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο μέλεο δηνηθεηηθέο - ζρνιηθέο, θπβεξλεηηθέο θαη
θνηλνηηθέο αξρέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
v. Δπνπηηθφο ηνκέαο Δπνπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ έξγν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ,
παηδαγσγηθψλ θαη άιισλ νδεγηψλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη ελεκέξσζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ κε θαηάιιειεο εηζεγήζεηο γηα ηε
ράξαμε εζληθήο - εθπαηδεπηηθήο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ζην εμσηεξηθφ.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα
εηδηθφηεξα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο, ε έδξα, ε πεξηνρή
επζχλεο ηνπο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
5. Ο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπψληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη

Θξεζθεπκάησλ, Δμσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ., κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο ν
ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ
ππνδνρήο.
7. ηνπο ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο απνλέκεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ν βαζκφο
ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ λ. 1304/1982 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο.
8. Οη ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο αζθνχλ πεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο απνζπαζκέλνπο ζην
εμσηεξηθφ εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ ηηο ηνπηθέο
αξρέο ή θνξείο θαη παξέρνπλ ειιεληθή παηδεία ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζηνπο
απνζπαζκέλνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, αληίζηνηρεο κε ηηο πεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ
πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ.
9. Με δηαθξαηηθή ζπκθσλία κπνξεί λα νξηζηεί ζέζε έιιελα Δηδηθνχ πκβνχινπ ζην
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ ή άιινπ αξκφδηνπ
Τπνπξγείνπ ή Οξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ππνδνρήο γηα ηελ εθαξκνγή ειιελφγισζζσλ
πξνγξακκάησλ. Ο Δηδηθφο χκβνπινο επηιέγεηαη απφ ην πκβνχιην Δπηινγήο ηνπ άξζξνπ
10. Σα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο απηνχ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
11. Οη πθηζηάκελεο ζέζεηο ζπκβνχισλ εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ κεηνλνκάδνληαη ζε
ζέζεηο ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Αξζξν 15
Γηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη πξντζηάκελνη
1. Γηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ
ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε δ' κε θνξέα ειιεληθέο δηπισκαηηθέο ή πξνμεληθέο
αξρέο ή θνηλφηεηεο ή πνιηηηζηηθνχο θαη κνξθσηηθνχο ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία, φπνπ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηνξίδεηαη ή απνζπάηαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο,
ηνπνζεηνχληαη:
α) ζηα ηεηξαζέζηα θαη πάλσ δεκνηηθά ζρνιεία εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ κε βαζκφ Α'.
β) ζηα γπκλάζηα θαη ιχθεηα εθπαηδεπηηθνί ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο κε βαζκφ Α'.
2. Πξντζηάκελνη ησλ κνλνζέζησλ κέρξη θαη ηξηζέζεσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπνζεηνχληαη
απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί κε βαζκφ Α' ή Β'. Η ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη απφ ην
ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο.
3. Τπνδηεπζπληέο ηνπνζεηνχληαη, εθφζνλ ηα ηκήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ
ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ππεξβαίλνπλ ηα νθηψ (8) θαη θξίλεηαη ηνχην αλαγθαίν απφ ην
ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο. Αλ δελ ππάξρεη νχηε ζπληνληζηήο εθπαίδεπζεο, θξίλεη ηελ
αλαγθαηφηεηα νξηζκνχ ππνδηεπζπληή ν πξντζηάκελνο ηεο δηπισκαηηθήο ή πξνμεληθήο αξρήο.
4. Σα θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ είλαη αλάινγα κε απηά πνπ νξίδνληαη
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα αληίζηνηρα ζρνιεία ηεο εκεδαπήο, εθφζνλ δελ
αληηβαίλνπλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο άιιεο ρψξαο. Σν εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο
ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ.
5. Δπηηξέπεηαη λα ππάξρεη εληαία δηεχζπλζε γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ, εθφζνλ ην επηβάιινπλ
νη ηνπηθέο ζπλζήθεο ή ζε νιηγνδχλακα ζρνιεία.
6. Γηα ηνπο ζπιιφγνπο ησλ δηδαζθφλησλ εθαξκφδνληαη φζα ηζρχνπλ γηα ηνπο ζπιιφγνπο
δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο εκεδαπήο, εθφζνλ δελ αληηβαίλνπλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηεο άιιεο ρψξαο.
7. ηα ηκήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο θαζήθνληα ππεπζχλνπ εθηειεί εθπαηδεπηηθφο πνπ
νξίδεηαη απφ ην ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο.
8. Παξέθθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο επηηξέπεηαη ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θνξέα.
9. Γηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα επηιέγνληαη θαη νκνγελείο εθπαηδεπηηθνί, πνπ ππεξεηνχλ
ζηα ζρνιεία απηά κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Αξζξν 16
Δπηινγέο θαη ηνπνζεηήζεηο
"1. Γηα ηελ επηινγή ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο εμσηεξηθνχ ζπληζηάηαη πκβνχιην
Δπηινγήο, ε ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη σο εμήο:
α) Έλαο θαζεγεηήο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ή παηδαγσγηθνχ ηνκέα Α.Δ.Ι., πνπ νξίδεηαη κε

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
β) Ο Πξφεδξνο ή άιιν κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Π.Ο.Γ.Δ.), πνπ νξίδεηαη κε αλαπιεξσηή ηνπ άιιν κέινο ηνπ
Γ...
γ) Έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ
ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ.
δ) Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε αλαπιεξσηή
ηνπ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο.
ε) Οη Πξφεδξνη ησλ θεληξηθψλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, κε αλαπιεξσηέο ηνπο κέιε ησλ ίδησλ πκβνπιίσλ.
ζη) Οη ηέζζεξηο (4) αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νηθεία θεληξηθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, κε αλαπιεξσηέο
ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
2. Σν πκβνχιην Δπηινγήο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. Η ζεηεία ησλ κειψλ είλαη δηεηήο. Σα ππφ ζηνηρεία ε' θαη ζη' κέιε κεηέρνπλ
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο φηαλ θξίλνληαη θαη αμηνινγνχληαη εθπαηδεπηηθνί
ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο." ***Οη παξ.1 θαη 2 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 6 ηνπ
Ν. 2909/2001 (Α 90)
3. Καζήθνληα Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο αζθεί ην ππφ ζηνηρείν α' κέινο απηνχ,
αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
4. Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε
ζπγθξφηεζεο ππάιιεινο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ ή εθπαηδεπηηθφο απνζπαζκέλνο ζηελ ππεξεζία απηή.
5. Σν πκβνχιην Δπηινγήο εδξεχεη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
6. Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρνπλ:
α) Γσδεθαεηή ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε, απφ ηελ νπνία δέθα (10)
έηε ηνπιάρηζηνλ ζε δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
β) Δπαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ή ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή
γεξκαληθήο γιψζζαο.
7. Καηά ηελ επηινγή ζπλεθηηκψληαη ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ην δηδαθηηθφ δίπισκα, νη
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ε κεηεθπαίδεπζε, ε επηκφξθσζε, ε γλψζε δεχηεξεο μέλεο
γιψζζαο, ε θαηνρή θαη άιισλ παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ, ε παηδαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη ε
εκπεηξία ζε θαζνδεγεηηθφ έξγν, ε πείξα ζηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γξαθείσλ θαη
δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο, ε εκπεηξία ηεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, ε ηθαλφηεηα
ζπλεξγαζίαο, έκπλεπζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο
κε δηνηθεηηθέο, θπβεξλεηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο θαη κε θνηλσληθνχο θνξείο θαη ε
αμηνιφγεζε ζπγγξαθηθή εξγαζία.
8. Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο
εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αληίζηνηρα, πνπ είλαη απνζπαζκέλνη ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο
ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ έρνπλ:
α) Πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε, ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο
αληίζηνηρεο βαζκίδαο.
β) Δπαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ή ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή
γεξκαληθήο γιψζζαο.
9. Καηά ηελ επηινγή ζπλεθηηκψληαη ε επηκφξθσζε, ε κεηεθπαίδεπζε, νη κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο, ε γλψζε ηνπο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ε
ηθαλφηεηα γηα ηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη κνξθσηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
πξσηνβνπιηψλ, ε γλψζε δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο θαη ε αμηφινγε ζπγγξαθηθή εξγαζία.
10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα
ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθδνζε πξνθεξχμεσλ γηα πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ζηα ππνβιεηέα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαη ζηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο
απηψλ, ζηε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ, ηελ απνηίκεζε ησλ
θξηηεξίσλ ζε αμηνινγηθέο κνλάδεο, ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ κε ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο, ζηε ζχληαμε
πηλάθσλ επηινγήο θαη ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, ζηελ ηνπνζέηεζε, ζηελ επαλάθξηζε γηα
παξάηαζε ηεο απφζπαζεο, ζηε κεηαθίλεζε θαη ζε θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
11. Οη επηιεγφκελνη ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο θαη δηεπζπληέο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ
ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο
ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ επηιεγεί λα ππεξεηνχλ ζε απηέο γηα δχν (2) έηε, κεηά ηε

ζπκπιήξσζε ησλ νπνίσλ επαλαθξίλνληαη απφ ηα αληίζηνηρα φξγαλα θαη εθφζνλ ε
πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θξηζεί σο ηθαλνπνηεηηθή, παξαηείλεηαη ε απφζπαζή ηνπο γηα
άιια δχν (2) έηε.
12. Οη ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο δηαηεξνχλ ηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο
Διιάδαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο κπνξνχλ λα κεηαηεζνχλ σο εθπαηδεπηηθνί,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηνπο
δηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 Κεθάιαην Γ' παξάγξαθνο 9 ηνπ λ. 1566/1985.
13. Καη' εμαίξεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην πκβνχιην Δπηινγήο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ αζθεί αξκνδηφηεηεο ππεξεζηαθνχ θαη πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ζπληνληζηέο
εθπαίδεπζεο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο
ηνπ εμσηεξηθνχ.
14. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ ζχκθσλε
θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξεί
λα απαιιάζζνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη δηεπζπληέο
ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα:
α) ζνβαξνχο πξνζσπηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο πγείαο, χζηεξα απφ αίηεζή
ηνπο θαη
β) γηα πιεκκειή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
15. Πξνυπεξεζία ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ επηιέγνληαη ζε ζέζεηο
ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο, δελ παξαθσιχεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο ζέζεηο απηέο θαη ηελ
πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαηά ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
16. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, κπνξεί λα αλαπξνζδηνξίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ
ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ
θαη λα ηξνπνπνηείηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο
17. Η επηινγή ησλ δηεπζπληψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ γίλεηαη απφ ην
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζην νπνίν
κεηέρνπλ θαη δχν εθπξφζσπνη ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ ηεο
πεξηνρήο ηνπ ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο
απηψλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ
Αξζξν 17
Αλαπιήξσζε
"1. α) Οη πληνληζηέο Δθπαίδεπζεο Δμσηεξηθνχ, φηαλ δελ ππάξρνπλ, απνπζηάδνπλ ή
θσιχνληαη, αλαπιεξψλνληαη απφ δεκφζην εθπαηδεπηηθφ πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
β) Αλαπιεξσηέο ησλ πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο ηνπ Δμσηεξηθνχ νξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί πνπ
έρνπλ δσδεθαεηή ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε, απφ ηελ νπνία δέθα
(10) έηε ηνπιάρηζην ζε δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
θαζψο θαη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ή ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή
γεξκαληθήο γιψζζαο.
γ) Οη αλαπιεξσηέο ησλ πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο ηνπ Δμσηεξηθνχ νξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο
αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΓΙ.Π.Ο.Γ.Δ.).
*** Η παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξ.2 Ν.2621/1998 Α 136.
2. Όηαλ δελ ππάξρνπλ, ιείπνπλ, απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη δηεπζπληέο εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νξίδνληαη αλαπιεξσηέο απηψλ απφ
ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο ή άιιεο κνλάδαο, κε απφθαζε ηνπ
ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο
Αξζξν 18
Ινηπά ζέκαηα δηνίθεζεο θαη επνπηείαο
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
γξαθείσλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
2. Η ζηειέρσζε ησλ γξαθείσλ ησλ κνξθσηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ
ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο γίλεηαη κε εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ ππεξεηνχλ ζην
εμσηεξηθφ. Σα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο απηψλ θαζνξίδνληαη κε ηελ
απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξνχλ λα
ζπγθξνηνχληαη ζηα γξαθεία ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ

ππνβνήζεζε ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ. ζηε ζχληαμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, ηελ παξαγσγή
δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη ηα
πξνζφληα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ απηψλ.
4. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ
ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ κπνξεί λα αλαηίζεληαη λνκηθέο ππνζέζεηο ηεο εθπαίδεπζεο
ειιελνπαίδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζε λνκηθφ πνπ δηακέλεη ζηελ μέλε ρψξα, κε ακνηβή θαηά
πεξίπησζε, εθφζνλ ζηε ρψξα απηή δελ ππάξρεη λνκηθφο ζχκβνπινο ζηελ νηθεία ειιεληθή
δηπισκαηηθή ή πξνμεληθή αξρή ή απηφο πνπ ππάξρεη δελ επαξθεί.
5. (Γηα ηε ρνξήγεζε αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο
ππαιιήινπο, πνπ απνζπψληαη ζην εμσηεξηθφ, εθαξκφδνληαη αλάινγν νη δηαηάμεηο ησλ
πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 419/1976 (ΦΔΚ 221 Α') γηα
ηηο αλαξξσηηθέο άδεηεο ησλ ππαιιήισλ ησλ αξρψλ εμσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ. Η ακνηβή ησλ γηαηξψλ, πνπ γλσκαηεχνπλ, θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ). *** Η παξ.5
ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΔ κε ηελ παξ.3 άξζξ.2 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998
6. ηνπο απνζπψκελνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρνξεγείηαη ε
πξνβιεπφκελε γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαλνληθή άδεηα. Δπίζεο, ρνξεγείηαη ζε
απηνχο θαη εηδηθή άδεηα κέρξη επηά (7) εκέξεο θάζε έηνο, φηαλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη
πνπ επηβάιινπλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ Διιάδα. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ
αδεηψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη:
α) γηα ηνπο ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο ν Τπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
β) γηα ηνπο ινηπνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ν ζπληνληζηήο
εθπαίδεπζεο.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ'
ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΘΑΗ ΚΔΡΔΘΞΑΗΓΔΠΖ
Αξζξν 19
Δπηκόξθσζε ζπληνληζηώλ εθπαίδεπζεο
1. Οη ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κεηά ηελ επηινγή ηνπο θαη πξηλ απφ ηελ
αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, παξαθνινπζνχλ εηδηθφ πξφγξακκα επηκφξθσζεο, πνπ
νξγαλψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Με ηελ ίδηα
απφθαζε θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ηα ζέκαηα απηήο.
2. ην εηδηθφ πξφγξακκα επηκφξθσζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δηδάζθνπλ κέιε
Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., κέιε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, ππεξεηνχληεο ζπληνληζηέο
εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ
εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη άιινη εηδηθνί επηζηήκνλεο, ππάιιεινη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα
ή ηδηψηεο, κε σξηαία αληηκηζζία, ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ.
Αξζξν 20
Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ
"1. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα απνζπαζζνχλ ζην εμσηεξηθφ ππνρξενχληαη :
α) Να ππνζηνχλ εμέηαζε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επαξθνχο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο ηεο
ρψξαο ζηελ νπνία δεηνχλ απφζπαζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη ππνςήθηνη ζε
κηα απφ ηηο γιψζζεο αγγιηθή, γαιιηθή ή γεξκαληθή.
β) Να παξαθνινπζήζνπλ επηηπρψο εηδηθφ πξφγξακκα επηκφξθσζεο. Γελ ππνρξενχληαη ζηελ
εμέηαζε ηνπ εδ. α' εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ηίηιν, ν νπνίνο απνδεηθλχεη επάξθεηα γλψζεο ηεο
μέλεο γιψζζαο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο." *** Η παξ.1
ηξνπνπνηήζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.4 άξζξ.2 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ε
δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο γλψζεο μέλεο γιψζζαο, ε κνξθή, ην πεξηερφκελν θαη ε δηάξθεηα
ηεο επηκφξθσζεο, ε νπνίν είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξίκελε, θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα
εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ
εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε. ¶ξζξν 21
Δπηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε νκνγελψλ θαη αιινγελψλ εθπαηδεπηηθψλ
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα νξγαλψλνληαη
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα νκνγελείο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο ηνπ
εμσηεξηθνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ε δηάξθεηα θαη ηα ζέκαηα επηκφξθσζεο.
2. ηνπο επηκνξθσηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε θαη έμνδα
κεηάβαζεο, επηζηξνθήο θαη παξακνλήο εθηφο έδξαο, πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ.
3. Η κεηεθπαίδεπζε νκνγελψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο, ζηα
νπνία ιεηηνπξγνχλ εηδηθά πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο, πνπ νξγαλψλνληαη κε απφθαζε

ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ
αξκφδησλ νξγάλσλ ησλ Α.Δ.Ι.
4. Η κεηεθπαίδεπζε αιινγελψλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ'
ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ
Αξζξν 22
Θαηεγνξίεο δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ
1. Σν δηδαθηηθά πξνζσπηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8
απνηεινχλ.
α) Έιιελεο δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί, πνπ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο θαηά θιάδν εηδηθφηεηεο, κε
απφζπαζε
"β) Έιιελεο θάηνρνη πηπρίνπ ειιεληθψλ ή μέλσλ αλαγλσξηζκέλσλ ηξηηνβάζκησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ απνηειεί ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ
πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο,
"γ) νκνγελείο, θαζψο θαη Έιιελεο κεηαλάζηεο κφληκνη θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνχ, θάηνρνη
πηπρίνπ ειιεληθψλ ή μέλσλ αλαγλσξηζκέλσλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ
απνηειεί ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο ή
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο".
δ) Αιινδαπνί εθπαηδεπηηθνί, θάηνρνη ηίηινπ αλψηαησλ ζρνιψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ
είλαη απνιχησο αλαγθαίν. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπο.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ
θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνζιακβαλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ'
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, ε κνξθή θαη
ε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο θαη ην χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ απνδνρψλ. Η πξφζιεςε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
3. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ εδαθίσλ β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 επηκνξθψλνληαη πξηλ απφ ηελ
αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ νξίδεηαη ην πεξηερφκελν θαη ε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. Καηά ηα ινηπά
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ 23.
4. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 12 ηνπ λ. 1566/1985.
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 1566/1985 εθαξκφδνληαη αλάινγα γηα ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη απνζπψληαη ζην εμσηεξηθφ.
Αξζξν 23
Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ
"1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ επηηξέπεηαη λα
απνζπψληαη ζην εμσηεξηθφ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη :
α) Έρνπλ δηεηή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
β) Έρνπλ επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία απνζπψληαη ή κηαο απφ ηηο
γιψζζεο αγγιηθή, γαιιηθή ή γεξκαληθή.
γ) Έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο πξφγξακκα επηκφξθσζεο. Μέρξη ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, νη απνζπψκελνη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνχλ
ππνρξεσηηθά ηαρχξπζκα ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ." *** Η παξ.1 ηξνπνπνηήζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.5 άξζξ.2
Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998
"2. Η απφζπαζε ησλ δεκφζησλ εθπαηδεπηηθψλ κε απνδνρέο ζηελ Διιάδα θαη επηκίζζην ζην
εμσηεξηθφ ή κφλν κε απνδνρέο ή ρσξίο απνδνρέο θαη ρσξίο επηκίζζην γίλεηαη ηξία (3)
ζπλνιηθά ζρνιηθά έηε, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο δχν (2) αθφκε εηψλ, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ πληνληζηή Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γπλαηφηεηα λέαο απφζπαζεο ζην εμσηεξηθφ δελ ππάξρεη
γηα εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ή έρνπλ ζπκπιεξψζεη πέληε (5) ζπλνιηθά έηε
απφζπαζεο. Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηξία (3) ζπλνιηθά έηε
απφζπαζεο ζην εμσηεξηθφ έρνπλ δηθαίσκα απφζπαζεο κέρξηο φηνπ ζπκπιεξσζεί ε ηξηεηία.
Ο ρξφλνο απφζπαζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο απφζπαζεο, εθφζνλ
ε αλάιεςε ππεξεζίαο γίλεηαη εληφο ηνπ Α' ηεηξακήλνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο απφζπαζεο. Η

απφζπαζε πνπ γίλεηαη κεηά ην Α' ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε
απηνχ. Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ, πέξαλ ηεο πεληαεηίαο,
επηηξέπεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο :
α) εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπψληαη εμαξρήο ρσξίο ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπο ζηελ Διιάδα
θαη ρσξίο ην επηκίζζην ηνπ εμσηεξηθνχ, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη εθφζνλ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο απηνχο θαηαβάιιεηαη ε κηζζνδνζία απφ ηνπηθνχο θνξείο,
β) φηαλ ε παξάηαζε ηεο απφζπαζεο επηβάιιεηαη απφ δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο,
γ) φηαλ είλαη αδχλαηε ε αληηθαηάζηαζε ησλ απνζπαζκέλσλ."
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ε
δηαδηθαζία γηα ηελ απφζπαζε, νη φξνη, ηα θξηηήξηα θαη ηα φξγαλα επηινγήο ησλ
απνζπαζκέλσλ, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ κε απνδνρέο θαη
επηκίζζην ή κφλν κε απνδνρέο ή ρσξίο απνδνρέο θαη επηκίζζην. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16
Κεθάιαην Γ παξάγξαθνο 9 ηνπ λ 1566/1985 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Με φκνηα απφθαζε
νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία, νη φξνη, ηα θξηηήξηα θαη ηα φξγαλα επηινγήο
νκνγελψλ εθπαηδεπηηθψλ.
4. Ο αξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απνζπάηαη ή πξνζιακβάλεηαη ζηα ζρνιεία
θαη ηα γξαθεία ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
5. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ 1566/1985
κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαη γηα ην δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ κε απμεκέλα πξνζφληα,
πξνθεηκέλνπ λα απνζπαζηνχλ γηα κία πεληαεηία ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Η επηινγή
απηψλ γίλεηαη απφ ην πκβνχιην Δπηινγήο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη
δηνξηδφκελνη, εθφζνλ απνρσξήζνπλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε
πεληαεηνχο ππεξεζίαο ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ παξαηηεζεί
απηνδηθαίσο απφ ηελ νξγαληθή ζέζε ηνπο.
6. Η απφζπαζε εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα δηαθνπεί πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε πεληαεηίαο ζηηο
πεξηπηψζεηο.
α) πιεκκεινχο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή αλεπάξθεηαο ζηελ άζθεζε απηψλ ή
αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ζηα εηδηθά θαζήθνληά ηνπ,
β) ζπρλήο θαη καθξάο απνπζίαο απφ ηα θαζήθνληά ηνπ,
γ) ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη θαη δελ δηαηαξάζζεηαη ε
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Η δηαθνπή ηεο απφζπαζεο γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε γηα ηηο
πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο α θαη β ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 3 νξγάλνπ επηινγήο, ην νπνίν
εθηηκά πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, φπσο απηά ζπλάγνληαη απφ εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ ζπληνληζηή
εθπαίδεπζεο θαη ησλ θνξέσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
7. Με θξνληίδα ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο νξγαλψλνληαη θάζε ζρνιηθφ έηνο ζεκηλάξηα
επηκφξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά θαηαβάιινληαη νδνηπνξηθά θαη έμνδα δηακνλήο ή εκεξήζηα εθηφο
έδξαο απνδεκίσζε, πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθφζνλ δελ εμαζθαιίδεηαη ε νηθνλνκηθή ηνπο
απνδεκίσζε απφ άιιε πεγή. Σα έμνδα απηά δελ κπνξεί λα ππεξβνχλ ην πξνβιεπφκελα απφ
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
8. Η ηνπνζέηεζε θαη κεηαθίλεζε ησλ απνζπψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ
ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα απαηηεζεί γλψκε
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, πνπ ζπληζηάηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε ζχλζεζε
ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε αλαπιήξσζε ησλ
κειψλ ηνπ, ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημή ηνπ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
9. Σν σξάξην δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ
εμσηεξηθνχ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην σξάξην ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ επηηξέπνληαη παξεθθιίζεηο, εθφζνλ ηνχην
επηβάιινπλ ηνπηθέο ζπλζήθεο ή ζνβαξέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Με ίδηα απφθαζε
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ
σξαξίνπ ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν θαη κε αλάζεζε
εξγαζηψλ δηνηθεηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη νη
πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
10. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 1566/1985 θαη ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 1824/1988
εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ησλ λφκηκα
ζπγθξνηεκέλσλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ θαη ελνξηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ απηψλ ζεσξνχληαη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ απηψλ, νη
επηζεσξεηέο θαη νη ζχκβνπινη εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη δηεπζπληέο ηνπ Γξαθείνπ Παηδείαο
θαη Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο.

11. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ επηηξέπεηαη λα
απνζπψληαη θαη πέξα απφ πέληε (5) έηε εθπαηδεπηηθνί ηεξσκέλνη (δάζθαινη ή θαζεγεηέο)
ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο, αζθψληαο παξάιιεια θαη ηα
ηεξαηηθά ηνπο θαζήθνληα. Γηα ηηο απνζπάζεηο θαη ηελ παξάηαζε απφζπαζεο απηψλ απαηηείηαη
άδεηα ηνπ ηεξαηηθνχ ηνπο πξντζηακέλνπ ζηελ Διιάδα, ηνπ νηθείνπ κεηξνπνιίηε ζηε ρψξν
ππνδνρήο, θαζψο θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ ζπκβνχινπ εθπαίδεπζεο. Ιεξσκέλνη
εθπαηδεπηηθνί, πνπ αζθνχλ ηεξαηηθά θαζήθνληα ζην εμσηεξηθφ θαη δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο
εθπαηδεπηηθψλ ηεο εκεδαπήο, νξθίδνληαη ελψπηνλ ηνπ ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο θαη
αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθά θαζήθνληα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ
έηνπο επαλέξρνληαη ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε θαη κπνξεί λα απνζπψληαη ζην εμσηεξηθφ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα.
12. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ απνζπψληαη ζηα
επξσπατθά ζρνιεία, ζηα ζρνιεία δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ζηα ηκήκαηα ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ άξηζηε γλψζε, ηεο γιψζζαο ηεο
ρψξαο, ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία απηά ή κηαο απφ ηηο γιψζζεο αγγιηθή, γαιιηθή,
γεξκαληθή, φηαλ απηή δελ είλαη ε γιψζζα ηεο ρψξαο απφζπαζήο ηνπο, απμεκέλα ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά πξνζφληα (θαη δηεηείο ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο). "Απφζπαζε πέξαλ
ηεο πεληαεηίαο ζηα ζρνιεία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη πξνθεηκέλνπ πεξί
εθπαηδεπηηθψλ, ζπδχγσλ Διιήλσλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ή ππαιιήισλ, νη νπνίνη
πξνηείλνληαη απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ.
Σν παξφλ εδάθην εθαξκφδεηαη γηα ηηο απνζπάζεηο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1998 - 1999."
13. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ε
δηαδηθαζία απφζπαζεο δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηα επξσπατθά ζρνιεία, ηα ζρνιεία
δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηα ηκήκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα
πξνζφληα, νη φξνη, ηα θξηηήξηα, ηα φξγαλα θαη ν ηξφπνο επηινγήο, ε δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο
θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
14. Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είλαη δπλαηή ε
παξάηαζε ηεο απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κεηά
ηε ζπκπιήξσζε ηεο πεληαεηίαο, εθφζνλ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ
έρνπλ ζπλάςεη γάκν κε έιιελεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην εμσηεξηθφ ή νκνγελείο ή
αιινδαπνχο. Η παξάηαζε ηεο απφζπαζεο γίλεηαη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ζηελ Διιάδα θαη
ρσξίο επηκίζζην, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη κπνξεί
λα αλαλεψλεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ θαηψηεξνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο γηα
ηελ θαηαβνιή ζχληαμεο απφ ην δεκφζην ηακείν.
15. Όπνπ ζην λ. 2413/1996 αλαθέξεηαη πεληαεηία απφζπαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λνείηαη
εθεμήο ηξηεηία.
Αξζξν 24
Δθπαηδεπηηθνί θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
κπνξεί λα πξνζιακβάλνληαη, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηνο εθπαίδεπζεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη
δηδαθηηθέο αλάγθεο ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί
πξέπεη λα έρνπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ νηθείν θιάδν θαη εηδηθφηεηα πξνζφληα ζπνπδψλ,
εθφζνλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο εηδηθφ πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη λα έρνπλ
ππνβάιεη αίηεζε δηνξηζκνχ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ηεο εκεδαπήο. Ο αξηζκφο ησλ
αλαγθαίσλ γηα πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλεηαη απφ ηνλ νηθείν ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο
ή απφ ηελ νηθεία δηπισκαηηθή ή πξνμεληθή αξρή. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη νη
απνδνρέο ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνζιακβάλνληαη
δηνηθεηηθνί ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηνηθεηηθή ζηήξημε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ ησλ ζπληνληζηψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
2. Δθπαηδεπηηθνί, εθηφο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη νπνίνη
δηαζέηνπλ ην απαξαίηεηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηε ρψξα ππνδνρήο, είλαη δπλαηφλ λα
πξνζιεθζνχλ γηα ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, ν αξηζκφο ησλ
πξνζιακβαλνκέλσλ, νη φξνη αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο θαη απφιπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ηα θξηηήξην επηινγήο, θαζψο θαη
θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.

Αξζξν 25
Γηάζεζε θαη ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ
1. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ πεξηπηψζεσλ α', β θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηίζεληαη
ζηε δηάζεζε ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο ή ησλ δηπισκαηηθψλ ή πξνμεληθψλ αξρψλ, φπνπ
δελ ππάξρνπλ ζπληνληζηέο θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο
αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ζηα γξαθεία ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο.
2. Δθπαηδεπηηθνί, πνπ ππεξεηνχλ ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δηνξίδνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ηεο εκεδαπήο, νξθίδνληαη
ελψπηνλ ηνπ ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο ή ησλ δηπισκαηηθψλ ή πξνμεληθψλ αξρψλ, αλ δελ
ππάξρνπλ ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο θαη απνζπψληαη ζηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ κέρξη ην ηέινο
ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κεηά ην πέξαο ηνπ νπνίνπ επηζηξέθνπλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε.
Δπηηξέπεηαη, εθφζνλ ππάξρνπλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ, λα παξαηείλεηαη ε απφζπαζε, φηαλ γίλεηαη ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο
ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ Διιάδα θαη ηνπ επηκηζζίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ,
πνπ δηαξθεί γηα φζν δηάζηεκα επηζπκεί ν εθπαηδεπηηθφο, φηαλ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο θαη ε ππεξεζία ηνπ θξίλεηαη επδφθηκε.
3. Ο ρξφλνο ηεο απφζπαζεο ζην εμσηεξηθφ ινγίδεηαη φηη δηαλχζεθε ζηελ νξγαληθή ζέζε ηνπ
απνζπαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε'
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΗΘΑ ΝΟΓΑΛΑ
Αξ8ξν 26
Πρνιηθά Ππκβνύιηα - Πρνιηθέο Δπηηξνπέο
1. Γηα θαζεκία ή γηα πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηνπ
εμσηεξηθνχ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ρνιηθφ πκβνχιην θαη ρνιηθή Δπηηξνπή.
2. Έξγν ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν ζηήξημε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη ε επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
3. Έξγν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο κνλάδαο
θαη ε θξνληίδα γηα ηελ εμεχξεζε πξφζζεησλ πφξσλ, ε αλάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
θπιηθείσλ θαη γεληθφηεξα ν εθνδηαζκφο απηήο κε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα
απφ πξνηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ θάζε θνξέα πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηα φξγαλα ηεο παξαγξάθνπ 1, ε δηαδηθαζία εθινγήο ή επηινγήο ηνπο, ε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ν ρξφλνο ζπγθξφηεζήο ηνπο ζε ζψκα, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ
νξγάλσλ απηψλ, νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
5. Όξγαλα, πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί κε βάζε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη αζρνινχληαη κε
ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνχ, εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο
ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Αξζξν 27
Ππκκεηνρηθά όξγαλα
1. ηηο ρψξεο ππνδνρήο είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνηνχληαη.
α) Σνπηθφ πκβνχιην Παηδείαο (ΣΟ..Π.) ζε θάζε ειιεληθή θνηλφηεηα.
β) Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Παηδείαο (ΠΔ..Π.) ζε θάζε έδξα ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο ή
ειιεληθνχ πξνμελείνπ.
γ) Οκνγελεηαθφ πκβνχιην Παηδείαο (Ο..Π.) ζε θάζε ρψξα, κε έδξα θαηά πξνηίκεζε ηελ
έδξα ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ή ειιεληθνχ πξνμελείνπ, αλ δελ ππάξρεη πξεζβεία.
2. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα
ηα ζπκκεηνρηθά φξγαλα.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ'
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ
Αξζξν 28
Δηδηθά επηκίζζηα θαη απνδεκηώζεηο
1. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ απνζπψληαη ζην εμσηεξηθφ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην, επηπιένλ ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηνπο, εηδηθφ επηκίζζην ζε ηνπηθφ λφκηζκα ηεο
ρψξαο απφζπαζεο ή ζε δνιάξηα Η.Π.Α., εθφζνλ επηηξέπεηαη απηφ απφ ην λνκηζκαηηθφ
θαζεζηψο ηεο ρψξαο απφζπαζεο. Αλ εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο απφζπαζεο δελ
επηηξέπνπλ γηα νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο
εθπαηδεπηηθνχ ηελ παξακνλή ηνπ ζηε ρψξα απηή, ρνξεγείηαη ζε απηφλ απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην ην 1/3 ηνπ εηδηθνχ επηκηζζίνπ γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ

Διιάδα, εθφζνλ ηα δηαζηήκαηα απηά ζπκπίπηνπλ κε ην δηδαθηηθφ έηνο ηεο ρψξαο
απφζπαζεο, θαη νιφθιεξν ην επηκίζζην ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ
νηθείσλ δηπισκαηηθψλ ή πξνμεληθψλ αξρψλ θαζνξίδνληαη.
α) νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνχ επηκηζζίνπ,
β) ην χςνο απηνχ ζε θάζε πεξίπησζε,
γ) ν ηξφπνο θαη ε δηάξθεηα θαηαβνιήο ηνπ,
δ) νη ιφγνη δηαθνπήο ή κείσζήο ηνπ θαη
ε) θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ επηκηζζίνπ.
3. Σν εηδηθφ επηκίζζην πξνθαηαβάιιεηαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα θάζε κελφο, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 13 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α').
4. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαηαβάιινληαη νδνηπνξηθά έμνδα πξψηεο κεηάβαζεο ζην εμσηεξηθφ θαη νξηζηηθήο
επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα ησλ ίδησλ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο,
θαζψο επίζεο θαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο εληφο ηεο ίδηαο ρψξαο
απφζπαζεο ή ζε άιιε ρψξα ή ζηελ Διιάδα θαη απνδεκηψζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο
θαη νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηε ρψξα απφζπαζεο ή ζηελ Διιάδα.
5. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ
θαζνξίδνληαη:
α) νη πξνυπνζέζεηο, ην χςνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ δαπαλψλ θαη απνδεκηψζεσλ
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
β) νη πξνυπνζέζεηο θαη ην χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ λνζειίσλ ζην εμσηεξηθφ ή ηεο
ρνξήγεζεο δαλείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επείγνπζαο εηζαγσγήο ζε λνζνθνκείν ηεο
αιινδαπήο,
γ) νη πξνυπνζέζεηο θαη ην χςνο ησλ δαπαλψλ γηα κεηαθνξά ζηελ Διιάδα ηεο ζνξνχ
απνζαλφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ή πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη
δ) θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηελ θαηαβνιή δαπαλψλ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.
Αξζξν 29
Ινηπέο δαπάλεο
1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαζνξίδνληαη ηα έμνδα θάζε είδνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Διιάδα ή
ζην εμσηεξηθά θηινμεληψλ, ζπλεδξίσλ, δηαθξαηηθψλ ζπλαληήζεσλ, επηκνξθσηηθψλ
ζεκηλαξίσλ, κεηεθπαηδεχζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε δεκφζησλ ζρέζεσλ θαη γηα ηελ εθκάζεζε
θαη εμέηαζε μέλεο γιψζζαο, ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ
εμφδσλ απηψλ.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην έμνδα ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ ησλ κνξθσηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηηο
πξνκήζεηεο ζην εμσηεξηθφ επίπισλ θαη κεραλψλ γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ γξαθείσλ
απηψλ.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ
κπνξεί λα ζπληζηάηαη εηδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ιεηηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη επηρνξεγήζεηο θαη
δσξεέο μέλσλ θαη νκνγελεηαθψλ θνξέσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί ηνπ
εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ηα φξγαλα θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο.
Αξζξν 30
Δπηρνξεγήζεηο ζρνιείσλ ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο
1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
κπνξεί λα επηρνξεγνχληαη νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην
εμσηεξηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
2. Οη επηρνξεγήζεηο απηέο θαηαβάιινληαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα ή ζε δνιάξηα Η.Π.Α. ζηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 26. Οη επηηξνπέο απηέο, ζηηο νπνίεο απαξαηηήησο
ζπκκεηέρνπλ ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο, έλαο εθπαηδεπηηθφο ηεο κνλάδαο θαη έλαο
θεδεκφλαο, ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ε
δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη.
4. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο θνηλήο απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ παχνπλ
λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. δ/ηνο 154/1973 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 66 ηνπ λ. 1566/1985. *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ηελ παξ.2 άξζξ.9 Ν.2817/2000

νξίδεηαη φηη "2. Η θαηά ην άξζξν 30 ηνπ λ. 2413/1996 επηρνξήγεζε αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο
κνξθέο νξγάλσζεο ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν
2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Η επηρνξήγεζε δίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ,
Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ".
Αξζξν 31
Απνζπάζεηο ππαιιήισλ - Ξξνζιήςεηο
1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
κπνξεί λα απνζπψληαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε γξαθεία ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο θαη κνξθσηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπκβνχισλ. Οη απνζπψκελνη πξέπεη λα έρνπλ ηθαλή δηνηθεηηθή εκπεηξία,
επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ή κηαο ησλ γισζζψλ αγγιηθήο, γαιιηθήο
ή γεξκαληθήο θαη επαξθείο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4 θαη
6 ηνπ άξζξνπ 23 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο απνζπάζεηο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην
λφκν απηφλ πνπ αθνξνχλ πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζε έξγνπ.
3. Οη απνθάζεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 2, 8 παξ.1,11 παξ.1 θαη 2, 26 παξ. 4 ηνπ παξφληνο
λφκνπ εθδίδνληαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απφδεκνπ Διιεληζκνχ. Η γλψκε
απηή δηαηππψλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
ζρεηηθνχ εγγξάθνπ. Δάλ παξέιζεη άπξαθηνο ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ε απφθαζε εθδίδεηαη
ρσξίο ηε δηαηχπσζε ηεο γλψκεο απηήο.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ'
ΓΗΔΘΛΔΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ
Αξζξν 32
Ίδξπζε
1. Ιδξχεηαη ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ
δηθαίνπ, κε ζθνπφ θπξίσο ηε θνίηεζε θαη έξεπλα ζε ζέκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηνπ
ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο, θαζψο θαη
ζε άιια επηζηεκνληθά ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Διιάδα.
2. Ωο έδξα ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ Διιεληθψλ πνπδψλ θαζνξίδεηαη ε πεξηνρή ηεο
Αξραίαο Οιπκπίαο.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα
απφ εηζεγήζεηο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο (Δ.Τ.Π.) θαη ηνπ πκβνπιίνπ Απφδεκνπ
Διιεληζκνχ (.Α.Δ), θαζνξίδεηαη ε έδξα ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ
Διιεληθψλ πνπδψλ, πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ζε πφιεηο ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο,
θαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην
Διιεληθψλ πνπδψλ εμαηξείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην δεκφζην ηνκέα.
4. Ο Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ Διιεληθψλ πνπδψλ
δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ
γλψκε ηεο δηαξθνχο επηηξνπήο κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Βνπιήο.
Αξζξν 33
Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
1. Γεθηνί γηα εγγξαθή θαη θνίηεζε ζην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην είλαη έιιελεο πνιίηεο ηεο
εκεδαπήο, νκνγελείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη πνιίηεο άιισλ
ρσξψλ, εθφζνλ έρνπλ απνιπηήξην ειιεληθνχ ιπθείνπ ή ηίηιν απφιπζεο αληίζηνηρνπ
ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο.
2. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ηνπ Δ.Τ.Π θαη ηνπ πκβνπιίνπ Απφδεκνπ
Διιεληζκνχ, ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα.
α) δηνίθεζεο ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ, ζχζηαζεο, ζχλζεζεο θαη ζπγθξφηεζεο ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ απηνχ, νξηζκνχ ησλ κνλνκειψλ νξγάλσλ ηνπ θαη θαζνξηζκνχ ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο απηψλ,
β) ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη παξαξηεκάησλ ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ,
γ) νξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ
επηζπκνχλησλ λα εγγξαθνχλ θαη λα θνηηήζνπλ,
δ) δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζε θάζε ηκήκα θαη παξάξηεκα,
ε) δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ θνηηψλησλ,
ζη) ηχπνπ ηνπ ρνξεγνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη δπλαηνηήησλ θαηάηαμεο ζε ηκήκαηα
Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο,

δ) δηαδηθαζία επηινγήο ησλ δηδαζθφλησλ θαη
ε) θάζε άιιεο ιεπηνκέξεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ.
3. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη απνδεκηψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην,
θαζψο θαη ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ κνλνκειψλ νξγάλσλ ηνπ.
4. Με πξνεδξηθά δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκηθψλ
ζπληζηψληαη ζέζεηο δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ γηα ηε δηνηθεηηθή ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηεζλνχο
Παλεπηζηεκίνπ, θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπληζηψκελσλ ζέζεσλ, θαηά θιάδνπο θαη
εηδηθφηεηεο, ν ηξφπνο πιήξσζεο απηψλ, ε θαηαβαιιφκελε ακνηβή, ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο
θαηάζηαζεο απηψλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
5. Πφξνη ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ είλαη.
α) ε θξαηηθή επηρνξήγεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ,
β) νη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο νκνγελψλ θαη αιινγελψλ,
γ) ηα δίδαθηξα ησλ θνηηψλησλ, νκνγελψλ θαη αιινδαπψλ, πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
παλεπηζηεκηαθνχ νξγάλνπ.
6. Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ζπλεξγάδεηαη κε ηα Α.Δ.Ι.
θαη Σ.Δ.Ι., ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ηεο
εκεδαπήο, κε ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, κε νκνγελεηαθνχο θαη
άιινπο θνξείο ηεο αιινδαπήο.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Η'
ΓΗΑΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ
Αξζξν 34
Πθνπόο - Ξεξηερόκελν
1. θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ
κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε
λένπο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.
2. ηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ
αληίζηνηρσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο,
θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο.
Αξζξν 35
Πρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
1. ρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α) λεπηαγσγεία, δεκνηηθφ ζρνιεία,
γπκλάζηα, ιχθεηα θάζε ηχπνπ θαη ηερληθέο - επαγγεικαηηθέο ζρνιέο.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα
απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ., κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ζηα ζρνιεία απηά εηδηθά
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε δπλαηφηεηα πξφζζεησλ ή ελαιιαθηηθψλ καζεκάησλ, κεησκέλν
σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κεησκέλν αξηζκφ καζεηψλ αλά ηάμε.
3. Σα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ηδξχνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ
λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζχκθσλε γλσκνδφηεζε ηνπ Ι.Π.Ο.Γ.Δ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία
ή κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα κεηαηξέπνληαη
άιια δεκφζηα ζρνιεία ζε δεκφζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ή λα νξίδνληαη σο
πεηξακαηηθά θαη λα ππάγνληαη ζε Α.Δ.Ι. θαη λα ηδξχνληαη ηάμεηο ή ηκήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο ζε δεκφζηα ζρνιεία.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζχκθσλε γλσκνδφηεζε ηνπ
Ι.Π.Ο.Γ.Δ., κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε ίδξπζε ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, επ'
νλφκαηη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθθιεζηαζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ
θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Σα ζρνιεία απηά κπνξεί λα
επηρνξεγνχληαη απφ ην Λνγαξηαζκφ Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο.
Αξζξν 36
Δθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό
1. Με ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ζπληζηψληαη νη
αλαγθαίεο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο, γηα ηε

ιεηηνπξγία ησλ ηδξπφκελσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα
πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη κεηαηίζεληαη ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ε δηαδηθαζία κεηάζεζήο ηνπο.
3. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη
αλάινγα γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.
Αξζξν 37
Γηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ
1. Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δηνίθεζε ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη ηε ζηήξημε ηνπ
έξγνπ ηνπο εθαξκφδνληαη θαη ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.
2. Οη δηεπζπληέο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηελ
επηινγή ησλ δηεπζπληψλ ησλ άιισλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. Σν νηθείν ζπιινγηθφ φξγαλν
επηινγήο θαηαξηίδεη ηδηαίηεξν πίλαθα δηεπζπληψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο, ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη κε αμηνινγηθή ζεηξά εθπαηδεπηηθνί, πνπ, πέξα απφ
ηα γεληθά πξνζφληα, δηαζέηνπλ θαη ηα πξνζφληα πνπ ζα νξηζηνχλ κε ηελ απφθαζε ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36. Δπί ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ
εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ ην ρνιηθφ πκβνχιην, εθφζνλ ζηηο αηηήζεηο πεξηιακβάλεηαη
πξνηίκεζε γηα ηνπνζέηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν.
3. Η δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο αζθείηαη απφ ηηο νηθείεο
δηεπζχλζεηο ή γξαθεία εθπαίδεπζεο ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΑ'
ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
Αξζξν 38
Κεηνλνκαζία ηεο Γηεύζπλζεο Δ.Δ.Δ.
Η Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Διιελνπαίδσλ Δμσηεξηθνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεχζπλζε Παηδείαο
Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο.
Αξζξν 39
Έθηαζε εθαξκνγήο
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηε λνκνζεζία
ησλ μέλσλ ρσξψλ ή ζε δηαηάμεηο δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Διιάδα.
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε δηάηαμε, πνπ ξπζκίδεη κε
ηξφπν δηαθνξεηηθά ηα ίδηα ζέκαηα.
2. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν απηφλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα.
Αξζξν 42
Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό ησλ ζρνιείσλ κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
1."Γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Θξάθεο
ζπληζηάηαη θιάδνο ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ
απνηειείηαη απφ ζαξάληα (40) ζέζεηο ππαιιήισλ ΠΔ θαηεγνξίαο.". *** Η παξ.1
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ. 10 άξζξ.14 Ν.2640/1998 Α 206/3.9.1998.
2. Ωο εηδηθφ ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ θιάδν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδεηαη
ην πηπρίν ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο.
3. Με απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ πξνθήξπμε, ηνλ ηξφπν επηινγήο θαη ην δηνξηζκφ ησλ γξακκαηέσλ
κεηνλνηηθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Θξάθεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαη' εμαίξεζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
4. Η θαηαλνκή θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ησλ γξακκαηέσλ θαηά ζρνιεία γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λ. 2341/1995 (ΦΔΚ 208 Α').
5. Σν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο αζθεί αξκνδηφηεηεο ππεξεζηαθνχ θαη
πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Όηαλ ην
ζπκβνχιην απηφ εμεηάδεη ζέκαηα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, κεηέρνπλ ζ' απηφ, αληί ησλ
αηξεηψλ κειψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, νη
νπνίνη επηιέγνληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Μέρξη ηελ επηινγή ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ
ην ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη λφκηκα ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπο.

6. Οη θαζεγεηέο ησλ θιάδσλ 22, 23, 24, 25, 26 θαη 26Α, ηνπ π.δηνο 620/1978 (ΦΔΚ 133
Α'), πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηε .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ., ιακβάλνπλ ηηο
κεληαίεο απνδνρέο, ηηο απνδεκηψζεηο, ηηο ρνξεγίεο, θαζψο θαη θάζε κνξθήο θαη νλνκαζίαο
επηδφκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηα κέιε ησλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ Δ.Π. ή ηνπ Δ.Δ.Π. ησλ
Σ.Δ.Ι. θαηά ηελ εμήο αληηζηνηρία.
α) Σεο βαζκίδαο ηνπ θαζεγεηή ή ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή Σ.Δ.Ι.. Οη θαζεγεηέο ησλ θιάδσλ
22 θαη 23 κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο Α ηνπ άξζξνπ 38 παξ 2 ηνπ
λ. 1404/1983 (ΦΔΚ 173 Α).
β) Σεο βαζκίδαο ηνπ θαζεγεηή ή ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ή θαζεγεηή εθαξκνγψλ Σ.Δ.Ι.:
Οη θαζεγεηέο ησλ θιάδσλ 24 θαη 25 κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο Β,
ηνπ άξζξνπ 38 παξ 2 ηνπ λ 1404/1983, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 71 παξ. 9 ηνπ λ.
1566/1985.
γ) Σνπ Δ.Δ.Π. Σ.Δ.Ι.: Οη θαζεγεηέο ησλ θιάδσλ 26 θαη 26Α κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο
δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο Γ ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 2 ηνπ λ. 1404/1983. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
παξαπάλσ δηαηάμεσλ, σο εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζεσξείηαη εθείλε πνπ νξίδεηαη ζην
ζηνηρείν α ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 7 ηνπ λ. 1517/1985 (ΦΔΚ 25 Α.), γηα δε ηε κηζζνινγηθή θαη
κφλν εμέιημε ησλ αλσηέξσ θαζεγεηψλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξ 3
ζηνηρ. β' ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 1404/1983.
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθδίδνληαη νη ζρεηηθέο δηαπηζησηηθέο
πξάμεηο απφ ην Γ.. ηεο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.
8. Πιελ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 6 εθπαηδεπηηθψλ, νη δηνξηδφκελνη ζην κέιινλ
ζε ζέζεηο θαζεγεηψλ ηεο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. ησλ παξαπάλσ θιάδσλ ιακβάλνπλ ηηο
πξναλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνιαβέο ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ
νη θαζεγεηέο, νη επίθνπξνη θαζεγεηέο, νη θαζεγεηέο εθαξκνγψλ, σο θαη ην Δηδηθφ
Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ησλ Σ.Δ.Ι., αληίζηνηρα, εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα θαηά λφκν
απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ αληίζηνηρε βαζκίδα εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Σ.Δ.Ι.,
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γ.. ηεο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ..
9. Η πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 2 παξ. 8 ηνπ λ. 2188/1994 αχμεζε δελ θαηαβάιιεηαη ζην
παξαπάλσ πξνζσπηθφ.
10. Δθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΓΔ1, ΣΔ1, ΠΔ17 θαη ΠΔ18 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α'), πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ ηα
πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο άιινπ θιάδνπ, κεηαηάζζνληαη ζε πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο
ζέζεηο ηνπ θιάδνπ απηνχ, νη νπνίεο ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε κεηάηαμεο.
11. Η κεηάηαμε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Κεληξηθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
θαη αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππνβάιιεηαη εληφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
12. Οη κεηαηαζζφκελνη ζηηο πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο άιινπ θιάδνπ κπνξνχλ λα
εληάζζνληαη ζε θελνχκελεο ζέζεηο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ απηνχ θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Απφ ηελ έληαμή ηνπο ζε ηαθηηθέο ζέζεηο
θαηαξγνχληαη ηζάξηζκεο πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο.
13. Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο
ζέζεηο ζηνλ θιάδν κεηάηαμεο δελ πιεξνχληαη κε δηνξηζκφ ηζάξηζκεο ηαθηηθέο ζέζεηο ηεο
ίδηαο εηδηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ απφ ηνλ νπνίν έγηλε ε κεηάηαμε.
14. Οη κεηαηαζζφκελνη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ επαλαθαηαηάζζνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ 1505/1984 (ΦΔΚ 194 Α) ζε κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ
αληηζηνηρεί κε ηα έηε ππεξεζίαο θαη πξνυπεξεζίαο κε αθεηεξία ην εηζαγσγηθφ θιηκάθην ηνπ
λένπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε κεηάηαμε.
15. Οη ππεξεηνχληεο ζε πξνζσξηλέο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
εμαθνινπζνχλ λα πξνζθέξνπλ ην δηδαθηηθφ έξγν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηνπ θιάδνπ απφ ηνλ νπνίν έγηλε ε κεηάηαμε θαη κε ην εβδνκαδηαίν σξάξην πνπ ηζρχεη γηα
ηνλ θιάδν απηφλ. *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ηελ παξ.23 άξζξ.9 Ν.2817/2000 ,ΦΔΚ Α
78/14.3.2000 νξίδεηαη φηη: "23. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 10 κέρξη θαη 15 ηνπ άξζξνπ
42 ηνπ λ. 2413/1996 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχο πνπ απέθηεζαλ ηα
πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο αλψηεξνπ θιάδνπ θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 2413/1996. Η
ζρεηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο αίηεζεο γηα κεηάηαμε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο
εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο".
16. Η πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 61 παξ 6 ηνπ λ. 1566/1985 γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ
κεηάηαμεο εθπαηδεπηηθψλ απφ θαη πξνο ηε ηβηηαλίδεην Γεκφζηα ρνιή Σερλψλ θαη
Δπαγγεικάησλ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε εμακήλνπ απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
17. Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πηπρία Α.Δ.Ι. ηνπ εμσηεξηθνχ, ηζφηηκα θαη αληίζηνηρα κε πηπρία

ηεο εκεδαπήο, κπνξεί λα εγγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 40νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 45νπ έηνπο,
εθφζνλ παξέκεηλαλ ζην εμσηεξηθφ επί δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ θαη λα έρνπλ πεληαεηή
ηνπιάρηζηνλ εξγαζηαθή απαζρφιεζε ζην εμσηεξηθφ. Γηα ην δηνξηζκφ ηνπο εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 Κεθάιαην Α' παξ. 5 ηνπ λ. 1566/1985.
Αξζξν 46
Ούζκηζε ζεκάησλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
1. ηνπο ζπκβνχινπο, παξέδξνπο κφληκνπο ή κε ζεηεία, εηδηθνχο παξέδξνπο θαη εηζεγεηέο
ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, ζηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηέσο Υαξνθνπείνπ Αλσηάηεο
ρνιήο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ λ. 2009/1992 (ΦΔΚ 18 Α)
θαηαβάιιεηαη απφ 1.1.1997 ην εηδηθφ κεληαίν επίδνκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 41 παξ. 8 ηνπ λ. 2065/1992 (ΦΔΚ 113 Α).
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 14 ηνπ λ 1674/1986 (ΦΔΚ 203 Α') εθαξκφδνληαη
θαη γηα ηα ζρνιεία ηεο Γεληθήο Αξκεληθήο Έλσζεο Αγαζνεξγίαο.
3. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.1566/1985 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: "Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο
πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ."
4. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1894/1990 (ΦΔΚ 88 Α) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
1.α) Μαζεηέο ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη δηαθφπηνπλ ηε θνίηεζή
ηνπο εμαηηίαο αζζελεηψλ πνπ απαηηνχλ καθξά λνζνθνκεηαθή ή θαη' νίθνλ λνζειεία,
ζηξάηεπζεο, πξνζσξηλήο θπιάθηζεο, παξακνλήο ζην εμσηεξηθφ, αλάιεςεο εξγαζίαο ζην
εκπνξηθφ λαπηηθφ ή γηα άιινπο εμαηξεηηθνχο αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ
ηε θνίηεζή ηνπο, κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη σο θαη' ηδίαλ δηδαρζέληεο θαη λα
παξαπέκπνληαη ζε πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο ζηελ
νπνία έπξεπε λα θνηηήζνπλ.
β) Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, εμεηδηθεχνληαη νη ιφγνη ραξαθηεξηζκνχ ησλ καζεηψλ σο θαη' ηδίαλ
δηδαρζέλησλ θαη θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ε έθδνζε ησλ
απνηειεζκάησλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
5. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 22 άξζξνπ 10
ηνπ λ.2327/1995 (ΦΔΚ 156 Α').
6. Οη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηνξίδνληαη ζηηο πεξηνρέο
κεηάζεζεο, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ νηθείσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ηνπνζεηνχληαη
πξνζσξηλά κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ
πξφηαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ ζε θελέο ζέζεηο ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο θαη
νξηζηηθά θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ εληφο ηεο ίδηαο πεξηνρήο, ζπγθξηλφκελνη κε
ηνπο ινηπνχο εθπαηδεπηηθνχο. Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1824/1988 (ΦΔΚ 296
Α') θαηαξγείηαη. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηνπνζεηνχληαη νξηζηηθά, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ζε ζρνιεία ηεο πεξηνρήο κεηάζεζεο, ηα νπνία δελ είραλ
πεξηιάβεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο απφ ην επφκελν ζρνιηθφ
έηνο γηα βειηίσζε ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ζρνιεία ηεο ίδηαο ή άιιεο πεξηνρήο κεηάζεζεο
κφλν ηνπ ίδηνπ λνκνχ θαη ζπγθξίλνληαη κε ηνπο ινηπνχο εθπαηδεπηηθνχο.
7. Δθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ εθιέγνληαη
λνκάξρεο, πξφεδξνη θνηλνηήησλ, λνκαξρηαθνί, δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, εθφζνλ
ππεξεηνχλ ζε άιιν λνκφ, δήκν ή θνηλφηεηα, απνζπψληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπο ζε
αληίζηνηρε ππεξεζία ή ζέζε ηεο έδξαο, ηεο πεξηνρήο πνπ έρνπλ εθιεγεί θαη αλ απηφ δελ
είλαη δπλαηφλ, ζε ππεξεζία ή ζέζε φκνξεο πεξηνρήο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ
57 ηνπ λ. 1943/1991 (ΦΔΚ 50 Α'), δελ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
8. Η πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2327/1995 αληηθαζίζηαηαη απφ
ηφηε πνπ ίζρπζε σο εμήο: "ηνπ Κεθαιαίνπ Α' ηνπ λ. 741/1977 (ΦΔΚ 223 Α')".
Αξζξν 47
Πύζηαζε ζέζεσλ δαζθάισλ
1. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο επηπιένλ δαζθάινπ ζηα ήδε ιεηηνπξγνχληα 10/ζέζηα θαη πάλσ
δεκνηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπληζηψληαη ρίιηεο ηξηαθφζηεο νγδφληα κία
(1.381) ζέζεηο θιάδνπ δαζθάισλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ
κπνξεί λα ζπληζηψληαη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ θιάδσλ δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ γηα ηελ
πιεξέζηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 4

παξάγξαθνο 8 ηνπ λ 1566/1985. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: θαηά ηελ παξ.4 άξζξ.14 Ν.2640/1998 Α
206/3.9.1998: " Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2517/1997 (ΦΔΚ 160
Α) εθαξκφδνληαη θαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1998-1999 θαη πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο
ζπληζηψκελεο ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α').
Αξζξν 48
Απνδεκίσζε γηα πξόζζεηε απαζρόιεζε εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
1. Καηαξγήζεθε
2. Καηαξγήζεθε
3. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 13 ηνπ λ 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α'),ψξεο
εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο θαη δηεμαγσγήο πξαθηηθψλ αζθήζεσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κεηψλνληαη γηα φζνπο έρνπλ ή ζπκπιεξψλνπλ
εηθνζαεηή ππεξεζία θαηά κία εβδνκαδηαίσο απφ 1.9.1996 θαη θαηά κία αθφκα απφ
20.1.1997.
Αξζξν 49
Δπέθηαζε επηδόκαηνο
1. Σν κεληαίν εηδηθφ επίδνκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ λ. 2327/1995 (ΦΔΚ 156 Α') θαηαβάιιεηαη απφ 1.1.1996 θαη ζην κφληκν θαη κε ζρέζε
εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ δηνηθεηηθφ, ηερληθφ θαη ινηπά βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ φισλ ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, απηνηειψλ θαη κε ππεξεζηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαη ππαιιήινπο ησλ ΝΔΛΔ, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε Δ.Γ.Σ.Π. ησλ Αλσηάησλ
Δθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη Δ.Σ.Π. ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, θαζψο
θαη ζηνπο ηερληθνχο εξγαζηεξίσλ ησλ Σ.Δ.Ι.
2. Σν επίδνκα απηφ, φπσο επεθηείλεηαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απμάλεηαη απφ
1.7.1996 ζε είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) δξαρκέο κεληαίσο θαη θαηαβάιιεηαη θαη ζε
φζνπο απφ ηνπο ππαιιήινπο απηνχο ππεξεηνχλ κε απφζπαζε ζε άιιεο ππεξεζίεο θαη
θνξείο, εθφζνλ απφ ηηο ππεξεζίεο απφζπαζήο ηνπο δελ ηνπο θαηαβάιιεηαη άιιν επίδνκα.
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ηελ ππ' αξηζκ. Φ.908/Η/4904/24.6-3.7.1996 απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο (ΦΔΚ Β'526), ην αλσηέξσ επίδνκα απμήζεθε απφ
1.7.1996 θαηά 10.000 δξρ.
Αξζξν 54
Δπηινγή ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο
1. Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ ηεηξαζέζησλ θαη πάλσ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ
είλαη, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π. δ/ηνο 398/1995
(ΦΔΚ 223 Α'), θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ π. δ/ηνο 323/1993 (ΦΔΚ 139 Α') κε βαζκφ Α'.
2. Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ ησλ ρνιηθψλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (.Δ.Κ.)
είλαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ Σ.Δ.Ι. κε βαζκφ Α'.
3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π. δ/ηνο 398/1995 αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο: "Διάρηζην φξην γηα ηελ επηινγή ζε ζέζε ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ είλαη ην ήκηζπ ηνπ
ζπλνιηθνχ αλψηαηνπ νξίνπ αμηνινγηθψλ κνλάδσλ, ζε θάζε πεξίπησζε ζχληαμεο πίλαθα
επηινγήο.
4. θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ π.δ/ηνο 398/1995 ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζρνιηθψλ
ζπκβνχισλ κπνξεί λα κεηάζρνπλ θαη νη ππεξεηνχληεο ζρνιηθνί ζχκβνπινη, έζησ θαη αλ δελ
έρεη ιήμεη ε ζεηεία ηνπο. ε πεξίπησζε επηινγήο θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο ζεσξείηαη φηη ε
ηεηξαεηήο ζεηεία ηνπο αξρίδεη απφ ηε λέα ηνπνζέηεζή ηνπο.
5. Οη θαηέρνληεο ζέζεηο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
2188/1994 (ΦΔΚ 18 Α') κπνξεί λα απαιιάζζνληαη απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ λνκάξρε,
θαηά πεξίπησζε, χζηεξα απφ ζχκθσλε θαη αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ γηα:
α) ζνβαξνχο πξνζσπηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο πγείαο, χζηεξα απφ αίηεζή
ηνπο, θαη
β) γηα πιεκκειή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
6. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ π.δ/ηνο 398/1995 νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 23 παξ. 6 απηνχ θαη αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζηειερψλ, νξίδνληαη
σο εμήο:
α) ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 εληφο πεληακήλνπ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ,
β) ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 εληφο κελφο απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ,

γ) ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2, 5 θαη 6 ζε επηά (7), πέληε (5) θαη ηξεηο (3) εκέξεο, αληίζηνηρα,
δ) ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 κέρξη ηέινπο ηνπ κελφο Ινπλίνπ 1996.
7. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ/ηνο 398/1995 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: "ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ζε ζρνιηθή κνλάδα ή .Δ.Κ. δελ ππεξεηεί εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη ηα
πξνζφληα ζπκκεηνρήο ζηελ ηξηκειή επηηξνπή, ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ νξίδεη γηα ην
ζθνπφ απηφλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ππεξεηεί ζε γεηηνληθή ζρνιηθή κνλάδα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
νη ππνςήθηνη δηεπζπληέο είλαη δάζθαινη κνλνζέζησλ ζρνιείσλ ή άιισλ ζρνιείσλ ζηα νπνία
δελ ιεηηνπξγεί ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, ν εθπαηδεπηηθφο κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο
νξίδεηαη απφ ην Π.Τ..Π.Δ.".
8. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ π.δ/ηνο 398/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "6. Ωο
θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ππεχζπλσλ
ηνκέσλ .Δ.Κ. νξίδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 12 γηα ηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ
κνλάδσλ θαη .Δ.Κ.".
9. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ θαη .Δ.Κ.. Η βαζκνινγία θάζε κέινπο ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο ζηα
ζπλεθηηκψκελα θξηηήξηα θαηά θαηεγνξία θαηαηίζεηαη αηηηνινγεκέλα θαη ελππφγξαθα. Σν
πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην γλσζηνπνηεί ζηνπο ππνςήθηνπο ην ζχλνιν ησλ
αμηνινγηθψλ κνλάδσλ ησλ κνξηνδνηνχκελσλ θξηηεξίσλ θαηά θαηεγνξία πνπ ηνπο αθνξνχλ
θαη ηάζζεη ζε απηνχο εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ πξνβνιή αληηξξήζεσλ, νη νπνίεο
εμεηάδνληαη απφ ην ζπκβνχιην.
10. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ π.δ/ηνο 398/1995.
11. α) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Α.Δ.Ι. είλαη
εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα
άζθεζεο θαζεθφλησλ δηεπζπληή ζηα ινηπά ζρνιεία θαη δσδεθαεηή ηνπιάρηζηνλ
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Αξκφδην πκβνχιην γηα ηελ επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ ησλ
Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Α.Δ.Ι. είλαη ην Κεληξηθφ πκβνχιην ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο.
Δπί ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ Γηεπζπληψλ γλσκνδνηεί ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θάζε
Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ επφπηε θαη δχν αλαπιεξσηέο επφπηεο,
κέιε ηνπ ηκήκαηνο Α.Δ.Ι. πνπ επνπηεχεη ην Πεηξακαηηθφ ρνιείν. Σα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ νηθείνπ
Σκήκαηνο Α.Δ.Ι. Γηα ηελ επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Α.Δ.Ι.
εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 398/1995 γηα ηελ έθδνζε πξνθήξπμεο, ηελ
ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ, ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ζχληαμεο πηλάθσλ ησλ
δηεπζπληψλ ησλ ινηπψλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
β) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ π.δ/ηνο 398/1995 δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηελ επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ ησλ
Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Α.Δ.Ι..
γ) Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ε επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ
Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Α.Δ.Ι. πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
αξηζ. 160/721995 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 96
Β').
12. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, κπνξεί:
α) λα αλαπξνζδηνξίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 5
ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ηξνπνπνηείηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο απηψλ θαη
β) λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχλζεζε θαη λα αλαπξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θεληξηθψλ
θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
13. Καηά ηελ πξψηε επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη .Δ.Κ., ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 398/1995:
α) δελ είλαη απαξαίηεηε ε θαηάζεζε εηζήγεζεο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
π.δ/ηνο 398/1995 θαη ε επηινγή κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη ρσξίο ηελ εηζήγεζε απηή θαη
β) δελ κεηέρεη ζην νηθείν πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ν εθπξφζσπνο ηεο
λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ/ηνο 399/1995 (ΦΔΚ
223 Α').
Αξζξν 59
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ δαζθάισλ, λεπηαγσγψλ, λεπηνβξεθνθφκσλ, θνηλσληθψλ
ιεηηνπξγψλ θαη νηθηαθήο νηθνλνκίαο, πνπ είλαη δηνξηζκέλνη ή δηνξίδνληαη σο κφληκνη ή
αλαπιεξσηέο ζηα Τπνπξγεία Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο

θαη έρνπλ πξνυπεξεζία ζε παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο είηε ζε Ν.Π.Γ.Γ. είηε ζε
Ν.Π.Ι.Γ., αλαγλσξίδεηαη κηζζνινγηθά ε παξαπάλσ πξνυπεξεζία. ¶ξζξν 66
Οη έρνληεο ππνζηεί κεηακφζρεπζε νξγάλσλ, λεθξνχ, θαξδηάο, πλεπκφλσλ, ήπαηνο θαη
παγθξέαηνο εγγξάθνληαη θαζ' ππέξβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 46 εδάθην VII
ηνπ λ. 1946/1991, κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.1351/1983, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 4 παξ.ι εδάθην α'
ηνπ λ. 1771/1988.
Αξζξν 67
Πηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1566/1985 πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν
εδάθην σο αθνινύζσο.
"Δηδηθά γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ θαζνξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε νη
εηδηθφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ, ηα ηπρφλ απαηηνχκελα πξνζφληα, θαζψο θαη ε πξφβιεςε ηνπ
ειάρηζηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ησλ λενδηνξηδνκέλσλ ζηελ νξγαληθή ζέζε ζηα
ρνιεία απηά.
Αξζξν 75
Σξήζε δηδαθηεξίσλ
1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ
ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ Ο.Σ.Α. θαη γλψκε ηεο νηθείαο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, κπνξεί ε Υξήζε ησλ δηδαθηεξίσλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζε έλαλ Ο.Σ.Α., λα παξαρσξείηαη ζε άιινλ
φκνξν Ο.Σ.Α., εθφζνλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ πξνέξρνληαη
νπφ ηνλ φκνξν Ο.Σ.Α.. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία αλαθαιείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ
δηδαθηεξίνπ.
2. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ν Ο.Σ.Α. πνπ έρεη ηε
ρξήζε ππνθαζίζηαηαη απφ αξκνδηφηεηεο ηνπ Ο.Σ.Α., πνπ δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα, φπσο
απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1894/1990 (ΦΔΚ 110 Α') θαη ηνπ άξζξνπ
31 ηνπ λ. 2009/1992 (ΦΔΚ 18 Α').
Αξζξν 82
Έλαξμε ηζρύνο
Η ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
εθηφο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο. Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.
Αζήλα, 14 Ινπλίνπ 1996

