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Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
και άλλες διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Εδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 1
Αντικείµενο − έκταση εφαρµογής του νόµου

1. Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η ρύθµιση του 
πλαισίου για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτή−
των και πρωτοβουλιών στον τοµέα της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό από το Υπουργείο Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για:

α) τη διδασκαλία, καλλιέργεια και προώθηση της ελ−
ληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε πολίτες της 
ελληνικής διασποράς και του κόσµου, 

β) την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
των Ελλήνων µαθητών στο εξωτερικό µε τη διατήρηση 
των στοιχείων της ελληνικής τους ταυτότητας και την 
ταυτόχρονη ενίσχυση της αµοιβαίας κατανόησης, της 
ειρηνικής συµβίωσης και της συνεργασίας ατόµων και 
οµάδων διαφορετικής προέλευσης.

γ) την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχεί−
ων, των παραδόσεων, της ιστορίας, της γνώσης και της 
εµπειρίας της ελληνικής διασποράς και την αξιοποίησή 
τους, ιδιαίτερα µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος.

δ) την αµοιβαία ανταλλαγή και επικοινωνία µεταξύ 
όλων των κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς µε βάση 
την ελληνική ιστορία, γλώσσα και πολιτισµό.

ε) την οικοδόµηση, παγκόσµιων δικτύων ελληνικής 
παιδείας µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, µε 
στόχο τη γλωσσική, εκπαιδευτική και πολιτισµική ανταλ−
λαγή και δράση, 

στ) την αναβάθµιση των µονάδων, που παρέχουν ελ−
ληνόγλωσση εκπαίδευση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
η ισότιµη ένταξη των µαθητών τους στη χώρα υπο−
δοχής,

ζ) την υποστήριξη των µορφών ελληνόγλωσσης εκ−
παίδευσης που: αα) εντάσσονται η συνδέονται θεσµικά 
µε το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής και 
ββ) αποτελούν πρότυπα αριστείας και ποιοτικής εκ−
παίδευσης. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται 
εφόσον δεν αντίκεινται στη νοµοθεσία των ξένων χω−
ρών ή σε διατάξεις διακρατικών συµφωνιών, που έχει 
υπογράψει η Ελλάδα.

Άρθρο 2
Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης

εκπαίδευσης στο εξωτερικό

1. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχε−
ται από µορφές οργάνωσης, οι οποίες καλούνται «εκπαι−
δευτικές µονάδες» και είναι ειδικότερα οι ακόλουθες:

α) σχολεία κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης, τα οποία υφί−
στανται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και στους 
αποφοίτους των οποίων χορηγούνται τίτλοι σπουδών, 
που αναγνωρίζονται ως ισότιµοι µε τους τίτλους των 
αντίστοιχων σχολείων της ηµεδαπής µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά−
των, κατά τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6.

β) αα) δίγλωσσα σχολεία ξένων χωρών κάθε βαθµίδας 
εκπαίδευσης, στους αποφοίτους των οποίων χορηγού−
νται τίτλοι σπουδών του ξένου σχολείου, κατά τη διάτα−
ξη της παραγράφου 6 του άρθρου 6, ββ) τάξεις, τµήµατα 
ή προγράµµατα ελληνικής γλώσσας, που εντάσσονται 
σε σχολεία ξένων χωρών, στους αποφοίτους των οποί−
ων χορηγούνται τίτλοι σπουδών του ξένου σχολείου, 
κατά τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 6,
γγ) λοιπές εκπαιδευτικές µονάδες, οι οποίες επιχορη−
γούνται, έστω και µερικώς, από το εκπαιδευτικό σύστηµα 
ξένων χωρών, εφόσον όλα τα παραπάνω έχουν ιδρυθεί 
ή ιδρύονται ή έχουν αναγνωριστεί ή αναγνωρίζονται 
στο πλαίσιο διεθνών ή διακρατικών συµφωνιών ή µε 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6.

γ) ελληνικά τµήµατα των ευρωπαϊκών σχολείων και 
των σχολείων διεθνών οργανισµών, για τα οποία ισχύει 
η παράγραφος 8 του άρθρου 6, 

δ) τµήµατα ελληνικών σπουδών ή άλλες µορφές ορ−
γάνωσης ελληνικών σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαί−
δευση ξένων χωρών, καθώς και θεολογικές σχολές ή 
µονάδες θεολογικής εκπαίδευσης, 
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ε) εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης ή δίγλωσ−
σης εκπαίδευσης, οι οποίες παρέχουν κάθε είδους 
επαγγελµατική κατάρτιση, αρχική ή συµπληρωµατική, 
εξασφαλίζουν στους εκπαιδευόµενους αντίστοιχα προ−
σόντα µε τη διδασκαλία επιστηµονικών, τεχνικών, επαγ−
γελµατικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια 
ανάλογων δεξιοτήτων και χορηγούν τίτλους σπουδών, 
οι οποίοι αναγνωρίζονται, ως ισότιµοι µε τους τίτλους 
ινστιτούτων και σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης 
της ηµεδαπής αντίστοιχης διάρκειας φοίτησης µε από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται κατά την παράγραφο 1 
του άρθρου 6, 

στ) τµήµατα διδασκαλίας ενηλίκων και κέντρα διδα−
σκαλίας από απόσταση µε όλες τις µορφές.

ζ) εκπαιδευτικές µονάδες, που δεν εµπίπτουν στις 
προηγούµενες περιπτώσεις και δεν χορηγούν τίτλο 
σπουδών, που αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικό σύστη−
µα. 

2. Με διεθνείς και διακρατικές συµφωνίες µπορεί να 
ιδρύονται δίγλωσσα σχολεία κάθε βαθµίδας εκπαίδευ−
σης σε ξένες χώρες ή τάξεις, τµήµατα ή προγράµµατα 
ελληνικής γλώσσας, τα οποία εντάσσονται σε σχολεία 
ξένων χωρών και ακολουθούν τους κανόνες, που ορί−
ζονται σε αυτές, καθώς και να καθορίζονται ιδιαίτεροι 
τύποι εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαί−
δευσης, που επίσης, ακολουθούν τους κανόνες, που 
ορίζονται στις συµφωνίες.

Άρθρο 3
Φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

«Κέντρα − Λόγος»

1. Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξω−
τερικό µπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή 
προξενικές αρχές, εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές ξένων 
χωρών, ελληνικές κοινότητες της διασποράς, µορφωτι−
κοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, σωµατεία και άλλα φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση των διπλωµατικών η προξενικών αρχών, εκπαι−
δευτικές µονάδες του άρθρου 2, οι οποίες παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα ποιοτικό, σηµαντικό και µε χρονική διάρκεια 
έργο ή δραστηριότητα, ως προς την προώθηση των 
σκοπών του παρόντος νόµου, χαρακτηρίζονται ως «Κέ−
ντρα − Λόγος» και τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργεί−
ου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Με 
όµοια απόφαση ο παραπάνω χαρακτηρισµός µπορεί να 
ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ειδι−
κότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρµογής της 
παρούσας διάταξης καθώς και κάθε συναφές θέµα. 

3. Στα «Κέντρα − Λόγος» µπορεί να παρέχεται από το 
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά−
των ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και µέσα διδασκαλίας. 
Τα «Κέντρα − Λόγος» µπορεί, κατ’ εξαίρεση και µόνο 
εφόσον είναι αναγκαίο για τη συνέχιση της δραστη−
ριότητάς τους, να επιχορηγούνται από το Υπουργείο 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων απο−
κλειστικά για µέρος του κόστους πρόσληψης από αυτά 
εκπαιδευτικών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, µε ποσό 
που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ήµισυ του αποδεδειγ−
µένου συνολικού κόστους. Με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθο−
ρίζονται οι περιπτώσεις, τα ειδικότερα κριτήρια και η 
διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου και κάθε σχετικό θέµα, που είναι αναγκαίο 
για την εφαρµογή της. Το ύψος των επιχορηγήσεων 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών 
και αυτές καταβάλλονται από πιστώσεις που εγγράφο−
νται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

4. Εκπαιδευτικά προγράµµατα και εκπαιδευτικό υλικό 
που εκπονείται από «Κέντρα − Λόγος» µπορούν, ύστερα 
από αίτηµα των Κέντρων και σχετική γνωµοδότηση του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του άρθρου 26 του ν. 2083/ 
1992 (Α΄ 159) να αναρτώνται στην Ψηφιακή Πλατφόρµα 
εκπαιδευτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων και να χρησιµοποιούνται 
από φορείς ελληνικής εκπαίδευσης.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

Άρθρο 4
Εφαρµογή διατάξεων

Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 27 αναφέρονται στις 
εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και εφαρµόζονται σε 
αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ − ∆ΙΓΛΩΣΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ − ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 5
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Ψηφιακή Πλατφόρµα − Ηλεκτρονικό Σύστηµα

Εποπτείας − ∆ίγλωσση εκπαίδευση
Κατάργηση εκπαιδευτικών µονάδων

1. Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων µπορεί να ενισχύει εκπαιδευτικές µονάδες 
των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον 
παρόντα νόµο. Η ενίσχυση γίνεται µε:

α) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα µε από−
σπαση ως εκπαιδευτικών στις άλλες χώρες, 

β) την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών µονάδων, 
γ) τη συγγραφή σχολικών βιβλίων, καθώς και τη δι−

άθεση και αποστολή σχολικών βιβλίων και µέσων δι−
δασκαλίας, 

δ) τη µόρφωση, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση Ελλή−
νων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς 
και οµογενών και άλλων εκπαιδευτικών, 

ε) τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
στ) τη σύνταξη προγραµµάτων, προσαρµοσµένων στις 

συνθήκες των άλλων χωρών από µεικτές επιτροπές και 
µε συνεργασία ειδικών επιστηµόνων του εσωτερικού 
και εξωτερικού, 

ζ) τη χορήγηση χρηµατικών βραβείων και επαίνων σε 
µαθητές και φοιτητές, που αριστεύουν στην ελληνική 
γλώσσα στο εξωτερικό, καθώς και σε οµογενείς και αλ−
λογενείς, που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση 
και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
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η) τη βράβευση των εκπαιδευτικών που επιδεικνύουν 
ιδιαίτερο ζήλο κατά την άσκηση του διδακτικού τους 
έργου στο εξωτερικό.

θ) την οργάνωση από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και λειτουργία ενιαίας 
Ψηφιακής Πλατφόρµας εκπαιδευτικού υλικού µε στόχο 
να αναπτυχθεί ένα σύστηµα ηλεκτρονικής µάθησης για:
αα) την κάλυψη των αναγκών γλωσσοµάθειας των µαθη−
τών σε όλο το φάσµα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
µε βάση τις ανάγκες που δηµιουργούνται σε σχέση 
µε τη χρήση και την επάρκεια της ελληνικής γλώσ−
σας, ββ) τη δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης από µα−
θητές, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόµενο χρήστη,
γγ) την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού και 
των µαθητών από απόσταση. Αντικείµενο της Ψηφιακής 
Πλατφόρµας είναι οι διαρκείς ανταλλαγές στοιχείων για 
ζητήµατα εκπαίδευσης όπως εκπαιδευτικού υλικού, ηλε−
κτρονικών εργαλείων διδακτικού σχεδιασµού, οπτικού 
και ακουστικού υλικού αναρτηµένου στο διαδίκτυο και 
εν γένει κάθε στοιχείου που υποβοηθά στην εκπλήρωση 
των σκοπών του παρόντος. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ειδικότερες 
περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις εφαρµογής των δια−
τάξεων του παρόντος άρθρου.

3. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του παρό−
ντος άρθρου στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων δηµιουργείται και λειτουργεί Βάση 
∆εδοµένων Ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
στο εξωτερικό µε φορέα λειτουργίας την ∆ιεύθυνση 
Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου, στην οποία καταχωρίζονται όλα τα δε−
δοµένα ενίσχυσης των εκπαιδευτικών µονάδων. Σκοπός 
της Βάσης ∆εδοµένων είναι: α) η υποστήριξη του Υπουρ−
γείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
στο σχεδιασµό και στην οργάνωση της ενίσχυσης των 
εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
στο εξωτερικό και στην εποπτεία της χρήσης των µέ−
σων αυτών από τις παραπάνω εκπαιδευτικές µονάδες, 
β) η άσκηση εποπτείας και ο συντονισµός ενεργειών για 
τον έλεγχο των δαπανών ενίσχυσης των εκπαιδευτικών 
µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, 
γ) η υποστήριξη του συντονισµού µεταξύ του Υπουρ−
γείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
και των συναρµόδιων για την παιδεία και τον πολιτισµό 
στο εξωτερικό Υπουργείων. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ρυθµί−
ζεται κάθε ειδικότερο σχετικό θέµα, αναγκαίο για την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 

4. Από τα σχολεία της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 2:

α) Λύκεια που έχουν ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις 
διατάξεις του ν.δ 695/1970 (Α΄ 221) στην Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γερµανίας, των οποίων φορείς είναι 
οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, καταρ−
γούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2012−2013, από 
την έναρξη του οποίου παύουν να δέχονται µαθητές για 
αρχική εγγραφή σε κάθε τάξη. Ειδικά και µόνο κατά το 
σχολικό έτος 2012−2013 στα παραπάνω Λύκεια µπορούν 
να εγγραφούν µαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 
2011−2012 φοιτούν στη Τρίτη τάξη γυµνασίων, τα οποία 
έχουν ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του 
ν.δ. 695/1970 µε φορέα τις ελληνικές διπλωµατικές ή 

προξενικές αρχές και βρίσκονται στην ίδια πόλη µε το 
Λύκειο. Τα παραπάνω Λύκεια µέχρι την οριστική λήξη 
της λειτουργίας τους µπορεί να ενισχύονται κατά τις 
διατάξεις του παρόντος.

β) Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά και Γυµνάσια, που έχουν 
ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του
ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία 
της Γερµανίας, των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές 
διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, εφαρµόζουν δίγλωσ−
σο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο επιτρέπει την 
κινητικότητα των µαθητών τους προς όλες τις βαθµί−
δες εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής και µπορεί να 
ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

γ) Λοιπά σχολεία, τα οποία είτε βρίσκονται σε άλλες 
χώρες είτε δεν έχουν ως φορέα τις ελληνικές διπλωµα−
τικές ή προξενικές αρχές, εφαρµόζουν, επίσης δίγλωσσο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, και µπορεί να ενισχύονται 
κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

Άρθρο 6
Εκπαιδευτικές µονάδες

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα 
από εισήγηση των διπλωµατικών ή προξενικών αρχών, 
µπορεί να ιδρύονται σε ξένες χώρες εκπαιδευτικές µο−
νάδες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 2, µε φορέα τις ελληνικές διπλωµατικές ή 
προξενικές αρχές, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το 
θεσµικό σύστηµα των ξένων χωρών ή από διεθνείς ή δι−
ακρατικές συµφωνίες. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται 
µε την ίδια διαδικασία, συγχωνεύονται ή καταργούνται 
εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2, φορέας των οποίων είναι 
ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, εφόσον ο 
αριθµός των µαθητών, που φοιτούν ή έχουν εγγραφεί 
ή το εκπαιδευτικό τους επίπεδο δεν δικαιολογεί τη 
διατήρησή τους.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση των διπλωµατικών ή προξενικών αρχών και 
σχετική γνώµη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας µπορεί 
να αναγνωρίζονται εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώ−
σεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που 
ιδρύονται και λειτουργούν από τους λοιπούς φορείς 
του άρθρου 3. 

2. Από τα σχολεία της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 2:

α) Στα σχολεία, των οποίων φορέας είναι οι ελληνικές 
διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, παρέχεται ελληνό−
γλωσσο και ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το 
οποίο επιτρέπει την κινητικότητα των µαθητών τους προς 
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής, δια−
µορφώνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σε συ−
νεργασία µε τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας υποδο−
χής και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πο−
λιτικής του άρθρου 1 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).
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β) Στα σχολεία, των οποίων φορέας είναι τρίτοι πα−
ρέχεται ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα, το οποίο διαµορφώνεται από το φορέα 
αυτών σε συνεργασία µε τις εκπαιδευτικές αρχές της 
χώρας υποδοχής και εγκρίνεται ανά τριετία µε από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

3. Στα σχολεία της παραγράφου 2 εφαρµόζονται κατ’ 
αρχήν όσα ισχύουν στα δηµόσια σχολεία της ηµεδαπής 
ως προς την έναρξη, διάρκεια και λήξη του σχολικού 
και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, τα προ−
γράµµατα διδασκαλίας, τις εγγραφές, µετεγγραφές, τη 
φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους και τη χορήγηση 
τίτλων σπουδών. Παρεκκλίσεις από την προηγούµενη 
παράγραφο µπορεί να διαµορφώνονται από την αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων ύστερα από πρόταση του οικείου 
φορέα, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στις 
χώρες υποδοχής. 

4. Στους απόφοιτους των σχολείων της παραγράφου 2 
χορηγούνται απολυτήριοι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι ανα−
γνωρίζονται ως ισότιµοι µε τους τίτλους των αντίστοι−
χων σχολείων της ηµεδαπής µε απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

5. Στα δίγλωσσα σχολεία ξένων χωρών και σε τά−
ξεις, τµήµατα ή προγράµµατα ελληνικής γλώσσας, που 
εντάσσονται σε σχολεία ξένων χωρών, εφαρµόζεται το 
πρόγραµµα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών µονάδων 
των ξένων χωρών και διδάσκεται σε αυτές η ελληνική 
γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισµός και κατά περίπτωση 
και άλλα µαθήµατα στην ελληνική γλώσσα.

6. Στους µαθητές των εκπαιδευτικών µονάδων της 
παραγράφου 5 χορηγείται ο τίτλος σπουδών του ξένου 
σχολείου, που περιλαµβάνει και τη βαθµολογία των µα−
θηµάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων µπορεί να αναγνωρίζεται η ισοτιµία των τίτλων 
αυτών µε τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της 
ηµεδαπής, εφόσον οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική 
γλώσσα είναι τουλάχιστον οκτώ κάθε εβδοµάδα. 

7. Στις εκπαιδευτικές µονάδες της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2, που επιχορηγούνται έστω 
και µερικώς από το εκπαιδευτικό σύστηµα ξένων χωρών, 
εφαρµόζεται το πρόγραµµα, που αναγνωρίζεται από την 
ξένη χώρα και στους αποφοίτους χορηγείται αποδει−
κτικό έγγραφο, που περιλαµβάνει τη βαθµολογία των 
µαθηµάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

8. Ιδιαίτερο τύπο εκπαιδευτικών µονάδων ελληνό−
γλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν τα ελληνικά τµήµα−
τα των ευρωπαϊκών σχολείων και των σχολείων των 
διεθνών οργανισµών, που ακολουθούν τους κανονισµούς 
λειτουργίας των σχολείων ή µονάδων αυτών.

9. Τα δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είναι 
ισότιµα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ηµεδαπής.

Άρθρο 7
Σύνοδος Συνεργασίας

1. Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων συνεργάζεται µε τα συναρµόδια υπουργεία, 
για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού 
στο εξωτερικό.

2. Για την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων, του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και 
του Υπουργείου Εξωτερικών ιδρύεται Σύνοδος Συνεργα−
σίας ως όργανο µόνιµης συνεργασίας, η οποία συγκα−
λείται από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων και συνέρχεται τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως. Στη Σύνοδο µετέχει ένας τουλάχιστον 
εκπρόσωπος κάθε Υπουργείου, που ορίζεται από τον 
αρµόδιο Υπουργό και προεδρεύει ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων. Η Σύνοδος έχει ως έργο τον ετήσιο προγραµ−
µατισµό και απολογισµό της κοινής δράσης των τριών 
υπουργείων αναφορικά µε την προώθηση της ελληνό−
γλωσσης εκπαίδευσης και εν γένει της ελληνικής παι−
δείας και πολιτισµού στο εξωτερικό και συντάσσει ετή−
σια Έκθεση Προγραµµατισµού και Απολογισµού κοινής 
δράσης, η οποία διαβιβάζεται στις αρµόδιες υπηρεσίες 
των αντίστοιχων Υπουργείων.

Για την αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών της Συνόδου 
Συνεργασίας εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 
1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως εκά−
στοτε ισχύει. 

Άρθρο 8
Προγράµµατα ανταλλαγών

1. Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς 
του εσωτερικού και του εξωτερικού, µπορεί να οργα−
νώνει προγράµµατα ανταλλαγών Ελλήνων µαθητών και 
εκπαιδευτικών της ηµεδαπής µε µαθητές και εκπαιδευτι−
κούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες. 

2. Οι εκπαιδευτικοί, που επισκέπτονται την Ελλάδα 
στο πλαίσιο προγραµµάτων ανταλλαγών µπορεί να 
αναλαµβάνουν και διδακτικό έργο στα σχολεία πρω−
τοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σε προ−
γράµµατα επιµόρφωσης ή να συµµετέχουν στην κατάρ−
τιση προγραµµάτων των σχολείων και προγραµµάτων 
επιµόρφωσης, καθώς και διδακτικού υλικού, ύστερα από 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εξωτερικών κα−
θορίζεται το κοινό πλαίσιο ενεργειών και οι όροι και 
προϋποθέσεις των προκηρύξεων των προγραµµάτων 
ανταλλαγής µαθητών και εκπαιδευτικών. Οι δαπάνες 
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού καθώς και τα θέ−
µατα χορήγησης άδειας εργασίας για εκπαιδευτικούς, 
που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και 
καταβάλλονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων. 

4. Με διεθνείς ή διακρατικές συµφωνίες καθορίζεται 
η ανάληψη διδακτικού έργου σε σχολεία πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής από 
Έλληνες εκπαιδευτικούς, που συµµετέχουν σε προγράµ−
µατα ανταλλαγής ή επιµόρφωσης. 

Με όµοιες συµφωνίες καθορίζεται το πλαίσιο συµµε−
τοχής µαθητών στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστή−
µατα. 
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Άρθρο 9
Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων µπορεί να προβλέπεται η χορήγηση πιστο−
ποιητικών ελληνοµάθειας σε οµογενείς και αλλογενείς 
και να καθορίζεται ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών, 
οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους, η διαδικασία 
και το περιεχόµενο των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής σε αυτές και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.

2. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη για 
τη σύνταξη πλαισίου προδιαγραφών και προσδιορισµού 
επιπέδων γλωσσοµάθειας και επάρκειας της ελληνικής 
γλώσσας.

3. Η διαδικασία πιστοποίησης και οι φορείς που χο−
ρηγούν τα πιστοποιητικά ελληνοµάθειας καθορίζονται 
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων. 

Άρθρο 10
Επαγγελµατική κατάρτιση και µη τυπική εκπαίδευση 

1. Τα δηµόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης της ηµεδαπής µπορεί να δέχονται για εγ−
γραφή και φοίτηση σε αυτά ορισµένο αριθµό Ελλήνων 
οµογενών και αλλοδαπών, που είναι υπήκοοι χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίοι διαθέτουν τίτλο αποφοίτησης από τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση ισότιµο και αντίστοιχο µε 
τον προβλεπόµενο ελληνικό και γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα. Ο αριθµός όσων µπορούν να εγγραφούν, ο 
τρόπος επιλογής τους, ο τρόπος διαπίστωσης της γνώ−
σης ελληνικής γλώσσας, το ύψος της συµµετοχής τους 
στις δαπάνες σπουδών, ο χρόνος κατάρτισης και κάθε 
ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας κα−
θορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

2. Οι επιλεγόµενοι προς εγγραφή και οι εγγραφόµε−
νοι στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης κατά 
την παράγραφο 1, που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν Ειδικό ∆ελτίο 
Ταυτότητας Οµογενούς εισέρχονται, λαµβάνουν θεώρη−
ση εισόδου και άδεια διαµονής στη χώρα µας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (Α΄ 212).

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν ανά−
λογα και για την εγγραφή και φοίτηση σε Εργαστήρια 
Ελευθέρων Σπουδών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 11
∆ιοίκηση και Εποπτεία

1. Η διοίκηση και εποπτεία της ελληνόγλωσσης εκ−
παίδευσης στο εξωτερικό ασκείται µε τις ακόλουθες 
διακρίσεις:

α) από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης 
στις εκπαιδευτικές µονάδες, των οποίων φορείς είναι 
οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές. Όταν 
δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, η εποπτεία 

ασκείται από τις ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές 
αρχές.

β) από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης 
στις εκπαιδευτικές µονάδες των οποίων φορείς είναι 
άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον το µεγαλύτερο 
µέρος του διδακτικού προσωπικού αποσπάται από το 
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων. Όταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, 
η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωµατικές ή 
προξενικές αρχές,

γ) Στις εκπαιδευτικές µονάδες που εντάσσονται στα 
σχολεία ξένων χωρών ή διεθνών οργανισµών ή ανα−
γνωρίζονται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό 
σύστηµα ξένων χωρών ασκείται από τις αρµόδιες αρχές 
αυτών.

2. Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές επιδιώκουν, στο πλαί−
σιο διεθνών και διακρατικών συµφωνιών, τη συνεργασία 
µε τις εκπαιδευτικές αρχές των χωρών υποδοχής για την 
καλύτερη λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων και 
των προγραµµάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

3. Όργανα διοίκησης των εκπαιδευτικών µονάδων ελ−
ληνόγλωσσης εκπαίδευσης, των οποίων φορείς είναι 
οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, είναι ο 
διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο ν. 1566/1985 (Α΄167). 

Άρθρο 12
Όργανα συντονισµού, διοίκησης και εποπτείας

1. Όργανα συντονισµού, διοίκησης και εποπτείας των 
εκπαιδευτικών µονάδων και του εκπαιδευτικού προσω−
πικού είναι οι συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι, στην 
περιοχή ευθύνης τους ασκούν καθήκοντα σε θέµατα 
που αφορούν: 

α) τη λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων των πε−
ριπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, 

β) το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποσπάται µε από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων σε εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώ−
σεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

γ) το συντονισµό των δράσεων ελληνόγλωσσης εκ−
παίδευσης. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων απο−
σπώνται στις ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές 
αρχές του εξωτερικού, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες, µέχρι δεκαπέντε εκπαιδευτικοί, που ασκούν 
καθήκοντα συντονιστών εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέ−
γονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 
του άρθρου 14.

3. Το έργο των συντονιστών εκπαίδευσης αφορά τους 
ακόλουθους τοµείς και περιλαµβάνει την άσκηση των 
σχετικών αρµοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:

α. Συµβουλευτικός − επιστηµονικός τοµέας.
αα) Συµβουλευτική και υποστηρικτική εργασία για 

τους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται µε απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων σε εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης.

ββ) ∆ιοργάνωση σε κάθε σχολικό έτος ενδοσχολικών 
σεµιναρίων επιµόρφωσης δια ζώσης ή και µε µεθόδους 
ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση για τους εκπαι−
δευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.
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β. ∆ιοικητικός − κοινωνικός − µορφωτικός τοµέας.
αα) ∆ιοίκηση και συντονισµός των εκπαιδευτικών µο−

νάδων, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς των 
χωρών υποδοχής. 

ββ) Συνεργασία µε τις ελληνικές διπλωµατικές ή προ−
ξενικές αρχές για την εφαρµογή της ελληνικής εκπαι−
δευτικής πολιτικής.

γγ) Συνεργασία µε τους φορείς ελληνόγλωσσης εκ−
παίδευσης στο εξωτερικό για την ενίσχυση, το συντο−
νισµό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη 
λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων και την προώ−
θηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού.

δδ) Συνεργασία µε τις ξένες διοικητικές − σχολικές, 
κυβερνητικές και τοπικές αρχές για την επίλυση προ−
βληµάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων.

εε) Τήρηση στοιχείων και δεδοµένων σε ψηφιακή µορ−
φή για τον προσδιορισµό των υπηρεσιακών αναγκών για 
αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές µονάδες 
και διαβίβασή τους στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

γ. Εποπτικός τοµέας.
αα) Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρ−

µογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδη−
γιών και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και ενηµέρωση του 
Υπουργείου µε κατάλληλες εισηγήσεις για τη χάραξη 
εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης τους. 

ββ) Μέριµνα για τη σύνταξη και τη διαβίβαση στην 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων ετήσιων Εκθέσεων των 
συλλόγων γονέων και των φορέων των εκπαιδευτικών 
µονάδων για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού της 
περιοχής ευθύνης τους. 

γγ) Μέριµνα για τη σύνταξη από τον υπεύθυνο του εκ−
παιδευτικού ιδρύµατος, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό, στο οποίο έχει αποσπαστεί εκπαιδευτικός, 
ετήσιας έγγραφης έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευ−
τικού και του έργου του και διαβίβαση στην αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ειδικότερα 
καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των συντονιστών εκ−
παίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε 
άλλο σχετικό θέµα.

5. Ο αριθµός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται 
κατά την παράγραφο 2 µπορεί να αυξοµειώνεται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευµάτων, Εξωτερικών και Οικονοµικών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων, µπορεί να ανατίθεται σε 
συντονιστή εκπαίδευσης ο συντονισµός του έργου των 
συντονιστών εκπαίδευσης µιας ή περισσοτέρων χωρών 
υποδοχής.

7. Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν, στην περι−
οχή ευθύνης τους, πειθαρχικές αρµοδιότητες στους 
εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται και στους διοικητικούς 
υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαµβάνονται για 
τις εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και 
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αντίστοιχες µε τις 
πειθαρχικές αρµοδιότητες των διευθυντών των διευ−
θύνσεων εκπαίδευσης της ηµεδαπής.

8. Με διακρατική συµφωνία µπορεί να οριστεί θέση 
έλληνα Ειδικού Συµβούλου στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού ή άλλο 
αρµόδιο Υπουργείο ή Οργανισµό της χώρας υποδοχής 
για την εφαρµογή ελληνόγλωσσων προγραµµάτων. Ο 
Ειδικός Σύµβουλος πρέπει να έχει εξειδικευµένες γνώ−
σεις και εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέµατα 
εφαρµογής εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και 
άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και 
επιλέγεται από το Συµβούλιο Επιλογής του άρθρου 14. 
Τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία 
επιλογής αυτού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

Άρθρο 13
∆ιευθυντές 

1. Στις εκπαιδευτικές µονάδες της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 11 µε φορέα τις ελληνικές 
διπλωµατικές ή προξενικές αρχές τοποθετούνται ∆ι−
ευθυντές ως εξής:

α) Στα τετραθέσια και πάνω δηµοτικά σχολεία εκπαι−
δευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του κλάδου 
δασκάλων µε βαθµό Α΄.

β) Στα γυµνάσια και λύκεια εκπαιδευτικοί των αντί−
στοιχων κλάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
βαθµό Α΄.

2. Τα καθήκοντα των διευθυντών και το εβδοµαδιαίο 
ωράριο διδασκαλίας είναι ανάλογα µε αυτά που ορί−
ζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα αντίστοιχα 
σχολεία της ηµεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις 
σχετικές διατάξεις της χώρας υποδοχής, άλλως είναι 
ανάλογα µε αυτά που ορίζονται για τη χώρα υποδοχής. 
Το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών 
µπορεί να ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες.

Οι διευθυντές κάθε εκπαιδευτικής µονάδας µεριµνούν 
για την καταγραφή στο ηλεκτρονικό σύστηµα της µονά−
δας και για τη διαβίβαση στο γραφείο του συντονιστή 
εκπαίδευσης κάθε στοιχείου αναγκαίου για τον προσ−
διορισµό των υπηρεσιακών αναγκών για την απόσπαση 
εκπαιδευτικών, καθώς και για την επικαιροποίησή του, 
όποτε επέλθει µεταβολή, όπως τα τµήµατα, που λει−
τουργούν, τον αριθµό των µαθητών κατά τάξη, τµήµα, 
κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, τις θέσεις εκπαιδευτικών, 
το ονοµατεπώνυµο, το έτος απόσπασης και το υπο−
χρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, 
τον αριθµό των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκ−
παιδευτική µονάδα και τον αριθµό των εκπαιδευτικών, 
που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραµµα, τη 
δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, τη δυνατότητα 
διδασκαλίας µαθηµάτων µε δεύτερη ανάθεση και τις 
κενές θέσεις, που προβλέπεται ότι θα προκύψουν µέχρι 
τις 31 Αυγούστου του έτους λόγω αυτοδίκαιης αποχώ−
ρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία 
ή λήξης της απόσπασης. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορεί 
να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή 
της παρούσας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων µπορεί να ορίζεται ενιαία 
διεύθυνση γυµνασίων και λυκείων, εφόσον αυτό επι−
βάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους, από τις τοπικές 
συνθήκες ή σε ολιγοδύναµα σχολεία.
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4. Για τους συλλόγους των διδασκόντων εφαρµόζο−
νται όσα ισχύουν για τους συλλόγους διδασκόντων των 
σχολείων της ηµεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις 
σχετικές διατάξεις της άλλης χώρας.

Άρθρο 14
Επιλογές και τοποθετήσεις

1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξω−
τερικού συνιστάται Συµβούλιο Επιλογής, η συγκρότηση 
του οποίου ορίζεται ως εξής:

α) ένα µέλος ∆.Ε.Π. παιδαγωγικού τµήµατος ή παιδα−
γωγικού τοµέα τµήµατος πανεπιστηµίου, που ορίζεται 
µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

β) ένας σύµβουλος Β΄ ή σύµβουλος Γ΄ του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται µε τον αναπλη−
ρωτή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, 
που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουρ−
γό Εξωτερικών.

δ) ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Παιδείας Οµο−
γενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουρ−
γείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 
µε αναπληρωτή του Προϊστάµενο Τµήµατος της ίδιας 
∆ιεύθυνσης.

ε) ένα µέλος του επιστηµονικού προσωπικού του Εθνι−
κού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
που ορίζεται µε τον Αναπληρωτή του από το Εθνικό 
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

στ) δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθµιας και δύο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ−
σης στα οικεία κεντρικά Υπηρεσιακά Συµβούλια, µε ανα−
πληρωτές τους νόµιµους αναπληρωτές τους.

2. Το Συµβούλιο Επιλογής συγκροτείται µε απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων. Η θητεία των µελών είναι διετής. Τα µέλη 
της περίπτωσης στ΄ µετέχουν στις συνεδριάσεις του 
Συµβουλίου Επιλογής, όταν κρίνονται και αξιολογούνται 
εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθµίδας.

3. Καθήκοντα Προέδρου του Συµβουλίου Επιλογής 
ασκεί το µέλος της περίπτωσης α΄ που αναπληρώνεται 
από τον αναπληρωτή του.

4. Γραµµατέας του Συµβουλίου Επιλογής µε τον ανα−
πληρωτή του ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης 
υπάλληλος της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή εκ−
παιδευτικός αποσπασµένος στην υπηρεσία αυτή.

5. Το Συµβούλιο Επιλογής εδρεύει στην Κεντρική υπη−
ρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων. Για την αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών 
του Συµβουλίου Επιλογής εφαρµόζεται η διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄297), 
όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης 
µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:

α) ∆ωδεκαετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία 
στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον 
σε δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.

β) Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής 
ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας, όταν 
αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

7. Κατά την επιλογή συνεκτιµώνται η υπηρεσιακή κα−
τάσταση, το διδακτικό δίπλωµα, οι µεταπτυχιακές σπου−
δές, η µετεκπαίδευση, η επιµόρφωση, η γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστηµιακών 
πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εµπειρία σε 
καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών 
µονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η 
εµπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η ικανότητα 
συνεργασίας, έµπνευσης και ενεργοποίησης των εκ−
παιδευτικών, η ικανότητα συνεργασίας µε διοικητικές, 
κυβερνητικές και τοπικές αρχές και µε κοινωνικούς φο−
ρείς και η αξιόλογη συγγραφική εργασία.

8. Οι συντονιστές εκπαίδευσης, που επιλέγονται µε 
τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου τοποθετούνται 
στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν 
σε αυτές για τρία έτη, µετά τη συµπλήρωση των οποί−
ων, η απόσπασή τους µπορεί να παρατείνεται, εφόσον 
διαπιστωθεί η ύπαρξη σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, 
για δύο έτη ακόµη, χωρίς επιµίσθιο, κατόπιν αιτήσεώς 
τους, αφού επανακριθούν από το Συµβούλιο Επιλογής 
της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών 
τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της 
απόσπασης αποκλείεται.

∆υνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν 
υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συµπληρώνουν ή έχουν 
συµπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης ως συ−
ντονιστές εκπαίδευσης. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα τα 
θέµατα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για 
πλήρωση των θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, 
στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προ−
θεσµίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της 
γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίµηση των κριτη−
ρίων σε αξιολογικές µονάδες, στη διαδικασία επιλογής, 
στην οποία περιλαµβάνεται και προσωπική συνέντευξη 
των υποψηφίων µε τα µέλη του Συµβουλίου Επιλογής, 
στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος 
τους, στην τοποθέτηση, στην επανάκριση για παράταση 
της απόσπασης, στη µετακίνηση, στην καταχώριση των 
αποσπάσεων στη Βάση ∆εδοµένων και σε κάθε άλλο 
σχετικό θέµα.

10. Η επιλογή των διευθυντών της παραγράφου 1 του 
άρθρου 13 γίνεται από ειδικό τριµελές συλλογικό όργα−
νο, στο οποίο µετέχει ο συντονιστής εκπαίδευσης και 
δύο (2) µέλη του συλλόγου διδασκόντων, που ορίζονται 
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η 
γραµµατειακή υποστήριξη του συλλογικού οργάνου, 
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία 
του. Για την αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του πα−
ραπάνω οργάνου εφαρµόζεται η διάταξη της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄297), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

11. Υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις διευθυντών 
µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, που είναι 
αποσπασµένοι σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερι−
κού, εφόσον έχουν κατά περίπτωση τα προσόντα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και:

α) Πενταετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία στην 
εκπαίδευση, σε δηµόσια σχολεία της αντίστοιχης βαθ−
µίδας.
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β) Επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής 
ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας, όταν 
αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

12. Κατά την επιλογή συνεκτιµώνται η επιµόρφωση, 
η µετεκπαίδευση, οι µεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση 
τους για τα εκπαιδευτικά πράγµατα του εσωτερικού 
και εξωτερικού, η ικανότητα για την ανάληψη διοικη−
τικών καθηκόντων και µορφωτικών και πολιτιστικών 
πρωτοβουλιών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και 
η αξιόλογη συγγραφική εργασία.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα τα 
θέµατα που αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής δι−
ευθυντών, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και 
σε κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

13. Οι διευθυντές εκπαιδευτικών µονάδων, οι οποίοι 
επιλέγονται µε τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου 
υπηρετούν µε την ιδιότητα αυτή στις θέσεις, στις οποίες 
έχουν τοποθετηθεί µέχρι τη λήξη της αρχικής τους από−
σπασης ή της παράτασης αυτής, εφόσον έχουν επιλεγεί 
ως διευθυντές κατά τη διάρκεια της παράτασης. 

14. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανι−
κές τους θέσεις στην εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους µπορούν να µετατεθούν 
ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις, που ισχύ−
ουν για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών. 

Για τους διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ πα−
ράγραφος 9 του ν. 1566/1985. 

Ειδικά για τους συντονιστές εκπαίδευσης και τους 
διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης του εξωτερικού το Συµβούλιο Επιλογής 
της παραγράφου 1 ασκεί αρµοδιότητες υπηρεσιακού 
και πειθαρχικού συµβουλίου. 

15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του 
Συµβουλίου Επιλογής της παραγράφου 1, µπορεί να 
απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκ−
παίδευσης, καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθ−
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του εξωτερικού 
για: α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους 
ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και β) για 
σοβαρό λόγο αναγόµενο σε πληµµελή άσκηση των υπη−
ρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναµία 
άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη 
επιείκεια ή µεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων 
αξιολόγησης, µη προσήκουσα συµπεριφορά προς τους 
πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυµία εφαρµογής νέων µε−
θόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων, κακή συνεργασία µε τους προϊσταµένους, 
τους υφισταµένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης 
και εκπαίδευσης και µειωµένη ποιοτική και ποσοτική 
απόδοση.

16. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων, µπορεί να αναπροσδιορίζονται τα προσόντα 
και τα κριτήρια επιλογής των συντονιστών εκπαίδευσης 
και των διευθυντών των εκπαιδευτικών µονάδων του 
εξωτερικού και να τροποποιείται η διαδικασία επιλογής 
τους.

Άρθρο 15
Αναπλήρωση

1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελ−
λείπουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τον επόµενο 
υποψήφιο στον ισχύοντα πίνακα επιλογής συντονιστών 
εκπαίδευσης και αν αυτό δεν είναι εφικτό από τον µε−
θεπόµενο και ούτω καθεξής.

2. Αν η κατά τα παραπάνω αναπλήρωση είναι ανέφι−
κτη, τότε αναπληρώνονται από δηµόσιο εκπαιδευτικό 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που έχει 
τα προσόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 14. Στην 
περίπτωση αυτή οι αναπληρωτές των συντονιστών εκ−
παίδευσης του εξωτερικού ορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά−
των, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της αρµόδιας 
∆ιεύθυνσης του Υπουργείου. 

3. Όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυ−
ντές εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευ−
σης του εξωτερικού, ορίζονται αναπληρωτές αυτών από 
τους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς της ίδιας ή άλλης 
εκπαιδευτικής µονάδας, µε απόφαση του συντονιστή 
εκπαίδευσης. 

Άρθρο 16
Λοιπά θέµατα διοίκησης και εποπτείας

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα θέµατα ορ−
γάνωσης και λειτουργίας των γραφείων συντονιστών 
εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων µπορούν να συγκροτούνται 
στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης οµάδες εργα−
σίας για την υποβοήθηση της αρµόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων στη σύνταξη προγραµµάτων εκπαίδευσης, στην 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και στην οργάνωση 
σεµιναρίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα προσό−
ντα και η διαδικασία επιλογής των µελών των οµάδων 
αυτών ανάλογα µε το σκοπό της συγκρότησής τους. 
Για τις πάσης φύσεως αµοιβές ή αποζηµιώσεις των µε−
λών των οµάδων εργασίας εφαρµόζεται η διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄297), 
όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και των συναρµόδιων 
Υπουργών µπορεί να ανατίθενται νοµικές υποθέσεις 
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε 
νοµικό που διαµένει στην ξένη χώρα, µε αµοιβή κατά 
περίπτωση, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει νοµικός 
σύµβουλος στην οικεία ελληνική διπλωµατική ή προξε−
νική αρχή ή αυτός που υπάρχει δεν επαρκεί.

4. Στους αποσπώµενους κατά τις διατάξεις του παρό−
ντος νόµου, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επι−
βάλλουν τη µετάβασή τους στην Ελλάδα χορηγείται 
ειδική άδεια µέχρι επτά ηµέρες κάθε έτος. Αρµόδια 
όργανα για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας 
είναι:

α) για τους συντονιστές εκπαίδευσης ο Υπουργός 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και

β) για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς 
υπαλλήλους ο συντονιστής εκπαίδευσης.
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Άρθρο 17
Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού

1. Το διδακτικό προσωπικό ελληνόγλωσσης εκπαίδευ−
σης αποτελούν Έλληνες δηµόσιοι εκπαιδευτικοί, που 
έχουν τις απαιτούµενες κατά κλάδο ειδικότητες, µε 
απόσπαση. 

2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 επιµορφώνονται 
µε µεθόδους ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση πριν 
από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου, Μά−
θησης και Θρησκευµάτων ορίζεται το ειδικότερο περι−
εχόµενο και η διάρκεια της επιµόρφωσης.

3. Για την εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές µονάδες του 
παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του 
άρθρου 4 παράγραφος 12 του ν. 1566/1985.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 εφαρ−
µόζονται αναλόγως και για τις υποχρεώσεις των εκπαι−
δευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό. 

Άρθρο 18
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών − Προσδιορισµός

υπηρεσιακών αναγκών

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων επιτρέπεται να αποσπώνται 
στις εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και 
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ύστερα από αίτησή 
τους, δηµόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτε−
ροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, οι οποίοι: 

α) έχουν τριετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

β) έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην 
οποία αποσπώνται ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, 
γαλλική ή γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της 
χώρας απόσπασής τους. 

2. Για τον προσδιορισµό των υπηρεσιακών αναγκών 
για την απόσπαση εκπαιδευτικών σε κάθε εκπαιδευτική 
µονάδα της παραγράφου 1 µε ευθύνη του συντονιστή 
εκπαίδευσης καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης, αντιστοίχως, και 
όποτε επέλθει µεταβολή επικαιροποιούνται στοιχεία 
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση όπως τα τµήµατα, 
που λειτουργούν, ο αριθµός των µαθητών κατά τάξη, 
τµήµα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευ−
τικών, το ονοµατεπώνυµο, το έτος απόσπασης και το 
υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέ−
χουν, ο αριθµός των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην 
εκπαιδευτική µονάδα και ο αριθµός των εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραµµα, η 
δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα 
διδασκαλίας µαθηµάτων µε δεύτερη ανάθεση και οι κε−
νές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν µέχρι τις 
31 Αυγούστου του έτους λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης 
ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης 
της απόσπασης. Τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάζονται 
ηλεκτρονικά κατά την έναρξη του σχολικού έτους µε 
ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στην ∆ιεύθυνση 
Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων και καταχωρίζονται στη Βάση ∆εδοµένων 
Μέσων Ενίσχυσης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και 
επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά και επικαιροποι−

ηµένα µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού 
έτους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζεται κάθε ειδικό−
τερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.

3. α) Η απόσπαση των δηµόσιων εκπαιδευτικών µε 
αποδοχές στην Ελλάδα και επιµίσθιο στο εξωτερικό ή 
µόνο µε αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και χωρίς επιµί−
σθιο γίνεται για τρία συνολικά σχολικά έτη. Ο χρόνος 
απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού 
έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται 
µέσα στο Α΄ τετράµηνο του σχολικού έτους απόσπασης. 
Η απόσπαση που γίνεται µετά το Α΄ τετράµηνο του 
σχολικού έτους διαρκεί µέχρι τη λήξη του αντίστοιχου 
τετραµήνου του τελευταίου σχολικού έτους. 

β) Παράταση της απόσπασης µπορεί να χορηγηθεί µε 
αίτηση του εκπαιδευτικού, που υποβάλλεται µέσα στο 
πρώτο δίµηνο του ηµερολογιακού έτους, για δύο ακόµη 
έτη, χωρίς επιµίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικείου 
συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά µε τις ανάγκες της 
υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού. 
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται. 

Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συµπληρώσει τρία συ−
νολικά έτη απόσπασης µπορούν να αποσπαστούν µέχρι 
τη συµπλήρωση αυτών.

∆υνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν 
υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συµπληρώνουν ή έχουν 
συµπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης. 

γ) Κατ’ εξαίρεση παράταση της απόσπασης µπορεί 
να γίνει και πέραν της πενταετίας όταν: αα) επιβάλ−
λεται από διακρατικές συνθήκες, ββ) είναι αδύνατη η 
αντικατάσταση του αποσπασµένου. Στην παραπάνω 
περίπτωση του εδαφίου ββ΄ η παράταση χορηγείται για 
ένα µόνο σχολικό έτος κατόπιν εισήγησης του οικείου 
συντονιστή εκπαίδευσης και δεν µπορεί να παραταθεί 
περαιτέρω ή να ανανεωθεί. 

δ) Ο αριθµός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις 
εκπαιδευτικές µονάδες της παραγράφου 1 ορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων. Με όµοια απόφαση καθορίζονται η 
ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα 
προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των 
αποσπασµένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις 
απόσπασης εκπαιδευτικών µε αποδοχές και επιµίσθιο ή 
µόνο µε αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιµίσθιο.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 
9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) εξακολουθούν να ισχύουν. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων επιτρέπεται να αποσπώνται, 
εκπαιδευτικοί ιερωµένοι (δάσκαλοι ή καθηγητές), ασκώ−
ντας παράλληλα, µετά τη λήξη του ωραρίου διδασκα−
λίας, όπως ορίζεται στο παρόν, και τα ιερατικά τους 
καθήκοντα. Για τις αποσπάσεις αυτών και την παράτα−
ση απόσπασης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 
3 και επιπλέον απαιτείται άδεια του ιερατικού τους 
προϊσταµένου στην Ελλάδα, του οικείου µητροπολίτη 
στη χώρα υποδοχής, καθώς και η σύµφωνη γνώµη του 
οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Για τα λοιπά θέµατα 
της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας πα−
ραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα στο παρόν 
και στα άρθρα 20, 21 και 23. 

6. Η τοποθέτηση και µετακίνηση των αποσπώµενων 
εκπαιδευτικών γίνεται µε απόφαση του συντονιστή εκ−
παίδευσης. 
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7. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που 
υπηρετούν σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού 
καθορίζεται σύµφωνα µε το ωράριο απασχόλησης των 
αντίστοιχων εκπαιδευτικών της ηµεδαπής, εφόσον δεν 
αντίκειται στη νοµοθεσία της χώρας υποδοχής, άλλως 
σύµφωνα µε το ωράριο της χώρας υποδοχής.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται παρεκκλίσεις, 
εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευ−
τικές ανάγκες. Με ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος 
συµπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας 
και του ωραρίου υποχρεωτικής παραµονής των εκπαι−
δευτικών στο σχολείο και µε ανάθεση εργασιών διοι−
κητικού, πολιτιστικού και µορφωτικού περιεχοµένου, 
καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής 
διδασκαλίας για τη συµπλήρωση του προγράµµατος.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 και του 
άρθρου 33 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) εφαρµόζονται στους 
εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών µονάδων των περι−
πτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2. 
Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ως 
εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του Γραφείου Παιδείας 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αµερικής. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά 
σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισµών, ύστερα 
από αίτηση τους, δηµόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε αυξηµένα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση 
της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα 
σχολεία αυτά ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, 
γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας 
απόσπασής τους. Για τις αποσπάσεις στα σχολεία διε−
θνών οργανισµών ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 
3, εφόσον δεν προσκρούουν σε διεθνή ή διακρατική 
συµφωνία άλλως οι διατάξεις της συµφωνίας.

10. Οι αποσπάσεις κατά την παράγραφο 9 στα ευρω−
παϊκά σχολεία διαρκούν επτά σχολικά έτη µετά από 
δοκιµαστική περίοδο δύο ετών υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο καταστατικό των 
ευρωπαϊκών σχολείων. Με απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορεί 
να αυξοµειώνεται η διάρκεια της απόσπασης εφόσον 
αυτό απαιτείται από το καταστατικό των ευρωπαϊκών 
σχολείων. Παράταση της απόσπασης επιτρέπεται µόνο 
αν επιβάλλεται από διεθνή ή διακρατική συµφωνία και 
για το χρόνο, που ορίζεται σε αυτήν. Για τα λοιπά θέ−
µατα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας 
παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν και στα 
άρθρα 20, 21 και 23. 

11. Η ισχύς των πινάκων επιλογής υποψηφίων για από−
σπαση στα ευρωπαϊκά σχολεία, που έληγε το σχολικό 
έτος 2008−2009, παρατείνεται µέχρι το σχολικό έτος 
2012−2013.

12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται η ειδικότερη 
διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά 
σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισµών, τα ειδι−
κότερα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο 
τρόπος επιλογής, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης 
αυτών µε αποδοχές και επιµίσθιο ή µόνο µε αποδοχές 
ή χωρίς αποδοχές και επιµίσθιο και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα. 

13.α) Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε 
µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που 
υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε µό−
νιµοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δηµόσιων υπη−
ρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή 
της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, 
επιτρέπεται να αποσπώνται, µε αίτησή τους, για συνυ−
πηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή του ∆ηµοσίου που 
βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη µε την αρχή 
που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε 
αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό 
διάστηµα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου. Η από−
σπαση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του συναρµόδιου 
Υπουργού ύστερα από γνώµη του προϊσταµένου της 
οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής στην περί−
πτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν. 

β) Οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί της παραπάνω περί−
πτωσης α΄ δεν λαµβάνουν επιµίσθιο ή επίδοµα υπηρεσί−
ας αλλοδαπής, αλλά µόνον τις αποδοχές του εσωτερι−
κού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή 
των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

γ) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α΄ 
δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη 
διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν ενερ−
γούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συµπληρώσει δύο 
έτη πραγµατικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Παράτα−
ση των αποσπάσεων αυτών αποκλείεται. 

δ) Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3072/ 
2002 (Α΄ 294) εφαρµόζονται και για τη χορήγηση άδειας 
άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπο−
νται στην περίπτωση α΄.

Για τα λοιπά θέµατα της απόσπασης των εκπαιδευτι−
κών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται 
στο παρόν και στα άρθρα 20 και 21. 

14. Η απόσπαση εκπαιδευτικού µπορεί να διακοπεί πριν 
από τη συµπλήρωση του χρόνου της διάρκειάς της ή 
της παράτασης στις περιπτώσεις:

α) πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανε−
πάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναµίας ανταπόκρι−
σης στα καθήκοντά του, 

β) συχνής και αδικαιολόγητης ή µακράς απουσίας από 
τα καθήκοντά του.

γ) υποβολής σχετικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό, 
εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται 
ειδικά και δεν διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία της 
εκπαιδευτικής µονάδας.

δ) όταν η παραµονή του εκπαιδευτικού στη θέση από−
σπασης δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακούς λόγους, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στην αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων.

ε) για την εξυπηρέτηση επιτακτικών υπηρεσιακών και 
εκπαιδευτικών αναγκών της ηµεδαπής.

Η διακοπή της απόσπασης γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά−
των ύστερα από εισήγηση για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ 
του οργάνου επιλογής της περίπτωσης δ΄ της παραγρά−
φου 3, το οποίο εκτιµά πραγµατικά περιστατικά, όπως 
αυτά συνάγονται από τις ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού του συντονιστή εκπαίδευσης, του 
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φορέα της εκπαιδευτικής µονάδας και των συλλόγων 
γονέων αυτής. 

15. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή 
των οποίων η απόσπαση παρατείνεται υποχρεούνται 
να παραµείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της 
απόσπασης ή της παράτασης.

Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης του εκπαιδευ−
τικού κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 
14 κατά τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασής 
της, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης µε−
τάβασης και δεν λαµβάνει τα έξοδα επιστροφής στην 
Ελλάδα.

Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης του εκπαι−
δευτικού κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 14 
κατά τη διάρκεια των τριών ετών της απόσπασής του, ο 
εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης µετάβασης 
και δεν λαµβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. 

16. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και 
των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτε−
ται κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 14 
δεν µπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης. 
Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή 
της διακόπτεται κατά την περίπτωση γ΄ της ίδιας παρα−
γράφου δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης 
για τα δύο σχολικά έτη µετά τη διακοπή.

Άρθρο 19
Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης

∆ιοικητικοί υπάλληλοι µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου

1. Τα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης στελεχώ−
νονται µε εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται για το σκοπό 
αυτόν και δεν µπορούν να είναι περισσότεροι από τρεις 
ανά γραφείο, καθώς και µε διοικητικούς υπαλλήλους. 
Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών προς στελέχωση 
των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης ισχύουν ανά−
λογα οι παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16 και 17 του 
άρθρου 18.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορεί 
να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης, εφόσον 
διαπιστώνεται η ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών, που δεν 
µπορούν να αντιµετωπιστούν µε άλλον τρόπο. 

Οι αποσπώµενοι διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει να 
έχουν διοικητική εµπειρία τουλάχιστον δύο ετών, επαρ−
κή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή µιας 
από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερµανική, εφόσον 
αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης, καθώς 
και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις των 
παραγράφων 2, 3, 7, 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 18 εφαρ−
µόζονται ανάλογα για τους διοικητικούς υπαλλήλους 
και για τις αποσπάσεις αυτών. 

3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονι−
στών εκπαίδευσης και των σχολείων, των οποίων φορέ−
ας είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές 
µπορεί να προσλαµβάνεται κατά τις διατάξεις του ν. 
2190/1994 (Α΄ 28) προσωπικό, πέραν του εκπαιδευτικού 
ή διδακτικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας µπορεί να 
είναι ίση µε την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα του σχολείου. Αποκλείεται η αναγνώ−

ριση των συµβάσεων αυτών ως συµβάσεων αορίστου 
χρόνου. 

Άρθρο 20
∆ιάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών

1. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 17 
τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης ή 
των διπλωµατικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρ−
χουν συντονιστές και τοποθετούνται σε εκπαιδευτικές 
µονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 2 της περιοχής ευθύνης τους.

2. Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές 
µονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 2 των οποίων φορέας δεν είναι οι ελλη−
νικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές και διορίζονται 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη δηµόσια 
εκπαίδευση της ηµεδαπής, ορκίζονται ενώπιον του συ−
ντονιστή εκπαίδευσης ή των διπλωµατικών ή προξενικών 
αρχών, αν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, και 
αποσπώνται στη θέση που κατέχουν µέχρι το τέλος του 
διδακτικού έτους, µετά το πέρας του οποίου επιστρέ−
φουν στην οργανική τους θέση. Η απόσπαση µπορεί να 
παραταθεί ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού και ει−
σήγηση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά µε 
τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του 
εκπαιδευτικού για δύο έτη. ∆υνατότητα παράτασης της 
απόσπασης και ανανέωσης της παράτασης υπάρχει χω−
ρίς υποχρέωση καταβολής των τακτικών αποδοχών του 
εκπαιδευτικού στην Ελλάδα και επιµισθίου. Η παράταση 
της απόσπασης µπορεί να ανανεώνεται για δύο έτη κάθε 
φορά µε την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις. 

3. Ο χρόνος της απόσπασης στο εξωτερικό λογίζεται 
ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του αποσπασµένου 
εκπαιδευτικού.

Άρθρο 21
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, συντονιστών

και εκπαιδευτικού έργου

1. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2986/2002 
(Α΄24), που αναφέρονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευ−
τικού έργου και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφαρµόζονται και στις 
εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
του εξωτερικού, στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν 
στις µονάδες αυτές µε απόσπαση, καθώς και στους 
συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού και στους 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν µε απόσπαση στα γρα−
φεία αυτών.

2. Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2986/2002 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών 
µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, 
µε φορέα τις ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρ−
χές, ανατίθεται στον συντονιστή εκπαίδευσης.

3. Η κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2986/2002 
διαδικασία ατοµικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαµορφώνεται 
ως εξής:

α) Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται και ως προς το δι−
οικητικό και ως προς το επιστηµονικό παιδαγωγικό 
έργο του από τον διευθυντή της σχολικής µονάδας, 
εάν υπάρχει. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εκπαιδευτικός 
αξιολογείται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης 
του εξωτερικού.
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β) Ο διευθυντής της σχολικής µονάδας αξιολογείται 
από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και ως προς το 
διοικητικό και ως προς το επιστηµονικό παιδαγωγικό 
έργο του. Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού της 
περίπτωσης α΄ και του διευθυντή της σχολικής µονάδας 
λαµβάνονται υπόψη και οι ετήσιες Εκθέσεις της υπο−
περίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 
3 του άρθρου 12.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασµένοι στο 
γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης του εξωτερικού 
αξιολογούνται από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης 
και ως προς το διοικητικό και ως προς το επιστηµονικό 
παιδαγωγικό τους έργο.

δ) Ο συντονιστής εκπαίδευσης αξιολογείται ως προς 
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του από τριµελή επιτρο−
πή, που αποτελείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυν−
σης Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευ−
σης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο των ελλη−
νικών διπλωµατικών ή προξενικών αρχών της περιοχής 
ευθύνης του συντονιστή, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών και έναν σύµβουλο του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως µέλη. Η επιτροπή 
µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη των µελών της 
και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η οποία διαβιβάζεται 
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και στο Συµβούλιο 
Επιλογής της παραγράφου 1 του άρθρου 14. 

Η επιτροπή ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε την 
οποία µπορεί να ορίζονται και αναπληρωµατικά µέλη, 
καθώς και ο γραµµατέας της από τους διοικητικούς 
υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευµάτων ή εκπαιδευτικούς αποσπασµέ−
νους στην ίδια υπηρεσία. Για την αµοιβή ή αποζηµίωση 
των µελών του παραπάνω οργάνου εφαρµόζεται η διά−
ταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄297), 
όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά την αξιολόγηση λαµβάνεται υπόψη η αξιόπιστη 
και πλήρης τήρηση και διαβίβαση των δεδοµένων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 18, η ενδοσχολική επιµόρ−
φωση των εκπαιδευτικών της υποπερίπτωσης ββ΄ της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12, η 
διεξαγωγή της και η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε 
αυτήν, ο αριθµός των εκπαιδευοµένων και το εκπαι−
δευτικό επίπεδο των µονάδων της περιοχής ευθύνης 
του συντονιστή, η εύρυθµη διοικητική λειτουργία και 
ο συντονισµός τους, το επίπεδο σχέσεων µε τις εκ−
παιδευτικές και λοιπές αρχές της χώρας υποδοχής, η 
απασχόληση των εκπαιδευτικών και οι πρωτοβουλίες 
µαθησιακής υποβοήθησης των µαθητών και η εύρυθµη 
λειτουργία των σχολικών επιτροπών.

4. Η τριµελής επιτροπή της περίπτωσης δ΄ της παρα−
γράφου 3 ασκεί παράλληλα και το κατά το άρθρο 5 του 
ν. 2986/2002 έργο των επιτροπών ενστάσεων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από εισή−
γηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθορίζονται 
ειδικότερα η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης 
των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού, καθώς 
και η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόµενο 
της αξιολόγησης και κάθε άλλο θέµα σχετικό για την 
αξιολόγηση του έργου και των εκπαιδευτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 22
Σχολικά Συµβούλια − Σχολικές Επιτροπές

1. Για καθεµία ή για περισσότερες εκπαιδευτικές µο−
νάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού 
µπορεί να συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και να 
λειτουργεί Σχολικό Συµβούλιο. 

2. Έργο του Σχολικού Συµβουλίου είναι η κατά τον 
προσφορότερο τρόπο στήριξη της λειτουργίας της 
εκπαιδευτικής µονάδας και η επικοινωνία του µε την 
τοπική κοινωνία. Το Σχολικό Συµβούλιο, στο οποίο µε−
τέχει πάντοτε ο ∆ιευθυντής του σχολείου, συγκροτείται 
από τρία έως πέντε µέλη που ορίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων από το σύλλογο των διδασκόντων και από 
το διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου γονέων, εφόσον 
υπάρχει. Πρόεδρος του Σχολικού Συµβουλίου είναι ο 
∆ιευθυντής του σχολείου. Το Σχολικό Συµβούλιο λει−
τουργεί νόµιµα µε όσα µέλη του είναι παρόντα. Η θητεία 
του Σχολικού Συµβουλίου είναι τριετής 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων ορίζονται οι ειδικότερες 
αρµοδιότητες του Σχολικού Συµβουλίου και κάθε άλλο 
αναγκαίο για την εφαρµογή της παρούσας θέµα.

4. Για καθεµία ή για περισσότερες εκπαιδευτικές µο−
νάδες µπορεί να συγκροτείται και να λειτουργεί Σχολική 
Επιτροπή. Έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχεί−
ριση εσόδων και εξόδων της µονάδας και η φροντίδα 
για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, η ανάθεση της 
λειτουργίας των κυλικείων και γενικότερα ο εφοδια−
σµός αυτής µε τα απαραίτητα µέσα για τη λειτουργία 
τους. Οι Σχολικές Επιτροπές, στις οποίες απαραιτήτως 
συµµετέχουν ο διευθυντής της µονάδας, ένας εκπαι−
δευτικός της µονάδας και ένας κηδεµόνας, έχουν τρία 
έως πέντε µέλη και συγκροτούνται µε απόφαση του 
συντονιστή εκπαίδευσης µέσα στον πρώτο µήνα του 
σχολικού έτους. Η διάρκεια της θητείας των Σχολικών 
Επιτροπών είναι ετήσια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 23
Ειδικό επιµίσθιο και αποζηµιώσεις

1. Στους συντονιστές εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτι−
κούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώ−
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου µπο−
ρεί να καταβάλλεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, επιπλέον 
των τακτικών αποδοχών τους και, πάντως, µόνο µέχρι 
τα πρώτα τρία έτη της απόσπασης, ειδικό επιµίσθιο 
σε τοπικό νόµισµα της χώρας απόσπασης ή, εφόσον 
επιτρέπεται αυτό από το νοµισµατικό καθεστώς της 
χώρας απόσπασης, σε ευρώ ή σε δολάρια Η.Π.Α..

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, η 
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων δι−
πλωµατικών ή προξενικών αρχών, καθορίζονται: α) οι 
ειδικότερες περιπτώσεις καταβολής του ειδικού επι−
µισθίου, β) οι ειδικότερες προϋποθέσεις καταβολής,
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γ) το ύψος αυτού σε κάθε περίπτωση, δ) ο τρόπος και η 
ειδικότερη διάρκεια καταβολής του, ε) οι λόγοι διακοπής 
ή µείωσής του και στ) κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

3. Στους συντονιστές εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτι−
κούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους της παραγρά−
φου 1 καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα πρώτης µετά−
βασης στο εξωτερικό και οριστικής επιστροφής στην 
Ελλάδα των ίδιων και των προστατευόµενων µελών της 
οικογένειάς τους. Επίσης µπορεί να καταβάλλονται και 
δαπάνες µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας µέσα στη 
χώρα απόσπασης ή σε άλλη χώρα ή στην Ελλάδα και 
αποζηµιώσεις για συµµετοχή σε επιτροπές και οµάδες 
εργασίας, που συγκροτούνται στη χώρα απόσπασης 
ή στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις για την ηµεδαπή. 

4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζονται: 
α) οι ειδικότερες περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις, το ύψος 
και η διαδικασία καταβολής των εξόδων και δαπανών 
της προηγούµενης παραγράφου, β) οι προϋποθέσεις και 
το ύψος των καταβαλλόµενων νοσηλίων στο εξωτερικό 
ή της χορήγησης δανείων για την αντιµετώπιση επεί−
γουσας εισαγωγής σε νοσοκοµείο της αλλοδαπής, γ) οι 
προϋποθέσεις και το ύψος των δαπανών για µεταφορά 
στην Ελλάδα της σορού αποθανόντων εκπαιδευτικών 
ή προστατευόµενων µελών της οικογένειάς τους και
δ) κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

Άρθρο 24
Λοιπές δαπάνες

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθο−
ρίζονται τα κάθε είδους έξοδα, που απαιτούνται για 
την πραγµατοποίηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικά 
φιλοξενιών, συνεδρίων, διακρατικών συναντήσεων, 
επιµορφωτικών σεµιναρίων, µετεκπαιδεύσεων, για την 
ανάπτυξη δηµόσιων σχέσεων και ο τρόπος καταβολής 
των εξόδων αυτών.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ρυθµί−
ζονται θέµατα που αφορούν τα έξοδα λειτουργίας των 
γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερι−
κό, καθώς και τις προµήθειες στο εξωτερικό επίπλων 
και µηχανών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων 
αυτών. 

Άρθρο 25
Επιχορηγήσεις εκπαιδευτικών µονάδων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορεί 
να επιχορηγούνται οι εκπαιδευτικές µονάδες των περι−
πτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
για την αντιµετώπιση των πάσης φύσεως εξόδων λει−
τουργίας τους.

2. Οι επιχορηγήσεις αυτές καταβάλλονται σε τοπικό 
νόµισµα ή σε ευρώ ή σε δολάρια Η.Π.Α. στις Σχολικές 
Επιτροπές του άρθρου 22 και καταχωρίζονται στη Βάση 
∆εδοµένων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 µε ευθύνη 
της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθο−
ρίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων των 

προηγούµενων παραγράφων, η διαδικασία απόδοσης 
των σχετικών λογαριασµών και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται.

Άρθρο 26
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού

Οι αποφάσεις των άρθρων 6 παράγραφος 1 και 22 
παράγραφος 3 εκδίδονται µετά από γνώµη του Γενικού 
∆ιευθυντή της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελλη−
νισµού. Η γνώµη αυτή διατυπώνεται εντός προθεσµίας 
δεκαπέντε ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού 
εγγράφου. Εάν παρέλθει άπρακτος η παραπάνω προ−
θεσµία, η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη διατύπωση της 
γνώµης αυτής.

Άρθρο 27
Σχολεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας

της Γερµανίας

Ειδικά για τους αποσπασµένους στην Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γερµανίας διοικητικούς υπαλλήλους και 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης διατηρείται σε ισχύ η παρ. 15 του άρθρου 
9 του ν. 2817/2000 (Α ́ 78), όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α ΄118). 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Άρθρο 28
Εκπαιδευτικές µονάδες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

Ενίσχυση – Αποσπάσεις – Εισηγητική Επιτροπή

1. Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων συνεργάζεται µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα τρι−
τοβάθµιας εκπαίδευσης ή µε ανάλογα ιδρύµατα ερευνών 
του εξωτερικού και εν γένει µε τις εκπαιδευτικές µονά−
δες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
2, τις οποίες µπορεί να ενισχύει µε επιχορήγηση:

α) για την ίδρυση και λειτουργία τµηµάτων ή άλλων 
µορφών σπουδών ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, 
καθώς και εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών 
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε εκπαι−
δευτικές µονάδες του εξωτερικού και 

β) για την πραγµατοποίηση επιστηµονικής έρευνας 
και προγραµµάτων σχετικά µε την ελληνική γλώσσα 
και τον πολιτισµό, καθώς και τη διδασκαλία τους. Για 
τους σκοπούς αυτούς εγγράφονται δαπάνες στον προ−
ϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων, το ύψος των οποίων καθο−
ρίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

2. Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων µπορεί να ενισχύει ειδικά τους παραπάνω 
φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για 
τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε εκπαιδευτικές 
µονάδες του εξωτερικού, µε τη χορήγηση υποτροφιών 
σε σπουδαστές τους για την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το ύψος των 
χορηγούµενων υποτροφιών καθορίζονται µε κοινή από−
φαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και καταβάλλονται από 
πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
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µάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται και οι υπο−
χρεώσεις των υποτρόφων του εξωτερικού για προσφο−
ρά διδακτικού έργου στα σχολεία του εξωτερικού. 

3. α) Σε τµήµατα ελληνικών σπουδών ή σε άλλες 
µορφές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πο−
λιτισµού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύµατα 
ερευνών του εξωτερικού, µπορεί να αποσπώνται για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, µε 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από αίτησή τους, εκπαιδευτικοί 
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
εφόσον έχουν αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά επιστη−
µονικά προσόντα και τουλάχιστον τίτλο µεταπτυχιακών 
σπουδών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης του εσω−
τερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστηµών αγωγής 
και άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία 
λειτουργούν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή τα ιδρύµα−
τα ερευνών, ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, 
γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας 
απόσπασής τους. 

Για τις αποσπάσεις αυτές ισχύουν αναλογικά οι δι−
ατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 16 και 17 
του άρθρου 18 και του άρθρου 23. 

Η απόσπαση αποκλείεται σε περίπτωση που έχει 
ανακληθεί άλλη απόσπαση του εκπαιδευτικού για τους 
λόγους των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 14 
του άρθρου 18.

β) Η τοποθέτηση των αποσπώµενων εκπαιδευτικών 
της προηγούµενης περίπτωσης στη θέση για την οποία 
έχουν επιλεγεί γίνεται από τον συντονιστή εκπαίδευ−
σης, ο οποίος ασκεί σε αυτούς πειθαρχικές αρµοδι−
ότητες αντίστοιχες µε τις πειθαρχικές αρµοδιότητες 
των προϊσταµένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής. 

4. Συνιστάται Εισηγητική Επιτροπή µε αρµοδιότητα:
α) τη διατύπωση εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παι−

δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σχετικά 
µε τα θέµατα: αα) ενίσχυσης µε επιχορήγηση κατά την 
παράγραφο 1 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ή ανάλογων ιδρυµάτων ερευνών του εξω−
τερικού και εν γένει των εκπαιδευτικών µονάδων της 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ββ) 
αναζήτησης πόρων για την υλοποίηση της παραπάνω 
ενίσχυσης και 

β) την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που αποσπώ−
νται σε τµήµατα ελληνικών σπουδών ή σε άλλες µορφές 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, 
που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθ−
µιας εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύµατα ερευνών 
του εξωτερικού.

5. Η Εισηγητική Επιτροπή είναι πενταµελής και απο−
τελείται από πρόσωπα µε εµπειρία στα θέµατα των 
αρµοδιοτήτων της ως εξής: α) τον Πρόεδρο και δύο 
µέλη που ορίζει µε απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, β) ένα µέλος 
που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού και
γ) ένα µέλος που ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Τα 
µέλη µπορεί να ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους.

Η Εισηγητική Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή από−
φαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εξωτερι−

κών. Για την αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών της Ειση−
γητικής Επιτροπής εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 
17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η επιχορήγηση της παραγράφου 1 χορηγείται µε 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων ύστερα από εισήγηση της Εισηγη−
τικής Επιτροπής.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθο−
ρίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων των 
προηγούµενων παραγράφων, η διαδικασία απόδοσης 
των σχετικών λογαριασµών και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται.

8. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 και το εκπαιδευτικό τους έργο αξιολο−
γείται κατ’ έτος από την Εισηγητική Επιτροπή της πα−
ραγράφου 4. Κατά την ετήσια αξιολόγηση λαµβάνεται 
υπόψη έγγραφη έκθεση για τον εκπαιδευτικό και το 
έργο του, η οποία, µε µέριµνα του συντονιστή εκπαίδευ−
σης, συντάσσεται από τον υπεύθυνο του εκπαιδευτικού 
ιδρύµατος, στο οποίο έχει αποσπαστεί ο εκπαιδευτικός 
και διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργεί−
ου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα τα 
θέµατα που αφορούν την απόσπαση εκπαιδευτικών της 
παραγράφου 3, τη διαδικασία απόσπασης, την έκδο−
ση προκηρύξεων για την παραπάνω, τα απαιτούµενα 
προσόντα, τα όργανα και τη διαδικασία επιλογής των 
εκπαιδευτικών, τα κριτήρια επιλογής και την αποτίµησή 
τους σε αξιολογικές µονάδες, το ωράριο και τους όρους 
διδασκαλίας, τη δυνατότητα και τον τρόπο συµπλήρω−
σής του, τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας. 

10. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρό−
ταση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν 
τις ανταλλαγές φοιτητών και διδακτικού επιστηµονικού 
προσωπικού, την οργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων και 
ειδικών προγραµµάτων σπουδών, τη διάθεση υποτρο−
φιών, την υποστήριξη ερευνητικών προγραµµάτων και 
κάθε θέµα σχετικό µε την ελληνόγλωσση τριτοβάθµια 
εκπαίδευση στο εξωτερικό.

ΜΕΡΟΣ ∆΄
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 29
Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Παιδείας Οµογενών

και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης

1. H περίπτωση θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
π.δ. 147/1976 (Α΄ 56) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης»

Η ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευµάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα 
τµήµατα:

α) Τµήµα Α΄ Σπουδών και Μαθητικής Μέριµνας
β) Τµήµα Β΄ ∆ιοικητικών Θεµάτων και ανθρώπινου 

δυναµικού
γ) Τµήµα Ξένων και Μειονοτικών σχολείων και ∆ιαπο−

λιτισµικής Εκπαίδευσης
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Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης κατανέµονται στα 
ανωτέρω Τµήµατα ως εξής:

α) Τµήµα Α΄ Σπουδών και Μαθητικής Μέριµνας
Τα θέµατα που αφορούν ιδίως:
αα) Στη µέριµνα για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουρ−

γία, συγχώνευση, αναγνώριση και κατάργηση εκπαι−
δευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του 
εξωτερικού, στην αναγνώριση εκπαιδευτικών µονάδων 
ως Κέντρα − Λόγος και στην ανάκληση αυτής καθώς και 
σε επιχορηγήσεις σε αυτά, στις εγγραφές, µετεγγραφές, 
προγράµµατα σπουδών, προγράµµατα ανταλλαγής µα−
θητών και εκπαιδευτικών, εξετάσεις καθώς και θέµατα 
φοίτησης µαθητών, στην έγκριση αποστολής διδακτι−
κού υλικού, στην εποπτεία εφαρµογής προγραµµάτων 
εκπαίδευσης, στις εγκρίσεις διενέργειας ερευνών σε 
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, στη χορήγηση βεβαι−
ώσεων ισοτιµίας − αντιστοιχίας ξένων τίτλων Πρωτο−
βάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην έκδοση 
περιοδικού για µαθητές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
εξωτερικού.

ββ) Στην τήρηση αναλυτικών αρχείων και φακέλων και 
ιδίως ψηφιακών αρχείων για όλα τα παραπάνω

γγ) Στη δηµιουργία, οργάνωση και λειτουργία της 
Ψηφιακής Πλατφόρµας εκπαιδευτικού υλικού της πε−
ρίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5.

δδ) Στη συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και 
τους λοιπούς ελληνικούς και ξένους φορείς για τη δι−
δασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και 
πολιτισµού στο εξωτερικό.

εε) Στη συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής για θέµατα αναλυτικών προγραµµάτων σπου−
δών και άλλων συναφών αντικειµένων.

στστ) Στην πιστοποίηση καταλληλότητας των εκ−
παιδευτικών µονάδων του εξωτερικού ως εξεταστικών 
κέντρων.

ζζ) Στη σύγκληση και προετοιµασία της Συνόδου Συ−
νεργασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και την 
επεξεργασία της έκθεσης Προγραµµατισµού και Απο−
λογισµού αυτής.

ηη) Στη συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ευρω−
παϊκών Σχολείων, στην προετοιµασία φακέλων για τα 
θέµατα προς συζήτηση στο Ανώτατο Συµβούλιο Ευρω−
παϊκών σχολείων.

θθ) Στις εγκρίσεις για το χαρακτηρισµό µαθητών του 
εξωτερικού ως «κατ’ οίκον ή κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και 
κάθε άλλη σχετική µε τα ανωτέρω αρµοδιότητα.

ιι) Σε κάθε άλλο θέµα σπουδών στις εκπαιδευτικές 
µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

β) Τµήµα Β΄ ∆ιοικητικών Θεµάτων 
Τα θέµατα που αφορούν ιδίως:
αα) Στη στελέχωση των εκπαιδευτικών µονάδων ελλη−

νόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό µε την απόσπα−
ση µονίµων δηµοσίων εκπαιδευτικών, στην πρόσληψη 
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού µε σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό, στη σύσταση 
θέσεων, επιλογή και πλήρωση θέσεων συντονιστών 
εκπαίδευσης, στην έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρε−
σίας σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού, στη 
µετακίνηση εκτός έδρας συντονιστών εκπαίδευσης και 
αποσπασµένων εκπαιδευτικών για εκτέλεση υπηρεσί−
ας, στη δηµιουργία και τήρηση υπηρεσιακών φακέλων 
των αποσπασµένων εκπαιδευτικών, διευθυντών και συ−
ντονιστών εκπαίδευσης για το χρονικό διάστηµα της 

απόσπασής τους, στην έκθεση απόψεων και παροχή 
στοιχείων επί διαφορών για τα ανωτέρω θέµατα ενώ−
πιον των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων.

ββ) Στη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 21, στην 
υποστήριξη των προσώπων και οργάνων, που πραγµα−
τοποιούν αυτήν, τη συγκέντρωση κάθε στοιχείου για την 
πραγµατοποίηση και από την πραγµατοποίηση αυτής 
και την τήρηση σχετικών φακέλων και αρχείων.

γγ) Στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, και διευθυντών 
και στη σχετική διαδικασία για τη στελέχωση των Ευ−
ρωπαϊκών σχολείων και των σχολείων διεθνών Οργανι−
σµών, στην επιλογή Εθνικών Επιθεωρητών Πρωτοβάθµι−
ας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων, που προβλέπονται στα άρθρα 6, 15 και 16 
του ν. 3205/2002 (Α΄ 148), στην επιλογή καθηγητών−µε−
λών επιτροπής για την επιλογή θεµάτων του εθνικού 
Baccalaureat και την έγκριση µετακίνησής τους.

δδ) Στην απόσπαση εκπαιδευτικών σε τµήµατα ελ−
ληνικών σπουδών ή σε άλλες µορφές διδασκαλίας της 
ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, που λειτουργούν σε 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 
σε ανάλογα ιδρύµατα ερευνών του εξωτερικού και στην 
εξέταση αιτηµάτων των φορέων αυτών για απόσπαση 
εκπαιδευτικών, στην τήρηση αρχείου επιχορηγήσεων 
φορέων του άρθρου 28 και τη συνεργασία µε άλλους 
κρατικούς φορείς που παρέχουν τέτοιες επιχορηγή−
σεις, στη δηµιουργία και τήρηση φακέλων των απο−
σπασµένων και λοιπών εκπαιδευτικών στους παραπάνω 
φορείς, στην υποστήριξη της Εισηγητικής Επιτροπής 
του άρθρου 28, στη συγκέντρωση των εκθέσεων της 
παραγράφου 7 του άρθρου 28.

εε) Στην εν γένει τήρηση και ιδίως στην ψηφιακή τή−
ρηση για όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες του άρθρου 
2 κάθε αρχείου και δεδοµένου αναγκαίου για τη δια−
χείριση και τον έλεγχο διαχείρισης ανθρώπινου δυναµι−
κού και ιδίως την πραγµατοποίηση και παρακολούθηση 
των αποσπάσεων εκπαιδευτικών, της διάρκειας, της 
ανανέωσης, των επιµισθίων, οδοιπορικών εξόδων και 
αποζηµιώσεων, των στοιχείων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 18 και κάθε άλλου ανάλογου δεδοµένου. 

στστ) Στη δηµιουργία, οργάνωση, διαχείριση και λει−
τουργία της Βάσης ∆εδοµένων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 5 και τη µέριµνα για την καταχώριση σε αυτήν 
για όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες του άρθρου 2 κάθε 
στοιχείου, που αναφέρεται ρητά στο νόµο ως περι−
εχόµενο της Βάσης ∆εδοµένων, τα οποία ενδεικτικά 
είναι τα ακόλουθα: α) Οι αποσπάσεις και παρατάσεις 
της παραγράφου 8 του άρθρου 14 µε κάθε αναγκαίο 
στοιχείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών, 
β) Οι αποσπάσεις, παρατάσεις, αποφάσεις διακοπής, 
τοποθετήσεις, µετακινήσεις, ωράρια υπηρεσίας, αιτή−
σεις απόσπασης και λοιπά στοιχεία της παραγράφου 
17 του άρθρου 18 µε κάθε αναγκαίο στοιχείο για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών, γ) Οι συµβάσεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και κάθε σχετικό µε 
αυτές στοιχείο, δ) Τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 
3 του άρθρου 23, ε) Τα έξοδα και οι δαπάνες των πα−
ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 και οι επιχορηγήσεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 28, καθώς και στ) κάθε 
άλλο στοιχείο αναγκαίο για την άσκηση ελέγχου και 
εποπτείας επί των πάσης φύσεως διατιθεµένων πόρων 
για τους φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό όπως ενδεικτικά επιχορηγήσεων, κάθε είδους 
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δαπανών ενίσχυσης, εκπαιδευτικού υλικού, αποσπάσεων 
και προσλήψεων εκπαιδευτικών.

ζζ) Στην επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και πλη−
ροφοριών σχετικών µε τις εκπαιδευτικές µονάδες ελ−
ληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, τη φοίτηση 
µαθητών κ.λπ. σε συνεργασία µε το Τµήµα Στατιστικής 
και Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

ηη) Στην τήρηση Αρχείου και Πρωτοκόλλου της ∆ιεύ−
θυνσης.

θθ) Στην επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και 
πληροφοριών σχετικών µε τις εκπαιδευτικές µονάδες 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, τη φοί−
τηση µαθητών σε συνεργασία µε το Τµήµα Στατιστικής 
και Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

γ) Τµήµα Γ΄ Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και ∆ι−
απολιτισµικής Εκπαίδευσης.

Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος περιλαµβάνονται 
θέµατα που αφορούν ιδίως:

αα) Στη µέριµνα για την ίδρυση, αναγνώριση, συγχώ−
νευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία 
των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης ∆. Θράκης, στη σύνθεση εκπαι−
δευτικού προσωπικού, στον διορισµό εκπαιδευτικών για 
την κάλυψη του τουρκόφωνου προγράµµατος, στο λοιπό 
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, στους µαθητές των 
σχολείων αυτών και στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις 
σχολικές εφορείες µειονοτικών σχολείων, στο Συντονι−
στικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης και στο Συντονι−
στή Μειονοτικής Εκπαίδευσης καθώς και στην τήρηση 
πρωτοκόλλου και αρχείου.

ββ) Στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης 
(Υ.Σ.Μ.Ε.).

γγ) Στη λειτουργία, εποπτεία και σύσταση θέσεων 
εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ιεροσπουδαστήρια Κο−
µοτηνής και Ξάνθης.

δδ) Στην παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων 
για τη φοίτηση µαθητών και άλλων δεδοµένων στα 
µειονοτικά σχολεία. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται και 
υφίστανται επεξεργασία από το Τµήµα Στατιστικής και 
Ερευνών της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων βάσει των προδιαγραφών 
της ∆ιεύθυνσης.

εε) Στη µέριµνα για την ίδρυση, αναγνώριση, συγχώ−
νευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία 
των ξένων σχολείων και του ∆ιεθνούς Σχολείου Λάρι−
σας, στις παρεκκλίσεις των ωρολογίων και αναλυτικών 
προγραµµάτων κατόπιν εισηγήσεως του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην εγγραφή και φοίτηση µα−
θητών, στη χορήγηση εκπαιδευτικών και γονικών αδειών 
στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στη χορήγηση άδειας δι−
δασκαλίας στους αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς, 

στστ) Στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) του 
Ηρακλείου Κρήτης για θέµατα σχετικά µε την ίδρυση, 
την πιστοποίηση, την οργάνωση, τη λειτουργία και επο−
πτεία, τη σύνθεση και τον καθορισµό θέσεων και ορισµό 
προσόντων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, 
τον ορισµό προσόντων ∆ιευθυντού και Υποδιευθυντών 
Σ.Ε.Π. και τη διαδικασία και τα όργανα επιλογής τους, 
την προκήρυξη θέσεων για αποσπάσεις ελλήνων εκ−

παιδευτικών, θέµατα εκπαιδευτικών ξενόγλωσσου προ−
γράµµατος, έναρξη−λήξη σχολικού διδακτικού έτους, 
εγγραφές, µετεγγραφές, φοίτηση µαθητών, ωρολόγια 
και αναλυτικά προγράµµατα, συνεργαζόµενα ευρωπαϊκά 
σχολεία, µετακινήσεις εκτός έδρας µελών του συµβου−
λίου επιθεωρητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού 
του Σ.Ε.Π.

ζζ) Στην παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων, τα 
οποία συγκεντρώνονται από το Τµήµα Στατιστικής και 
Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι−
δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε βάση 
τις προδιαγραφές του Τµήµατος, που αφορούν στη φοί−
τηση µαθητών και άλλων δεδοµένων στα ξένα σχολεία 
και στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, 

ηη) Στην τήρηση αρχείου ξένων σχολείων.
θθ) Στη µέριµνα για όλα τα θέµατα των σχολείων 

∆ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης των άρθρων 35,36 και 37 
του ν.2413/96 και ενδεικτικά την ίδρυση και λειτουργία 
αυτών, τα ειδικά αναλυτικά προγράµµατα και µαθήµατα, 
το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη διοίκηση αυτών.

4. Οι διατάξεις του παρόντος τροποποιούνται κατά τη 
διάταξη του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107).

Άρθρο 30
Αναγνωρισµένες εκπαιδευτικές µονάδες 

1. Εκπαιδευτικές µονάδες, που έχουν αναγνωριστεί, 
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά−
των, κατά τις διατάξεις του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), και δεν 
χορηγούν τίτλο, που αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικό 
σύστηµα, µπορεί να ενισχύονται κατά τα οριζόµενα στις 
παραγράφους 2 και 3. 

2. Οι µονάδες της παραγράφου 1 υποχρεούνται: α) να 
λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα έξι εβδοµάδες ανά 
έτος και συγκεκριµένες ώρες ανά εβδοµάδα, που δεν 
µπορούν να είναι λιγότερες από είκοσι, β) να εφαρµό−
ζουν συγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας 
ελληνικής γλώσσας, το οποίο µαζί µε τα στοιχεία του 
χρόνου λειτουργίας τους της περίπτωσης α΄ οφείλουν 
να υποβάλλουν εγγράφως πριν από την έναρξη του 
σχολικού έτους στη ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, γ) να τηρούν και 
να διαβιβάζουν κατά τη λήξη του σχολικού έτους σε 
ψηφιακή µορφή στην παραπάνω ∆ιεύθυνση αρχείο των 
µαθητών τους και ηµερήσιο παρουσιολόγιο αυτών ανά 
ώρα διδασκαλίας, δ) να τηρούν και να διαβιβάζουν κατά 
τη λήξη του σχολικού έτους σε ψηφιακή µορφή στην 
παραπάνω ∆ιεύθυνση αρχείο των µαθητών τους, που 
µετείχαν στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποιητικού 
ελληνοµάθειας. 

Αν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των προηγούµε−
νων περιπτώσεων, η αναγνώριση των µονάδων αυτών 
ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Με όµοια απόφαση 
καθορίζονται ειδικότερα οι περιπτώσεις, η διαδικασία και 
προϋποθέσεις εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.

3. Για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών µονάδων του 
παρόντος άρθρου µπορούν να απασχολούνται σε αυτές 
για τη συµπλήρωση του ωραρίου τους αποσπασµένοι 
στην περιοχή εκπαιδευτικοί, που ορίζονται µε απόφαση 
του συντονιστή εκπαίδευσης, µε την οποία ορίζεται και 
ο χρόνος απασχόλησής τους στις µονάδες αυτές. Αν η 
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ενίσχυση κατά τα παραπάνω δεν είναι εφικτή και ιδίως 
αν ο χρόνος των αποσπασµένων εκπαιδευτικών δεν 
επαρκεί, µπορεί να διατίθενται εκπαιδευτικοί από την 
Ελλάδα µε απόσπαση. Για τις αποσπάσεις αυτές εφαρ−
µόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18, της παραγράφου 1 
του άρθρου 20, του άρθρου 21 και του άρθρου 23. 

Ο συντονιστής εκπαίδευσης ασκεί τις αρµοδιότητές 
του και στις µονάδες αυτές, καθώς και στους εκπαι−
δευτικούς, που αποσπώνται σε αυτές. 

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3696/2008

1. Το άρθρο 8 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Άρθρο 8
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας−

Υποχρέωση ενηµέρωσης 

1. Η άδεια λειτουργίας Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαί−
δευσης µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια ισχύ−
ος της µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου. Για την 
τροποποίηση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδεί−
ας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε ανάλογη 
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 
του άρθρου 6, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβου−
λίου του ΕΚΕΠΙΣ. Για την τροποποίηση δεν απαιτείται η 
προσκόµιση νέας εγγυητικής επιστολής καθώς και εγ−
γράφων, τα οποία έχει προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος 
για την έκδοση της άδειας και δεν µεταβάλλονται µε 
την τροποποίηση. Για την τροποποίηση καταβάλλεται 
από τον ενδιαφερόµενο στο ΕΚΕΠΙΣ χρηµατικό ποσό, 
που δεν υπερβαίνει ης δύο χιλιάδες ευρώ όπως ειδικό−
τερα µπορεί να καθοριστεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ΕΚΕΠΙΣ. Το ύψος του παραπάνω ποσού 
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων. Η τροποποιηµένη άδεια λειτουργίας 
ισχύει µέχρι το χρόνο λήξης της αρχικής άδειας.

Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται και 
για την πραγµατοποίηση σύµπραξης, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 10, που δεν περιλαµβάνεται στην άδεια 
λειτουργίας.

Μεταβολές των στοιχείων της άδειας λειτουργίας, 
που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 ή πραγ−
µατοποίηση σύµπραξης χωρίς την παραπάνω τροποποί−
ηση επάγονται ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

2. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρε−
ούνται να ενηµερώνουν εγγράφως το αρµόδιο Τµήµα 
Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για 
κάθε µεταβολή των προϋποθέσεων ίδρυσης ή συνδρο−
µής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων επί ποινή ανάκλησης της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρµόζεται ανάλογα 
και για τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών εκπαίδευ−
σης και κατάρτισης του άρθρου 11, των οποίων η άδεια 
λειτουργίας µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΕΠΙΣ, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζονται 
ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή των παραπάνω 
διατάξεων.

5. Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν 
υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων αίτηση για τροποποίηση της άδειας 
λειτουργίας αυτών, µπορούν µέσα σε τριάντα ηµέρες 
από τη δηµοσίευση του παρόντος να συµπληρώσουν τα 
στοιχεία του σχετικού φακέλου µε στοιχεία, που κρίνουν 
σκόπιµα ή ζητούνται από το ΕΚΕΠΙΣ. Στην παραπάνω 
περίπτωση η τροποποίηση της άδειας, που θα εκδοθεί, 
εφόσον συντρέχουν οι σχετικοί όροι, ανατρέχει στην 1 
Σεπτεµβρίου 2011.»

2. Το άρθρο 12 του ν. 3696/2008, όπως αντικαταστά−
θηκε µε την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 45 του 
ν.3848/2010 (Α΄ 71) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

1. Το Τµήµα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:
α) Παραλαµβάνει τις αιτήσεις Κέντρων Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας 
λειτουργίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 
4 και 6. Παραλαµβάνει, επίσης, τις αιτήσεις για τροπο−
ποίηση άδειας λειτουργίας και την έγγραφη ενηµέρωση, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 8.

β) Εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυ−
σης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 και εισηγείται 
σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων,

γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαί−
δευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

δ) Τηρεί το Μητρώο ∆ιδασκόντων του άρθρου 15.
ε) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυ−

κειακής Εκπαίδευσης για τη συνδροµή των όρων της 
άδειας ίδρυσής τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
τους. Ο έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και διαρκής και 
στο πλαίσιο του τα ελεγχόµενα Κέντρα Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκοµίζουν τα κατά 
περίπτωση έγγραφα των άρθρων 2, 3 και 4, εφόσον 
ζητηθούν. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται 
Έκθεση.

στ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων την ανάκληση άδειας ίδρυσης 
Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον συντρέ−
χουν οι όροι του άρθρου 5 ή της παραγράφου 2 του 
άρθρου 8, που αφορούν την άδεια ίδρυσης.

2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.:
α) Εξετάζει τις αιτήσεις για την έκδοση και την τροπο−

ποίηση άδειας λειτουργίας σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 6 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 8. 
Παραλαµβάνει, επίσης, τις αιτήσεις για την έκδοση και 
τροποποίηση άδειας λειτουργίας των λοιπών παρόχων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στο άρθρο 11 και την έγγραφη ενηµέρω−
ση αυτών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 8.

β) ∆ιατυπώνει γνώµη προς τον Υπουργό Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη 
συνδροµή των κριτηρίων για τη χορήγηση και την τρο−
ποποίηση άδειας λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκει−
ακής Εκπαίδευσης.



6798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυ−
κειακής Εκπαίδευσης για τη συνδροµή των κριτηρίων 
και στοιχείων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 βάσει των 
οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη 
διάρκεια αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και 
διαρκής, πραγµατοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο 
καθώς και µε αυτοψία και στο πλαίσιο του τα ελεγχό−
µενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται 
να προσκοµίζουν τα έγγραφα του άρθρου 6, εφόσον 
ζητηθούν. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται 
Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

Η παραπάνω εποπτεία και έλεγχος ασκείται επίσης 
από το ΕΚΕΠΙΣ και επί των λοιπών παρόχων υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 για τη συν−
δροµή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων 
εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια 
αυτής. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται 
Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

δ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων την ανάκληση άδειας λει−
τουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης εφόσον 
συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 3 του άρθρου 7 
και του τελευταίου εδ. της παραγράφου 1 του άρθρου 
8, που αφορούν την άδεια λειτουργίας.

ε) Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας λοιπών παρόχων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 
εάν συντρέξει περίπτωση παράβασης του παρόντος 
νόµου ή όρου της άδειας λειτουργίας τους.

στ) Τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. της παραγράφου 2 του 
άρθρου 14.

3. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 2 
µπορεί να εξειδικεύεται µε απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 32
Κατάργηση των γραφείων πρωτοβάθµιας

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης

1. Καταργούνται οι παρακάτω περιφερειακές υπηρεσίες, 
που αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες στο Υπουρ−
γείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων:

α) Τα γραφεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, που είχαν προβλεφθεί στα άρθρα 5 και 8 
του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), όπως αντικαταστάθηκαν µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

β) Τα γραφεία φυσικής αγωγής που είχαν προβλεφθεί 
στο άρθρο 9 του ν. 1304/1982, όπως τροποποιήθηκε µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24). 

γ) Τα γραφεία επαγγελµατικής εκπαίδευσης, όπως 
µετονοµάστηκαν µε την περίπτωση α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), τα γρα−
φεία τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης που είχαν 
προβλεφθεί στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄ 79).

2. Οι αρµοδιότητες, που καταργούνται µε την παρά−
γραφο 1, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις 
θέσεις αυτές, µεταφέρονται, ως εξής:

α) των γραφείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στις οικείες διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και

β) των γραφείων φυσικής αγωγής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης στις οικείες διευθύνσεις δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.

3. Για τη µεταφορά των θέσεων και του προσωπικού 
που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο εκδί−
δεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου τα καθήκο−
ντα και οι αρµοδιότητες των προϊσταµένων των υπηρε−
σιών µονάδων που καταργούνται µε την παράγραφο 1,
ανατίθενται ως εξής:

α) των προϊσταµένων των γραφείων πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στους διευθυντές 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντί−
στοιχα, και 

β) των προϊσταµένων των γραφείων φυσικής αγωγής 
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους διευθυντές δευ−
τεροβάθµιας εκπαίδευσης.

5. Υφιστάµενες µισθώσεις για τη στέγαση και λειτουρ−
γία των αποκεντρωµένων υπηρεσιών που καταργούνται 
µε την παράγραφο 1, λύονται µέσα σε τρεις µήνες από 
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων µπορεί να παραταθεί υφιστά−
µενη µίσθωση έως και ένα έτος και για µία µόνο φορά 
εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που µνηµονεύεται 
στην απόφαση αυτή. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται και 
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λύση των µισθώσεων.

6. Οι διευθυντές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, στις διευθύνσεις των οποίων µεταφέρο−
νται οι αρµοδιότητες, οι θέσεις και το προσωπικό των 
υπηρεσιών που καταργούνται µε την παράγραφο 1, ευ−
θύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών µετα−
φοράς των κάθε µορφής αρχείων που τηρούνται στους 
χώρους στέγασης των καταργούµενων υπηρεσιών κα−
θώς και για την ασφαλή φύλαξη και µεταφορά των 
υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δηµόσια περιουσία. Για 
την υλοποίηση των υποχρεώσεων του προηγούµενου 
εδαφίου οι διευθυντές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ−
µιας εκπαίδευσης εκδίδουν πράξεις και αναθέτουν την 
πραγµατοποίηση υλικών ενεργειών σε υπαλλήλους των 
καταργούµενων µονάδων.

7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου όπου στις 
κείµενες διατάξεις αναφέρονται:

α) το γραφείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και το 
γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης νοούνται η δι−
εύθυνση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και η διεύθυνση 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982, όπως 
είχαν τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 
56 του ν. 1566/1985, αντίστοιχα.

β) ο προϊστάµενος του γραφείου πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης και ο προϊστάµενος του γραφείου δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης νοούνται ο διευθυντής πρωτο−
βάθµιας εκπαίδευσης και ο διευθυντής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στην 
παράγραφο 2 των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/1982, όπως 
οι τελευταίες είχαν τροποποιηθεί από την παράγραφο 
1 του άρθρου 56 του ν. 1566/1985, αντίστοιχα.

γ) το γραφείο φυσικής αγωγής και το γραφείο επαγ−
γελµατικής εκπαίδευσης νοείται η διεύθυνση δευτε−
ροβάθµιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στην πα−
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ράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1304/1982, όπως είχε 
τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 
του ν. 1566/ 1985.

δ) ο προϊστάµενος του γραφείου φυσικής αγωγής και 
ο προϊστάµενος του γραφείου επαγγελµατικής εκπαί−
δευσης νοείται ο διευθυντής δευτεροβάθµιας εκπαίδευ−
σης που προβλέπεται στο άρθρο 2 και στην παράγραφο 
2 του άρθρου 7 του ν. 1304/1982, όπως η τελευταία είχε 
τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του 
ν. 1566/1985.

8. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου ii του ν. 3879/
2010 (Α΄163) η λέξη «εννεαµελές» αντικαθίσταται µε τη 
λέξη «επταµελές» και διαγράφονται οι φράσεις «έναν 
εκπρόσωπο του «Ε.ΚΕ.ΠΙΣ» και «έναν εκπρόσωπο του 
Ε.Κ.∆.∆.Α.» και επίσης στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας 
παραγράφου η φράση «µε τετραετή θητεία» αντικαθί−
σταται µε τη φράση «µε τριετή θητεία». 

Άρθρο 33
Μεταβατικές διατάξεις

1. Συντονιστές εκπαίδευσης, που έχουν επιλεγεί κατά 
το σχολικό έτος 2011−2012 διατηρούνται στις θέσεις, στις 
οποίες έχουν τοποθετηθεί ανεξαρτήτως του συνολικού 
χρόνου απόσπασης, που έχουν διανύσει και υπηρετούν 
σε αυτές για τρία έτη, µετά τη συµπλήρωση των οποί−
ων, η απόσπασή τους µπορεί να παρατείνεται, εφόσον 
διαπιστωθεί η ύπαρξη σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, 
για δύο έτη ακόµη, χωρίς επιµίσθιο, κατόπιν αιτήσεώς 
τους, αφού επανακριθούν από το Συµβούλιο Επιλογής 
της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και η προσφορά των 
υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω 
παράταση της απόσπασης αποκλείεται.

2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές µο−
νάδες του άρθρου 2 του ν. 2413/1996 και τοποθετήσεις 
σε αυτές κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 25 του ίδιου νόµου, διατηρούνται κατά το σχολικό 
έτος 2011−2012. Μετά τη λήξη του παραπάνω σχολικού 
έτους οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί, εφόσον διαρκεί 
η απόσπασή τους, τίθενται στη διάθεση των συντονι−
στών εκπαίδευσης και τοποθετούνται από αυτούς σε 
εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 στην περιοχή ευθύ−
νης τους για το σχολικό έτος 2012−2013. Εκπαιδευτικοί 
του προηγούµενου εδαφίου, µετά την κάλυψη των ανα−
γκών των παραπάνω εκπαιδευτικών µονάδων, µπορεί 
να τοποθετούνται από τον συντονιστή εκπαίδευσης σε 
µονάδες του άρθρου 30 της περιοχής ευθύνης του ή 
να συµπληρώνουν το ωράριο εργασίας τους σε αυτές 
ή στο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζεται κάθε 
σχετικό θέµα, που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή 
της παρούσας.

3. Αποσπάσεις ιερωµένων εκπαιδευτικών κατά τη δι−
άταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του ν. 2413/ 
1996, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπερβαί−
νουν την πενταετία διατηρούνται κατά το σχολικό έτος 
2011−2012, µετά το οποίο µπορούν να παραταθούν κατά 
τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 18, άλλως λήγουν.

4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ιδρύµατα και τµήµα−
τα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις 
του ν. 2413/1996, που κατά τη δηµοσίευση του παρό−

ντος υπερβαίνουν την πενταετία διατηρούνται κατά 
το σχολικό έτος 2011−2012, µετά το οποίο µπορούν να 
παραταθούν κατά τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 18, άλλως λήγουν.

5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που κατά τη δηµοσί−
ευση του παρόντος υπερβαίνουν την πενταετία επειδή 
είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους, κατά τη διάταξη 
της περίπτωσης γ΄ του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996, διατηρούνται κατά 
το σχολικό έτος 2011−2012, µετά το οποίο µπορούν να 
παραταθούν κατά τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 18, άλλως λήγουν.

6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία διεθνών ορ−
γανισµών που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπερ−
βαίνουν την πενταετία διατηρούνται κατά το σχολικό 
έτος 2011−2012, µετά το οποίο µπορούν να παραταθούν 
κατά τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 
3 του άρθρου 18, άλλως λήγουν.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 εφόσον 
οι αποσπασµένοι έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν επιµίσθιο 
πέραν της πενταετίας κατά τις διατάξεις του ν. 2413/1996 
και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων συνεχίζουν να 
λαµβάνουν αυτό κατά το σχολικό έτος 2011−2012.

8. Εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, που έχουν 
αποσπαστεί στις εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερι−
κού κατά τις διατάξεις του ν. 2413/1996 και διανύουν το 
τέταρτο και πέµπτο έτος της απόσπασής τους, ύστερα 
από παράταση, κατά το σχολικό έτος 2011−2012, συνεχί−
ζουν να λαµβάνουν επιµίσθιο µέχρι τη λήξη ή τη διακοπή 
της παράτασης της απόσπασής τους. 

9. Συµβάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπι−
κού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που καταρτί−
στηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος βάσει των 
διατάξεων του ν. 2413/1996 διατηρούνται µέχρι τη λήξη 
της διάρκειάς τους.

10. Η εφαρµογή του δίγλωσσου εκπαιδευτικού προ−
γράµµατος των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 
4 του άρθρου 5 και των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2012−2013.

11. Τίτλοι σπουδών σχολείων της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2, οι οποίοι έχουν αναγνω−
ριστεί, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µε απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων ως ισότιµοι µε τους τίτλους των αντίστοι−
χων σχολείων της ηµεδαπής, διατηρούν την αναγνώρισή 
τους, εφόσον φορέας των σχολείων είναι οι ελληνι−
κές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές. Εάν φορείς των 
παραπάνω σχολείων είναι τρίτοι, πλην των ελληνικών 
διπλωµατικών ή προξενικών αρχών, οι παραπάνω προ−
κειµένου να διατηρήσουν την αναγνώριση των τίτλων 
των σχολείων τους, υποχρεούνται µέσα στο πρώτο εξά−
µηνο του σχολικού έτους 2011−2012 να υποβάλλουν στην 
αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων το αναλυτικό και ωρολόγιο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο θα εφαρµόσουν από 
το σχολικό έτος 2012−2013 προς έγκριση, η οποία χο−
ρηγείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων µπορεί να ορίζεται ειδικότερα κάθε 
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας. 



6800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

12. Τίτλοι σπουδών εκπαιδευτικών µονάδων των παρα−
γράφων 5 και 6 του άρθρου 6, οι οποίοι έχουν αναγνω−
ριστεί, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µε απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων ως ισότιµοι µε τους τίτλους των αντίστοιχων σχο−
λείων της ηµεδαπής, διατηρούν την αναγνώρισή τους.

13. Για την υποβοήθηση της κινητικότητας των µα−
θητών, που φοιτούν στις εκπαιδευτικές µονάδες της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 προς 
τις βαθµίδες εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής, το 
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων κατά τα σχολικά έτη 2011 − 2012 και 2012−2013 
οργανώνει και µεριµνά να πραγµατοποιηθούν µαθήµατα 
ενισχυτικής διδασκαλίας εντός και εκτός των παραπά−
νω µονάδων, ιδίως για τους µαθητές της τρίτης τάξης 
του γυµνασίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζεται για 
τα µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας η µέθοδος, η 
διαδικασία, ο χρόνος, το πρόγραµµα, το εκπαιδευτικό 
προσωπικό και η απασχόλησή του, καθώς και κάθε σχε−
τικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας. 

14. ∆ιεθνείς και διακρατικές συµφωνίες, που έχουν 
καταρτιστεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος µε αντι−
κείµενο που εµπίπτει σε αυτόν διατηρούνται σε ισχύ.

15. Οι εκπαιδευτικές µονάδες του άρθρου 30 υποχρε−
ούνται να υποβάλλουν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων τα στοιχεία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 30 εντός εξήντα (60) ηµερών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος.

16. Μέχρι τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος 
και της υπουργικής απόφασης των παραγράφων 1 και 
3 του άρθρου 9, τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται από 
τις διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του 
παρόντος.

17. Θεωρήσεις εισόδου και άδειες διαµονής, που, κατά 
τη δηµοσίευση του παρόντος, έχουν χορηγηθεί σύµφω−
να µε τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του 
ν. 2413/1996 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 3386/
2005 εξακολουθούν να ισχύουν κατά τους όρους του 
ν. 3386/2005.

Μέχρι τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 10, τα σχετικά θέµατα ρυθµί−
ζονται από τις διατάξεις της µε αριθµό ∆/13074/7.6.2000 
(Β΄ 780) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων.

18. Μέχρι τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης 
της παραγράφου 9 του άρθρου 14, τα σχετικά θέµατα 
ρυθµίζονται από τις διατάξεις, που ισχύουν κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος.

19. Μέχρι τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής από−
φασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
25 τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται από τις διατάξεις, που 
ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. 

20. Μέχρι τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής από−
φασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 
28 τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται από τις διατάξεις, 
που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. 

21. Όργανα, που έχουν συγκροτηθεί µε βάση διακρατι−
κές συµφωνίες και ασχολούνται µε θέµατα εκπαίδευσης 
και πολιτισµού, εξακολουθούν να λειτουργούν και µετά 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος. 

22. Όπου στις διατάξεις του ν. 2413/1996 αναφέρεται 
το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.) νοείται η ∆ιεύθυνση Παιδείας 
Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του άρ−
θρου 29. 

Άρθρο 34
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ−
γούνται: 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 σε συνδυασµό 
µε την παράγραφο 33 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 
(Α΄118), καθώς και της παραγράφου 14 του άρθρου 23 
του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), καταργούνται τα άρθρα 1 έως 
και 33, το άρθρο 39 και το άρθρο 72 του ν. 2413/1996.

2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 7 και 13 του άρθρου 9 του 
ν. 2817/2000 (Α΄ 87). 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 
(Α΄ 267).

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 και το άρθρο 8 του 
ν. 2909/2001 (Α΄ 90).

5. Οι παράγραφοι 3, 37 και 38 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003 (Α΄ 141). Και οι περιπτώσεις γ’ και δ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3696/2008, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του 
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και ισχύει.

6. Τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 9 του ν. δ. 695/1970 (Α΄ 221).
7. Το ν. δ. 154/1973 (Α΄ 219).
8. Η µε αριθµό Φ.821/2200Π/96421/Ζ1/2008 κοινή υπουρ−

γική απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµι−
κών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 1469).

9. Η µε αριθµό Φ.821/25080/67844/Ζ1/2002 κοινή υπουρ−
γική απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµι−
κών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 824).

10. Η µε αριθµό Φ.821/Α323/Ζ1/447/1997 υπουργική από−
φαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά−
των (Β΄ 106). 

11. Το π.δ. 272/1999 (Α΄ 228)
12. Τα άρθρα 40, 41 και 42 του π.δ. 147/1976 (Α΄ 56). 
13. α) Τα άρθρα 2, 12, η παράγραφος 1 του άρθρου 13 

και το άρθρο 15, κατά το µέρος που αφορούν τα γρα−
φεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
οι παράγραφοι 2 των άρθρων 4 και 7 και τα άρθρα 5, 8 
και 9 του ν. 1304/1982, όπως τα τελευταία τροποποιή−
θηκαν µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 56 του 
ν. 1566/1985. 

β) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄της παραγράφου 1 του 
άρθρου παράγραφος 1 του άρθρου 1 και η παράγραφος 
1 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002. 

γ) Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 6 του ν. 2043/ 
1992. 

δ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και οι παράγρα−
φοι 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146). 

ε) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 29 του άρθρου 
14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) κατά το µέρος που αφορά 
τις υπηρεσίες που καταργούνται µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 32.

στ) Κάθε διάταξη που αφορά την επιλογή και τοποθέ−
τηση προϊσταµένων στις υπηρεσίες που καταργούνται 
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 32. 

ζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 3448/2010 
(Α΄ 71).
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14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου απα−
λείφεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του
ν. 2986/2002 η φράση «των προϊσταµένων των γραφείων 
εκπαίδευσης».

15. Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθµίζει 
θέµατα του παρόντος νόµου ή είναι αντίθετη προς τις 
διατάξεις του.

Άρθρο 35

Μόνιµοι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανώτατων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) που βρίσκονται ήδη σε εικοσαετή 
ενεργό υπηρεσία, και ο διορισµός των οποίων ακυρώθηκε 
ως παράνοµος µε δικαστική απόφαση, χωρίς αυτοί να 
έχουν συντελέσει στην παρανοµία µε δόλια ενέργειά 
τους, και υπό την προϋπόθεση ότι από την έκδοση της 
δικαστικής αποφάσεως µέχρι τη θέση σε ισχύ της παρού−
σας διάταξης έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα άνω της 
δεκαετίας, κατά το οποίο η δικαστική απόφαση έµεινε 
ανεκτέλεστη από τη ∆ιοίκηση, παραµένουν στην υπη−
ρεσία τους και θεωρείται ότι κατέχουν νοµίµως από το 
διορισµό τους κενή οργανική θέση αντίστοιχου κλάδου 
και ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης κενής οργανικής 
θέσης, ο υπάλληλος καταλαµβάνει αυτοδικαίως συνιστώ−
µενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχης ή παρεµφερούς ει−
δικότητας ή οποία καταργείται µετά τη συνταξιοδότηση 
ή για άλλο λόγο παύση του συγκεκριµένου υπαλλήλου.

Άρθρο 36

Στο τέλος της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως η περίπτωση 
αυτή προστέθηκε µε την περίπτωση β) της παραγράφου 
11 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (A’ 118) προστίθενται 
στα εξής:

«Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στα δύο προη−
γούµενα εδάφια και ειδικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό 
έτος 2011−2012, εάν µετά την εισαγωγή, µε οποιονδή−
ποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες 
προϋποθέσεις υπαγωγής στις περιπτώσεις αα’ έως και 
γγ’ της περίπτωσης οι εισαχθέντες διαγράφονται από 
τα τµήµατα ή σχολές εισαγωγής και εισάγονται µε τη 
γενική σειρά στη σχολή ή το τµήµα επόµενης προτί−
µησής τους στο µηχανογραφικό δελτίο για την οποία 
συγκεντρώνουν σύνολο µορίων ίσο ή µεγαλύτερο µε 
αυτό του τελευταίου εισαχθέντα στη συγκεκριµένη 
σχολή ή τµήµα. Οι θέσεις των διαγραφέντων µεταφέ−
ρονται στις σχολές ή τα τµήµατα εισαγωγής τους. Οι 
διαγραφόµενοι διατηρούν το δικαίωµα συµµετοχής στις 
διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
τα επόµενα ακαδηµαϊκά έτη».

Άρθρο 37

1. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, 
πάσης φύσεως διοικητικές πράξεις και πράξεις οικονο−
µικής διαχείρισης του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας 
εκδίδονται από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του. Μέχρι την 
έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων για τη διαπίστωση της αυτο−
δύναµης λειτουργίας των υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Ελλάδας η υποστήριξη των οργάνων του Π.∆.Ε. 
κατά την έκδοση των πράξεων αυτών καθώς και κάθε 
άλλη διοικητική, οικονοµική και τεχνική υποστήριξη του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας ανατίθεται στις αντί−
στοιχες υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Πατρών, οι οποί−

ες υποχρεούνται να τις διεκπεραιώνουν. Οι εκκρεµείς 
στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, πάσης φύσεως πράξεις 
διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης µεταβιβάζονται 
άµεσα στις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες του Πα−
νεπιστηµίου Πατρών, διεκπεραιώνονται από αυτές και 
αποστέλλονται στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας για 
υπογραφή από τα όργανά του. Η έναρξη ισχύος του 
παρόντος ορίζεται 20 ηµέρες µετά την έκδοση του πα−
ρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από της δηµοσιεύσεως της διάταξης της παρ. Β΄ του 
άρθρου 40 του ν. 3794 /2009, µε την οποία ιδρύθηκε το 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας και εντάχθηκαν σε αυτό 
τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε έδρα το 
Αγρίνιο, τα µέλη ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ καθώς και το κάθε 
είδους διοικητικό προσωπικό των ως άνω τµηµάτων και 
της Πανεπιστηµιακής Σχολής Αγρινίου συνολικά νοείται 
ότι έχουν ενταχθεί στο νέο ίδρυµα διατηρώντας την 
υπηρεσιακή και ακαδηµαϊκή κατάσταση που είχαν κατά 
το χρόνο ίδρυσης του νέου πανεπιστηµίου καθώς και 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτή την κατάσταση.

Η κάθε είδους αναγνωρισµένη προϋπηρεσία του ως 
άνω προσωπικού νοείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στο 
νέο ίδρυµα.

Οι κενές θέσεις κάθε κατηγορίας προσωπικού νοείται 
οµοίως ότι έχουν µεταφερθεί στο νέο ίδρυµα.

Με πράξη του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας διαπιστώνεται ο 
αριθµός των κενών θέσεων καθώς και ο αριθµός και 
τα ονόµατα του εντασσόµενου κατά τα ως άνω προ−
σωπικού.

Μέχρι την αυτοδύναµη λειτουργία του ιδρύµατος η 
∆ιοικούσα Επιτροπή, ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού 
συµβουλίου του προσωπικού του ιδρύµατος.

3. Οι συσταθείσες µε τις διατάξεις των άρθρων 7 
του πδ. 96/1998, 1 παρ. 6 του ν. 3255/2004 και 4 του
πδ. 108/2009 οργανικές µονάδες για τη διοικητική στή−
ριξη των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που 
εντάχθηκαν στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 40 του 
ν. 3794/2009, εξακολουθούν να λειτουργούν στο νέο 
ίδρυµα

4. Στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας συνιστάται 
Νοµική Υπηρεσία για τη νοµική εξυπηρέτηση του ιδρύ−
µατος στις κάθε µορφής υποθέσεις του δικαστικές ή 
εξώδικες και για τη νοµική καθοδήγηση των Αρχών και 
υπηρεσιών του, µε γνωµοδοτήσεις και συµβουλές.

Οι θέσεις της Νοµικής Υπηρεσίας ορίζονται σε:
α. Μία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου.
β. ∆ύο (2) θέσεις ∆ικηγόρων.
Για τη θέση του Νοµικού Συµβούλου προσλαµβάνεται 

δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω µε εξειδίκευση στο δη−
µόσιο δίκαιο, ενώ για τις θέσεις δικηγόρων, δικηγόροι 
µε πενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας. Η πρό−
σληψη του Προσωπικού της Νοµικής Υπηρεσίας γίνεται 
µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Ειδικά για την 
πρόσληψη δικηγόρων εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
παρ. 1,3, 4,5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 1649/1998.

Μέχρι την πρόσληψη δικηγόρων κατά εφαρµογή των 
ανωτέρω, η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Ελλάδας δύναται να αναθέτει µε απόφασή της 
τη δικαστική ή την εξώδικη εκπροσώπηση του ιδρύµα−
τος ή την παροχή νοµικών συµβουλών σε δικηγόρο µε 
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τουλάχιστον δεκαετή εµπειρία, ο οποίος θα αµείβεται 
κατά υπόθεση και µε βάση έγγραφη συµφωνία.

5. Ερευνητικά έργα που εκτελούνται από το Πανεπιστή−
µιο Ιωαννίνων µε επιστηµονικό υπεύθυνο Καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας ή για λογαριασµό του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας, µεταφέρονται στο Πα−
νεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας µε απόφαση της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Ελλάδας, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 40 παρ. 
Β. του ν. 3794 /2009 ασκεί τις αρµοδιότητες του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας µπορεί µε απόφασή 
της να συνάπτει για λογαριασµό του Ειδικού Λογαρι−
ασµού Έρευνας του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας 
προγραµµατικές συµβάσεις µε ΕΛΚΕ άλλων Ιδρυµάτων 
για την εκτέλεση των ερευνητικών του έργων.

6. Από της δηµοσιεύσεως της διάταξης της παρ. Β΄ 
του άρθρου 40 του ν. 3794/2009, τα κάθε είδους µε−
ταπτυχιακά προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν τα 
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε έδρα το 
Αγρίνιο νοούνται ως µεταπτυχιακά προγράµµατα του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας. Από τη δηµοσίευση 
του παρόντος οι ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις µε 
τις οποίες συστάθηκαν τα µεταπτυχιακά προγράµµατα 
σπουδών στα οποία συµµετέχουν τα ανωτέρω Τµήµα−
τα τροποποιούνται αναλόγως µε αναφορά σε αυτές 
των αντίστοιχων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 
Ελλάδας και χαρακτηρισµό των προγραµµάτων στα 
οποία συµµετέχουν και τµήµατα άλλων ΑΕΙ ως διαπα−
νεπιστηµιακών.

Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί−
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

  Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ΑΝΑΠΛ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.

Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

. . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


