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NOMOΣ 3467/2006
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων
διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 128/21 Ιουνίου 2006)

συµβούλια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και
την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης υπό στοιχεία
α΄ µέχρι και ι΄ της παραγράφου 2 του προηγούµενου
άρθρου:
αα) Συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβούλων δηµο−
τικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής
αγωγής.
ββ) Συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβούλων δευτε−
ροβάθµιας εκπαίδευσης.
γγ) Συµβούλιο επιλογής προϊσταµένων διευθύνσεων και
προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
δδ) Συµβούλιο επιλογής προϊσταµένων διευθύνσεων
και προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
γραφείων φυσικής αγωγής και γραφείων τεχνικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
β) Τα κατά το προηγούµενο εδάφιο συµβούλια είναι
επταµελή και αποτελούνται από:
αα) Τρία µέλη ∆.Ε.Π. των πανεπιστηµίων. Τα µέλη προ−
τείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά
συµβούλια όλων των πανεπιστηµίων, στα οποία απευ−
θύνεται εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Από τα προτεινόµενα µέλη, ο Υπουργός
επιλέγει τρία ως τακτικά και τρία ως αναπληρωµατικά.
ββ) Έναν σύµβουλο ή πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ιν−
στιτούτου (Π.Ι.), που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε
την απόφαση συγκρότησης.
γγ) Έναν διευθυντή εκπαίδευσης της οικείας βαθµίδας
για τα Συµβούλια επιλογής διευθυντών και προϊσταµένων
γραφείων εκπαίδευσης ή έναν σχολικό σύµβουλο της
οικείας βαθµίδας για τα συµβούλια επιλογής σχολικών
συµβούλων, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους
µε την απόφαση συγκρότησης.
δδ) Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτι−
κών των κεντρικών υπηρεσιακών συµβουλίων της αντί−
στοιχης βαθµίδας, που αναπληρώνονται από τους νόµι−
µους αναπληρωτές τους.
γ) Η συγκρότηση κάθε συµβουλίου επιλογής γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων, που εκδίδεται εντός του µηνός ∆εκεµβρίου κάθε
δεύτερου έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση κατά την πρώτη εφαρµογή
του νόµου αυτού τα ανωτέρω συµβούλια συγκροτούνται
εντός µηνός από τη δηµοσίευσή του.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος,
ο αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας µε τον αναπληρωτή
του. Ο αντιπρόεδρος επιλέγεται µεταξύ των υπό στοιχείο
αα΄ του προηγούµενου εδαφίου τακτικών µελών του κάθε
συµβουλίου και αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση
κωλύµατός του. Ως γραµµατέας ορίζεται διοικητικός
υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή αποσπασµένος
σε αυτήν εκπαιδευτικός.
δ) Τα συµβούλια επιλογής σχολικών συµβούλων είναι
αρµόδια και για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και
πειθαρχικού δικαίου των σχολικών συµβούλων.
2. Τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά
περίπτωση, είναι αρµόδια για την κατάρτιση των πινάκων
επιλογής και για την επιλογή των διευθυντών των
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και των διευθυντών των σχολικών
εργαστηριακών κέντρων.
3. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συµβούλια της αντίστοιχης
βαθµίδας είναι αρµόδια για την κατάρτιση των πινάκων
επιλογής και την επιλογή των διευθυντών των πειρα−
µατικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1
Πίνακες
Πίνακες επιλογής στελεχών ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης
1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δηµό−
σιας εκπαίδευσης στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή
θητεία και στις κενούµενες θέσεις για το υπόλοιπο της
θητείας αυτής.
2. Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, καταρτίζο−
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων
οι παρακάτω αξιολογικοί πίνακες επιλογής, που ισχύουν
για τέσσερα έτη:
α) Σχολικών συµβούλων δηµοτικής εκπαίδευσης
β) Σχολικών συµβούλων προσχολικής αγωγής
γ) Σχολικών συµβούλων ειδικής αγωγής
δ) Σχολικών συµβούλων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
κατά κλάδους και ειδικότητες
ε) ∆ιευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
στ) ∆ιευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ζ) Προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
η) Προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
θ) Προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής
ι) Προϊσταµένων γραφείων τεχνικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης
ια) ∆ιευθυντών δηµοτικών σχολείων
ιβ) ∆ιευθυντών γυµνασίων
ιγ) ∆ιευθυντών ενιαίων λυκείων
ιδ) ∆ιευθυντών τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων
ιε) ∆ιευθυντών σχολικών εργαστηριακών κέντρων
(Σ.Ε.Κ.)
ιστ) ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
ιζ) ∆ιευθυντών γυµνασίων ειδικής αγωγής
ιη) ∆ιευθυντών ενιαίων λυκείων ειδικής αγωγής
ιθ) ∆ιευθυντών τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων
ειδικής αγωγής α΄ και β΄ βαθµίδας
κ) ∆ιευθυντών πειραµατικών δηµοτικών σχολείων
κα) ∆ιευθυντών πειραµατικών γυµνασίων
κβ) ∆ιευθυντών πειραµατικών λυκείων
κγ) ∆ιευθυντών µουσικών σχολείων
(γυµνασίων−λυκείων)
κδ) ∆ιευθυντών εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
κε) ∆ιευθυντών πειραµατικών δηµοτικών σχολείων των
πανεπιστηµίων
κστ) ∆ιευθυντών πειραµατικών γυµνασίων των
πανεπιστηµίων
κζ) ∆ιευθυντών πειραµατικών λυκείων των
πανεπιστηµίων.
Άρθρο 2
Συµβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης
1.α) Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκροτούνται τα παρακάτω
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εκπαίδευσης των πανεπιστηµίων.
4. Η επιλογή των υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των
υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων Σ.Ε.Κ., καθώς και
των προϊσταµένων τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων
γίνεται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά
συµβούλια.
5. Η θητεία του προέδρου, των µελών και του γραµµα−
τέα των συµβουλίων επιλογής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και
λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του δεύτερου έτους.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θητεία
αρχίζει µε τη συγκρότηση των συµβουλίων επιλογής και
λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2007.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται
στον πρόεδρο, τα µέλη, τον γραµµατέα των συµβουλίων
επιλογής και στους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται
στην παράγραφο 1β του άρθρου 10, κατά τις κείµενες
σχετικές διατάξεις.

α) Προβαίνουν στο διαχωρισµό των σχολείων της πε−
ριοχής ευθύνης τους σε περιοχές τοποθέτησης διευ−
θυντών, ανάλογα µε τις µεταξύ τους αποστάσεις, τις
συγκοινωνιακές διευκολύνσεις και τις ιδιαίτερες συνθή−
κες. Σε κάθε περιοχή περιλαµβάνονται τα σχολεία ενός
ή περισσότερων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
δηµοτικών διαµερισµάτων. Σχολεία του ίδιου δήµου ή
δηµοτικών διαµερισµάτων δεν µπορούν να υπαχθούν σε
διαφορετικές περιοχές.
Σε κάθε νησί δηµιουργούνται µία ή περισσότερες πε−
ριοχές στις οποίες υπάγονται σχολεία που λειτουργούν
µόνο στο νησί αυτό.
β) Προκηρύσσουν τις κενές θέσεις των σχολικών µονά−
δων, των Σ.Ε.Κ. και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης
τους για την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής
διευθυντών προς κάλυψη των κενών και των κενούµενων
θέσεων. Η προκήρυξη αυτή γίνεται κατά περιοχές, όπως
αυτές ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, και αναρτάται
αυθηµερόν στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης.
Αντίγραφο της προκήρυξης κοινοποιείται στις σχολικές
µονάδες, στα Σ.Ε.Κ. και στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του νοµού προς
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
γ) Καλούν τους ενδιαφεροµένους να καταθέσουν αίτη−
ση για επιλογή εντός δεκαπέντε ηµερών από την ανάρ−
τηση της σχετικής προκήρυξης στις διευθύνσεις και στα
γραφεία εκπαίδευσης.
4. Τα αρµόδια συµβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός
του πρώτου εξαµήνου του οικείου έτους, τους υπό
στοιχεία ια΄ µέχρι και κζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
1 αντιστοίχως τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι µετά
την επικύρωσή τους από τον οικείο περιφερειακό
διευθυντή εκπαίδευσης αναρτώνται στα γραφεία των
διευθύνσεων και στα γραφεία της οικείας βαθµίδας
εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η
Αυγούστου του ίδιου έτους µέχρι την 31η Ιουλίου του
τέταρτου έτους που ακολουθεί.
5. α) Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών
µονάδων και Σ.Ε.Κ., ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης
καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσό−
ντα και επιθυµούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευ−
θυντή στη σχολική µονάδα που ανήκουν οργανικά, καθώς
και υποδιευθυντή Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνου τοµέα Σ.Ε.Κ. να
υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής µονάδας σχε−
τική αίτηση εντός δεκαηµέρου.
β) Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής µονά−
δας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή του από την οποία απέχουν
οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογηµένο πίνακα υποψη−
φίων υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. και
υπευθύνων τοµέων Σ.Ε.Κ.. Οι υποψήφιοι προτείνονται
από τους αιτούντες σε αριθµό τριπλάσιο των υφιστάµενων
θέσεων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώ−
σεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές
στην ίδια σχολική µονάδα. Αν ο αριθµός των αιτήσεων
είναι µικρότερος του τριπλασίου, συντάσσεται πίνακας
µε όσους έχουν υποβάλει αίτηση.
γ) Ο συνταχθείς από το σύλλογο πίνακας µαζί µε το
πρακτικό διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής
µονάδας στον διευθυντή εκπαίδευσης και µέσω αυτού,
εντός πέντε ηµερών, στο αρµόδιο συµβούλιο επιλογής.
6. ∆ύο µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προ−
ϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των
διευθύνσεων εκπαίδευσης του νοµού, καθώς και στις
περιπτώσεις αποχώρησης από τα καθήκοντά τους, ο
οικείος διευθυντής εκπαίδευσης µε απόφασή του που
κοινοποιείται στις σχολικές µονάδες του νοµού καλεί
τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νό−
µιµα προσόντα, να υποβάλουν εντός δεκαπέντε ηµερών
αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές.
7. Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν
δήλωση προτίµησης για τις προκηρυσσόµενες θέσεις ως
εξής:

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης
διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και αποτιµώνται
συνολικά µε εκατό αξιολογικές µονάδες.
α) Υπηρεσιακή κατάσταση − ∆ιδακτική εµπειρία, όπως
προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.
β) Επιστηµονική – Παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρ−
τιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και
τα συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά στοιχεία.
γ) Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψη−
φίου, όπως αποτιµάται κατά την προφορική συνέντευξη
ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής. Κατά τη συ−
νέντευξη εκτιµάται, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου
να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήµατα
(διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.),
να δηµιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον
και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των
καθηκόντων τους.
δ) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτό συ−
νάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου.
Άρθρο 4
Προθεσµίες υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης
των πινάκων επιλογής − ∆ιάρκεια ισχύος
των πινάκων − ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους, δη−
µοσιεύονται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας
κυκλοφορίας προκηρύξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευµάτων, µε τις οποίες καλούνται οι εκπαι−
δευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν
συµµετοχή στη διαδικασία κατάρτισης των υπό στοιχεία
α΄ µέχρι και ι΄ πινάκων επιλογής της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από
τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσµίας που
προβλέπεται στην προκήρυξη.
2. Το οικείο συµβούλιο επιλογής των υποψηφίων της
προηγούµενης παραγράφου καταρτίζει εντός του ιδίου
έτους τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι µετά
την επικύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Αυγούστου του
ίδιου έτους µέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους
που ακολουθεί.
3. Εντός των προθεσµιών της παραγράφου 1 οι διευ−
θυντές εκπαίδευσης των νοµών, µε αποφάσεις τους που
εκδίδονται ύστερα από πρόταση των περιφερειακών υπη−
ρεσιακών συµβουλίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε):
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α) Οι υποψήφιοι σχολικοί σύµβουλοι για τις θέσεις δύο
εκπαιδευτικών περιφερειών.
β) Οι υποψήφιοι διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστά−
µενοι γραφείων για τις θέσεις µιας εκπαιδευτικής περι−
φέρειας.
γ) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών µονάδων, Σ.Ε.Κ.
και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για τις θέσεις µίας ή περισσότερων
περιοχών του ίδιου ΠΥΣ∆Ε ή ΠΥΣΠΕ, όπως καθορίζονται
στην παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ορίζεται η διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης του
άρθρου 1, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια.

2. Αν οι υποψήφιοι δεν µπορεί να τοποθετηθούν σε
σχολεία της προτίµησής τους, τοποθετούνται, εφόσον
εκ νέου το δηλώσουν, στις αποµένουσες κενές θέσεις
σχολείων της περιοχής πρώτης ή δεύτερης προτίµησής
τους, τις οποίες επιλέγουν, καλούµενοι προς τούτο κατά
τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.
3. Αν και µε τη διαδικασία αυτή δεν συµπληρωθούν οι
κενές θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκ−
παιδευτικοί που έχουν το βαθµό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται
µε απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαί−
δευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού
υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο, µε βάση τα κριτήρια
επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων, αξιολογεί κατά
σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:
α) στην ίδια σχολική µονάδα,
β) σε σχολικές µονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου
δήµου,
γ) σε σχολικές µονάδες οποιουδήποτε τύπου της πε−
ριοχής, όπως αυτή καθορίζεται µε τη διαδικασία της
παραγράφου 3 του άρθρου 4.
4. Αν σε ορισµένες από τις παραπάνω σχολικές µονάδες
δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α΄, το υπηρεσιακό
συµβούλιο µπορεί να προτείνει την τοποθέτηση ως
διευθυντών, εκπαιδευτικών µε βαθµό Β΄ που υπηρετούν
οργανικά σε σχολικές µονάδες κατά τη σειρά της
προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής
τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί να ζητεί
από τους υποψήφιους για κρίση δήλωση προτίµησης
σχολείων.
5. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παρα−
γράφους 3 και 4 καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες
θέσεις µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
6. Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών
µονάδων και Σ.Ε.Κ. διαγράφονται από όλους τους πίνα−
κες διευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., διατηρούν
όµως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες σχολικών
συµβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων
γραφείων εκπαίδευσης.
∆. Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών µονάδων,
σχολικών εργαστηριακών κέντρων και προϊσταµένων
εκπαιδευτικών θεµάτων
Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές µονάδες,
υπευθύνων τοµέων Σ.Ε.Κ. και προϊσταµένων εκπαιδευ−
τικών θεµάτων γίνεται µε απόφαση του περιφερειακού
διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου
περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου.
Ε. Ανάληψη υπηρεσίας
Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε κενές θέσεις,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ασκούν
τα καθήκοντά τους για µία τετραετία, η οποία σε κάθε
περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους
που ακολουθεί. Οι ανωτέρω εξακολουθούν να ασκούν
τα καθήκοντά τους µέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας
των νέων στελεχών.

Άρθρο 5
Τοποθέτηση − ανάληψη υπηρεσίας
Α. Τοποθέτηση σχολικών συµβούλων
1. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής σχολικών
συµβούλων τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες θέ−
σεις µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου συµ−
βουλίου επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον
αξιολογικό πίνακα επιλογής και µε βάση τις δηλωθείσες
προτιµήσεις.
2. Αν οι υποψήφιοι για τοποθέτηση δεν µπορεί να τοπο−
θετηθούν σε θέσεις της προτίµησής τους, τοποθετούνται,
αν εκ νέου το δηλώσουν, στις υπόλοιπες κενές θέσεις,
τις οποίες καλούνται να επιλέξουν. Η τοποθέτηση γίνεται
κατά τη σειρά των συνολικών αξιολογικών µονάδων και
µε βάση τις δηλωθείσες προτιµήσεις.
3. Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις σχολικών συµβούλων
διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες υποψηφίων
στελεχών εκπαίδευσης, στους οποίους είναι εγγεγραµ−
µένοι.
4. Η τοποθέτηση γίνεται κατά την εξής σειρά: Προηγεί−
ται η τοποθέτηση των σχολικών συµβούλων, ακολουθεί
η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης και έπεται
η τοποθέτηση των προϊσταµένων των γραφείων εκπαί−
δευσης.
Β. Τοποθέτηση διευθυντών εκπαίδευσης και προϊστα−
µένων γραφείων εκπαίδευσης
Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του
άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για την τοποθέτηση
των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταµένων των
γραφείων εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση, οι τοποθετούµενοι
σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων
γραφείων εκπαίδευσης διαγράφονται µόνο από τους
οικείους πίνακες επιλογής.
Γ. Τοποθέτηση διευθυντών σχολικών µονάδων και σχο−
λικών εργαστηριακών κέντρων
1. α) Η τοποθέτηση σε κενές και κενούµενες θέσεις
διευθυντών σχολικών µονάδων και σχολικών εργαστη−
ριακών κέντρων γίνεται µε απόφαση του περιφερειακού
διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικεί−
ου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου µε βάση τη
σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνα−
κα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιµήσεις. Αν λείπει
ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει
ορισθεί ο αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων
επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων και η τοποθέ−
τηση των διευθυντών γίνεται µε απόφαση του οικείου
διευθυντή εκπαίδευσης.
β) Η τοποθέτηση σε κενές ή κενούµενες θέσεις διευ−
θυντών των πειραµατικών σχολείων των πανεπιστηµίων
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρι−
κού υπηρεσιακού συµβουλίου. Η τοποθέτηση γίνεται µε
βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό
πίνακα επιλογής και κατά τρόπο ώστε ο υποψήφιος να
τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα της επιλογής του.

Άρθρο 6
Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την
άσκηση των καθηκόντων τους
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαί−
δευσης κατά περίπτωση, ύστερα από σύµφωνη και αιτιο−
λογηµένη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου,
οι κατέχοντες θέσεις στελεχών εκπαίδευσης µπορεί να
απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους
ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή
β) για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο γνωµοδοτεί για
την απαλλαγή στελέχους της εκπαίδευσης για πληµµε−
λή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από ερώτηµα
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή
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του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, κατά
περίπτωση, και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης
αυτού ενώπιον του συµβουλίου.
3. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να
λάβουν εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές
ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, αν προ−
ηγουµένως δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα
καθήκοντά τους.

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 µέχρι και
ΠΕ 20 που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ΄.
ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις των προϊσταµένων γρα−
φείων της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης µπορεί
να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
των κλάδων ΠΕ 01 µέχρι ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και
ΠΕ 20 µε δεκαοκταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία
από την οποία τα δώδεκα έτη σε θέση µόνιµου
εκπαιδευτικού και να έχουν επί µία δεκαετία τουλάχιστον
ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές µονάδες της
τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
στ) Για τις θέσεις προϊσταµένων γραφείων φυσικής
αγωγής µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθ−
µιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ 11 µε δεκαπενταετή
συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία τα δώ−
δεκα έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και να έχουν
επί δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκο−
ντα σε σχολεία της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Γ. ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ.
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δηµοτικών
σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, καθώς και
εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (ΦΕΚ
139 Α΄) µε βαθµό Α΄, µε δωδεκαετή, τουλάχιστον,
εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία τα οκτώ
τουλάχιστον έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και να
έχουν ασκήσει επί µία τετραετία, τουλάχιστον, διδακτικά
καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθµίδας.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών µο−
νάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σχολικών εργα−
στηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.) µπορεί να είναι:
α) Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των
κλάδων ΠΕ 01 µέχρι και ΠΕ 20, για θέσεις γυµνασίων,
ενιαίων λυκείων και τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευ−
τηρίων (Τ.Ε.Ε.).
β) Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των
κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20 για
θέσεις σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.) και,
ελλείψει αυτών, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ 01.
γ) Υποψήφιοι για την επιλογή και τοποθέτηση σε θέσεις
διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθ−
µιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί
του π.δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄) και εκπαιδευτικοί
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα δι−
δασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων. Οι ανωτέρω
εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τα προσόντα τοποθέτη−
σης και διορισµού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. ή
υπηρετούν µε οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου αυτής
πρέπει να έχουν βαθµό Α΄, µε δωδεκαετή τουλάχιστον
εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα οκτώ
τουλάχιστον έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και να
έχουν ασκήσει επί µία πενταετία τουλάχιστον διδακτικά
καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..
3. α) Για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε θέσεις
διευθυντών τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων,
τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί, του−
λάχιστον επί µία πενταετία, σε σχολική µονάδα της τε−
χνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ.
ή Τ.Ε.Σ.). Για την επιλογή διευθυντών γυµνασίων και
ενιαίων λυκείων από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ
14, ΠΕ 17 και ΠΕ 18, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να
έχουν ασκηθεί τουλάχιστον επί µία πενταετία σε γυµνάσια
ή ενιαία λύκεια.
β) Για την επιλογή διευθυντών των σχολικών µονά−
δων ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), οι υποψήφιοι πρέπει να
έχουν τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγρά−
φων, καθώς και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις
εκπαιδευτικών στα Σ.Μ.Ε.Α. ή να υπηρετούν µε οργανική

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις − Προσόντα επιλογής
Α. Σχολικοί σύµβουλοι
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συµβούλων προ−
σχολικής αγωγής και δηµοτικής εκπαίδευσης µπορεί να
είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών και δασκά−
λων, αντίστοιχα, µε βαθµό Α΄, που έχουν δεκαεξαετή
συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν επί δέκα του−
λάχιστον έτη ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συµβούλων ειδι−
κής αγωγής µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του
π.δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄) και εκπαιδευτικοί
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα
διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων µε βαθµό Α΄,
που έχουν τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε σχολικές
µονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) ή τµήµατα ένταξης,
δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί οκτώ
χρόνια τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα
σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής.
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συµβούλων δευ−
τεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί
αντίστοιχων κλάδων ΠΕ 01 µέχρι ΠΕ 18 του άρθρου 14
του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) ή των κλάδων ΠΕ 19 και
ΠΕ 20 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 ή εκπαιδευτικοί
των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 11 και ΠΕ 16 που ανήκουν
οργανικά σε σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθµό Α΄, δεκαεξαετή συ−
νολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί δέκα τουλάχιστον
έτη να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Β. ∆ιευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάµενοι γραφείων
εκπαίδευσης Υποψήφιοι για τις θέσεις των διευθυντών
εκπαίδευσης και των προϊσταµένων των γραφείων της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί
να είναι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας µε βαθµό
Α΄, οι οποίοι έχουν για δύο τουλάχιστον διδακτικά έτη
διατελέσει διευθυντές ή προϊστάµενοι σε σχολικές µο−
νάδες της οικείας βαθµίδας και πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) Για τις θέσεις των διευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαί−
δευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµι−
ας εκπαίδευσης µε δεκαοκταετή συνολική εκπαιδευτική
υπηρεσία από την οποία δεκαπέντε έτη σε θέση µόνιµου
εκπαιδευτικού και να έχουν επί δεκαετία, τουλάχιστον,
ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας
βαθµίδας.
β) Για τις θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαί−
δευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ
01 µέχρι και ΠΕ 20 που πληρούν τις προϋποθέσεις του
προηγούµενου εδαφίου α΄.
γ) Για τις θέσεις προϊσταµένων γραφείων της πρω−
τοβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε δεκαεξαετή συνολική
εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα δώδεκα έτη
σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και να έχουν επί µία
δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε
σχολεία της οικείας βαθµίδας.
δ) Για τις θέσεις προϊσταµένων γραφείων της δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της
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θέση στα Σ.Μ.Ε.Α.
γ) ∆ιευθυντές στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευ−
σης τοποθετούνται µόνο κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας,
κατά προτίµηση της χώρας προέλευσης της πλειοψηφίας
των µαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
4. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειρα−
µατικών σχολείων των πανεπιστηµίων µπορεί να είναι
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθη−
κόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία και τα προσόντα
τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω
σχολεία.
∆. Υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπεύ−
θυνοι τοµέων Σ.Ε.Κ.
Υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών δηµοτικών
σχολείων, υποδιευθυντών σχολικών µονάδων δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης, υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ., στα οποία
ασκούνται τριακόσιοι τουλάχιστον µαθητές και λειτουρ−
γούν σε πρωινό και απογευµατινό κύκλο, καθώς και
υπευθύνων τοµέων Σ.Ε.Κ., µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί
που υπηρετούν κατά την επιλογή µε οργανική θέση στη
σχολική µονάδα ή έχουν διατεθεί αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ.
και πληρούν τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο Γ΄ του
άρθρου αυτού, µε εξαίρεση τη συνολική εκπαιδευτική
υπηρεσία, η οποία ορίζεται σε δέκα έτη τουλάχιστον.
Ε. Προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων
Υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταµένων των τµηµάτων
εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης
µπορεί να είναι:
α) Στις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης εκπαι−
δευτικοί µε βαθµό Α΄ της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του
κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί που αναφέρονται
στο π.δ. 323/1993 µε τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική
υπηρεσία.
β) Στα τµήµατα γενικής κατεύθυνσης των διευθύνσε−
ων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 µέχρι
και ΠΕ 20 µε βαθµό Α΄ και δεκαετή τουλάχιστον εκπαι−
δευτική υπηρεσία.
γ) Στα τµήµατα τεχνικής επαγγελµατικής κατεύθυνσης
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλά−
δων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 12 και ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ
19, ΠΕ 20 µε βαθµό Α΄ και δεκαετή τουλάχιστον
εκπαιδευτική υπηρεσία.

α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα σε 6 µονάδες για το πρώτο και
σε 9 µονάδες συνολικά για περισσότερα του ενός.
β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 3 µονάδες για τον
πρώτο και σε 5 µονάδες συνολικά για περισσότερους
του ενός.
γ) ∆ιδασκαλείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε 3 µο−
νάδες.
δ) ∆εύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. σε 3 µονάδες και 4 µονάδες
συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχίων.
ε) Επιµόρφωση (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.∆.Ε., ΠΑΤΕΣ) σε 1 µο−
νάδα.
στ) Εξάµηνη επιµόρφωση σε 0,5 µονάδες, ανεξαρτήτως
του αριθµού των επιµορφώσεων.
ζ) Τρίµηνη επιµόρφωση σε 0,25 µονάδες ανεξαρτήτως
του αριθµού των επιµορφώσεων.
η) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες
σε 0,75 µονάδες.
θ) ∆ιαπιστωµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο
επιπέδου Β2 σε 1 µονάδα και σε 2 µονάδες για περισσό−
τερες της µίας γλώσσας.
ι) ∆ιαπιστωµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο
επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 2 µονάδες και σε 4 µονάδες
για περισσότερες της µίας γλώσσας.
ια) Το αυτόνοµο συγγραφικό και ερευνητικό έργο σε
5 αξιολογικές µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κα−
τανέµονται ως εξής:
ια1) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση
µε την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιµόρφωση και
µε το αντικείµενο της ανατιθέµενης άσκησης καθηκό−
ντων. Μονάδες µέχρι 2,5.
Τα βιβλία πρέπει να έχουν τεκµηρίωση και να αξιοποι−
ούν τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Σε
περίπτωση οµαδικής συγγραφής πρέπει να αποδεικνύεται
το ποσοστό συµµετοχής του υποψηφίου στη συγγραφή.
ια2) Η δηµοσίευση άρθρων, που ικανοποιούν τις προ−
ϋποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης και επιπλέον
έχουν δηµοσιευθεί σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά µε
κριτές. Μονάδες µέχρι 1,5.
ια3) Η συµµετοχή σε οµάδες συγγραφής σχολικών δι−
δακτικών βιβλίων. Μονάδες µέχρι 1.
Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος ενός διδακτορικού δι−
πλώµατος και ενός µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι
αξιολογικές µονάδες αποτιµώνται αθροιστικά σε 7. Για
δεύτερο διδακτορικό δίπλωµα υπολογίζονται επιπλέον 3
µονάδες και για δεύτερο µεταπτυχιακό τίτλο 1 µονάδα.
Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός απο−
δεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται
µονάδες µόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση
ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του
επιπέδου γλωσσοµάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές
µονάδες αποτιµώνται κατά ανώτατο όριο σε 4.
3) Προσωπικότητα − γενική συγκρότηση: 20 αξιολογι−
κές µονάδες. Αυτή εκτιµάται από το αρµόδιο συµβούλιο
επιλογής µε βάση:
α) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που
συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.
β) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδα−
γωγικών ή σχετικών µε την οργάνωση και διοίκηση της
εκπαίδευσης θεµάτων ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου
επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιµάται µεταξύ άλλων η
ικανότητά του να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει
προβλήµατα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουρ−
γικά κ.λπ.), να δηµιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό
περιβάλλον και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην
άσκηση των καθηκόντων τους.
4) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό
συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου:
44 αξιολογικές µονάδες.
Β. ∆ιευθυντές εκπαίδευσης – προϊστάµενοι γραφείων
1) Υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική εµπειρία: 22 αξι−

Άρθρο 8
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής
των στελεχών εκπαίδευσης
Τα κριτήρια επιλογής κατά κατηγορία στελεχών της
εκπαίδευσης, η αριθµητική αποτίµηση των αξιολογικών
κριτηρίων και των επιµέρους στοιχείων κατά κατηγορία
κριτηρίων έχουν ως εξής:
Α. Σχολικών συµβούλων
1)Υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική εµπειρία: 10 αξι−
ολογικές µονάδες κατά ανώτατο όριο.
Οι µονάδες αυτές υπολογίζονται µε βάση:
α) Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιµώµενη σε
0,5 µονάδες για κάθε έτος πέραν αυτής που απαιτείται
για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής και µέχρι 3
µονάδες κατά ανώτατο όριο.
β) Τη διδακτική εµπειρία αποτιµώµενη σε 1 µονάδα για
κάθε έτος, πέραν αυτής που απαιτείται για τη συµµε−
τοχή στη διαδικασία επιλογής και µέχρι 5 µονάδες κατ’
ανώτατο όριο.
γ) Το διορισµό σε θέση Παρέδρου επί θητεία του Παιδα−
γωγικού Ινστιτούτου ή την άσκηση καθοδηγητικού έργου
σχολικού συµβούλου σε 0,25 µονάδες για κάθε έτος και
µέχρι 2 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
2) Επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση: 26 αξιο−
λογικές µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές
αποτιµώνται ως εξής:
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ολογικές µονάδες κατά ανώτατο όριο.
Οι µονάδες αυτές υπολογίζονται µε βάση:
α) Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιµώµενη σε
2 µονάδες για κάθε έτος πέραν της αιτούµενης για τη
συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής και µέχρι 8 µονάδες
κατά ανώτατο όριο.
β) Τη διδακτική εµπειρία αποτιµώµενη σε 2 µονάδες
για κάθε έτος πέραν της απαιτούµενης για τη συµµετο−
χή στη διαδικασία επιλογής και µέχρι 12 µονάδες κατά
ανώτατο όριο.
γ) Την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγη−
τικού έργου – συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια σε
2 µονάδες κατά ανώτατο όριο, οι οποίες υπολογίζονται
ως εξής:
γ1) Άσκηση καθηκόντων διευθυντή εκπαίδευσης ή προ−
ϊσταµένου γραφείου εκπαίδευσης ή σχολικού συµβούλου
σε 0,5 µονάδες ανά έτος και µέχρι 1.
γ2) Άσκηση καθηκόντων διευθυντή σχολικής µονάδας
σε 0,5 µονάδες ανά έτος και µέχρι 1.
γ3) Άσκηση καθηκόντων υποδιευθυντή σχολικής µονά−
δας σε 0,25 µονάδες ανά έτος και µέχρι 0,5.
γ4) Συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια και συµβούλια
επιλογής στελεχών ως τακτικό µέλος σε 0,5 µονάδες ανά
έτος και µέχρι 1.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκο−
ντα διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής µονάδας, οι
αξιολογικές µονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαµβάνονται
υπόψη µόνο οι µονάδες που είναι περισσότερες.
Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερα του ενός
υπηρεσιακά συµβούλια, οι αξιολογικές µονάδες δεν
αθροίζονται, αλλά λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µονάδες
που είναι περισσότερες.
2) Επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση: 14 αξιο−
λογικές µονάδες κατά ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές
αποτιµώνται ως εξής:
α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα σε 4,5 µονάδες για το πρώτο
και σε 6,5 µονάδες συνολικά για περισσότερα του ενός.
β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 µονάδες για τον
πρώτο και σε 6,5 µονάδες συνολικά για περισσότερους
του ενός.
γ) ∆ιδασκαλείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε 2,5 µο−
νάδες.
δ) ∆εύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. σε 2 µονάδες και σε 3 µονάδες
συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχία.
ε) Επιµόρφωση (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.∆.Ε., ΠΑΤΕΣ) σε 1
µονάδα.
στ) Εξάµηνη επιµόρφωση σε 0,5 µονάδες.
ζ) Τρίµηνη επιµόρφωση σε 0,25 µονάδες.
η) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες
σε 0,25 µονάδες.
θ) ∆ιαπιστωµένη γνώση µιας ξένης γλώσσας µε τίτλο
επιπέδου Β2 σε 0,5 µονάδες και σε 1 µονάδα για περισ−
σότερες της µίας γλώσσας.
ι) ∆ιαπιστωµένη γνώση µιας ξένης γλώσσας µε τίτλο
επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 1 µονάδα και σε 2 µονάδες
για περισσότερες της µίας γλώσσας.
Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµα−
τος και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές
µονάδες αποτιµώνται αθροιστικά σε 5,5. Για το δεύτερο
διδακτορικό δίπλωµα υπολογίζονται επιπλέον 2 µονάδες
και για το δεύτερο µεταπτυχιακό τίτλο 1 µονάδα.
Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός απο−
δεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται
µονάδες µόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση
ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του
επιπέδου γλωσσοµάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές
µονάδες υπολογίζονται κατά ανώτατο όριο σε 2.
3) Προσωπικότητα− γενική συγκρότηση: 20 αξιολογι−
κές µονάδες. Αυτή εκτιµάται από το αρµόδιο συµβούλιο
επιλογής µε βάση:
α) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που

συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.
β) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδα−
γωγικών ή σχετικών µε την οργάνωση και διοίκηση της
εκπαίδευσης θεµάτων, ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου
επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιµάται µεταξύ άλλων η
ικανότητά του να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει
προβλήµατα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουρ−
γικά κ.λπ.), να δηµιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό
περιβάλλον και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην
άσκηση των καθηκόντων τους.
4) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό
συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου:
44 αξιολογικές µονάδες.
Γ. ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργα−
στηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.)
Ως προς τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών σχο−
λικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., την αριθµητική αποτίµηση των
αξιολογικών κριτηρίων και των επιµέρους στοιχείων κατά
κατηγορία κριτηρίων, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο κε−
φάλαιο Β΄ του άρθρου αυτού.
∆. Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων − Σχολικών Ερ−
γαστηριακών Κέντρων − Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάµενοι Τµηµάτων
Εκπαιδευτικών Θεµάτων
Κριτήριο επιλογής των στελεχών του κεφαλαίου αυτού
είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση
του υποψηφίου, όπως αποτιµάται σύµφωνα µε την περί−
πτωση γ΄ του άρθρου 3 του νόµου αυτού.
Άρθρο 9
Παρεκκλίσεις
Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, ισχύουν
οι ακόλουθες αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις και τα
προσόντα που προβλέπονται για την επιλογή των στε−
λεχών εκπαίδευσης:
α) Οι διατελέσαντες σχολικοί σύµβουλοι συµµετέχουν
στην επιλογή σχολικών συµβούλων ανεξάρτητα από το
συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας.
β) Για την επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και
προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης δεν είναι αναγκαία
η προηγούµενη υπηρεσία σε θέση διευθυντή σχολικής
µονάδας. Όσοι έχουν υπηρετήσει σε θέση διευθυντή εκ−
παίδευσης ή προϊσταµένου γραφείου εκπαίδευσης για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους συµµετέ−
χουν στην επιλογή ανεξάρτητα από το συνολικό χρόνο
εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας.
γ) Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 7, ΠΕ 19 και ΠΕ 20
µπορεί να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συµ−
βούλων εφόσον έχουν βαθµό Α΄, δωδεκαετή εκπαιδευτική
υπηρεσία και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για
οκτώ τουλάχιστον έτη.
δ) Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγη−
σης του εκπαιδευτικού έργου, για την επιλογή των σχο−
λικών συµβούλων, των διευθυντών εκπαίδευσης και των
προϊσταµένων γραφείων απαιτείται επιτυχής συµµετοχή
τους σε γραπτή δοκιµασία που διενεργείται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 12 του νόµου αυτού.
ε) Το κριτήριο 4 των στοιχείων Α΄ και Β΄ του άρθρου
8 αντικαθίσταται µε τη γραπτή δοκιµασία του προηγού−
µενου εδαφίου, η οποία αποτιµάται κατά ανώτατο όριο
σε 4 αξιολογικές µονάδες. Για την αποτίµηση αυτών των
αξιολογικών µονάδων πολλαπλασιάζεται η επιπλέον των
60 µονάδων βαθµολογία επί 0,1. Τα κριτήρια επιλογής
αποτιµώνται συνολικά σε 60 µονάδες.
στ) Για την επιλογή διευθυντών σχολικών µονάδων και
σχολικών εργαστηριακών κέντρων δεν λαµβάνεται υπόψη
το κριτήριο 4 του στοιχείου Β΄ του άρθρου 8. Τα κριτήρια
επιλογής αποτιµώνται συνολικά σε 56 µονάδες.
Άρθρο 10
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Κρίση και επιλογή
Α. Σχολικών Συµβούλων
1. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβού−
λων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
σε συνεδρίασή του που πραγµατοποιείται εντός δέκα
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας που ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4:
α) Επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προ−
σόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής
και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες. Το συµβούλιο
κοινοποιεί τους πίνακες στην αρµόδια διεύθυνση προ−
σωπικού πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
αντίστοιχα, η οποία τους κοινοποιεί στους υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση
κατά των πινάκων εντός πέντε ηµερών από την κοινο−
ποίηση των πινάκων σε αυτούς.
β) Προτείνει προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ανάλογα µε τον αριθµό και τις ειδικότη−
τες των υποψηφίων, τον ορισµό εκπαιδευτικών µε ανα−
γνωρισµένο εκπαιδευτικό κύρος, για την αξιολόγηση του
συγγραφικού έργου των υποψηφίων.
2. Εντός πέντε ηµερών από την παραλαβή των ενστά−
σεων το συµβούλιο κρίνει αιτιολογηµένα τις ενστάσεις,
αναπροσαρµόζει τους σχετικούς πίνακες και ενηµερώνει
σχετικά τους ενδιαφεροµένους.
3. Εντός πέντε ηµερών από τον ορισµό των κατά την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 προσώπων, το αρµόδιο
συµβούλιο επιλογής αναθέτει την αξιολόγηση του συγ−
γραφικού έργου και ορίζει τα χρονικά όρια µέσα στα
οποία πρέπει να παραδοθούν οι αξιολογήσεις τους στο
συµβούλιο.
4. Μετά την παράδοση των αξιολογήσεων της προη−
γούµενης παραγράφου το συµβούλιο επιλογής:
α) Κοινοποιεί στους υποψήφιους τις επί µέρους αξι−
ολογικές µονάδες των κριτηρίων και το σύνολο αυτών,
κατά κατηγορία, που τους αφορούν και ορίζει σε αυτούς
πενθήµερη προθεσµία για την υποβολή τυχόν γραπτών
αντιρρήσεων τις οποίες το συµβούλιο εξετάζει και επιβε−
βαιώνει ή αναπροσδιορίζει τις αξιολογικές µονάδες.
β) Ορίζει τις ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων
σε προφορική συνέντευξη.
5. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου κάθε
µέλος του συµβουλίου καταγράφει αιτιολογηµένως τις
αξιολογικές µονάδες του υποψηφίου όπως προκύπτουν
από τη διαδικασία της συνέντευξης.
Αν η βαθµολογία ενός ή περισσότερων µελών είναι
µικρότερη από το µέσο όρο της βαθµολογίας του συ−
νόλου των παρόντων µελών, πλέον των πέντε µονάδων,
η βαθµολογία αυτή επαναπροσδιορίζεται έτσι ώστε η
διαφορά να είναι πέντε µονάδες ακριβώς.
Τελικές αξιολογικές µονάδες κάθε υποψηφίου για την
κατηγορία «Προσωπικότητα − Γενική Συγκρότηση» είναι
ο µέσος όρος των µονάδων όλων των παρόντων µελών
του συµβουλίου, όπως προκύπτει µετά την εφαρµογή της
διάταξης του προηγούµενου εδαφίου.
6. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων
των υποψηφίων, το συµβούλιο επιλογής καταρτίζει µε
αξιολογική σειρά ενιαίους, για κάθε περιοχή περιφερει−
ακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, πίνακες επιλογής, κατά
κλάδους και ειδικότητες µε βάση τις συνολικές αξιολο−
γικές µονάδες κάθε υποψηφίου.
7. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων κάθε υποψη−
φίου της προηγούµενης παραγράφου προκύπτει από το
άθροισµα όλων των µονάδων των επί µέρους κατηγοριών.
Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική
συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
8. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθµού
αξιολογικών µονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα
ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογι−
κές µονάδες στην κατηγορία επιστηµονική – παιδαγωγική

συγκρότηση. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθµίας προη−
γείται κατά σειρά ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισ−
σότερες αξιολογικές µονάδες στο διαγωνισµό επιλογής
και, τέλος, ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες
αξιολογικές µονάδες στην κατηγορία προσωπικότητα
– γενική συγκρότηση.
9. Εντός πέντε ηµερών από την κατάρτισή τους οι
πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον
πρόεδρο του συµβουλίου, δια της οικείας διεύθυνσης
προσωπικού, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων για επικύρωση.
10. Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα επιλογής
σχολικών συµβούλων ορισµένων κλάδων και ειδικοτή−
των είναι δυνατή η έκδοση σχετικής προκήρυξης εντός
µηνός από την εξάντληση του πίνακα. Στην περίπτωση
αυτή συµµετέχουν στην επιλογή υποψήφιοι χωρίς τη δι−
ενέργεια διαγωνισµού επιλογής. Η ισχύς των πινάκων
αυτών λήγει µαζί µε τους πίνακες της παραγράφου 2
του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
11. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος και τα
µέλη του συµβουλίου θεωρούν τα αναλυτικά πρακτικά
που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από
τον γραµµατέα του συµβουλίου.
Β. ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης – Προϊσταµένων Γραφείων
1. Οι διατάξεις για την κρίση και επιλογή των σχολικών
συµβούλων εφαρµόζονται αναλόγως και για την κρίση
και επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊ−
σταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται
στην αξιολόγηση του συγγραφικού έργου.
2. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής καταρτίζει µε αξιο−
λογική σειρά, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής και τις
δηλώσεις προτίµησης των υποψηφίων, τους εξής πίνακες
κατά περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης:
α) ∆ιευθυντών εκπαίδευσης.
β) Προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης.
γ) Προϊσταµένων γραφείων τεχνικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης.
δ) Προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής.
3. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε έναν από τους πίνακες
της παραγράφου 2 δεν εµποδίζει την εγγραφή του και
στους άλλους.
4. Αν ο αριθµός των υποψηφίων που περιλαµβάνονται
στους πίνακες, δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των
κενών θέσεων ή αποµένουν κενές θέσεις και µετά την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5, το αρµόδιο συµ−
βούλιο επιλογής συντάσσει συµπληρωµατικούς αξιολογι−
κούς πίνακες από τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν
στο διαγωνισµό επιλογής. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι,
συντάσσεται συµπληρωµατικός αξιολογικός πίνακας από
εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής
και υπηρετούν µε οργανική θέση σε σχολικές µονάδες
της διεύθυνσης που υπάρχουν κενές θέσεις, µετά από
πρόταση του αρµόδιου Ανώτατου Περιφερειακού Υπη−
ρεσιακού Συµβουλίου µε βάση τα κριτήρια 1) και 2) του
υπό στοιχείο Β΄ του άρθρου 8.
Γ. ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων – Σχολικών Εργα−
στηριακών Κέντρων
1. Τα αρµόδια συµβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός
είκοσι ηµερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων,
πίνακα υποψήφιων διευθυντών σχολικών µονάδων και
Σ.Ε.Κ. µε βάση τα κριτήρια επιλογής και τις υποβληθεί−
σες δηλώσεις προτίµησης και µε ανάλογη εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 1 του στοιχείου Β΄ του
άρθρου αυτού. Η εγγραφή υποψηφίων σε ένα πίνακα
δεν εµποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι
τοποθετούµενοι διευθυντές από ένα πίνακα, µε βάση τη
σειρά προτίµησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς
πίνακες.
2. Οι καταρτιζόµενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύν−
σεις και τα γραφεία εκπαίδευσης.
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3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν εντός δέκα ηµερών από
την ανακοίνωση των πινάκων, να υποβάλουν ένσταση
κατά της µη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής τους
στους πίνακες επιλογής. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός
δεκαπενθηµέρου από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν
τροποποίησή τους, αυτοί υποβάλλονται στον περιφερεια−
κό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και
ισχύουν από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους κατάρτισης
µέχρι την 30ή Ιουνίου του τέταρτου έτους. Αν ελλείπει
ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει
ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από
τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
4. α) Για την επιλογή των διευθυντών των πειραµατικών
σχολείων των πανεπιστηµίων εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων
των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την παρέκκλιση της
επόµενης περίπτωσης.
β) Επί των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών γνωµο−
δοτεί το εποπτικό συµβούλιο κάθε πειραµατικού σχολεί−
ου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρω−
τές επόπτες, µέλη ∆.Ε.Π. του πανεπιστηµιακού τµήµατος
που εποπτεύει το πειραµατικό σχολείο. Τα µέλη του επο−
πτικού συµβουλίου ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους
από τη γενική συνέλευση του οικείου πανεπιστηµιακού
τµήµατος. Το εποπτικό συµβούλιο καταρτίζει σχετικές
εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο
κεντρικό υπηρεσιακό συµβούλιο.
∆. Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων−Σχολικών Ερ−
γαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τοµέων Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων
1. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής όταν λάβει τους συ−
νταχθέντες από το σύλλογο των διδασκόντων κάθε σχο−
λικής µονάδας και Σ.Ε.Κ. πίνακες υποψηφίων, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5β του άρθρου 4,
επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα
για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία της συνέντευξης και
ορίζει την ηµεροµηνία εντός της οποίας οι υποψήφιοι
µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης.
Μετά την οριστικοποίηση των υποψηφίων ορίζει τις
ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική
συνέντευξη και τις κοινοποιεί στα σχολεία και Σ.Ε.Κ.,
αντιστοίχως.
2. Κατά τη συνέντευξη τα αρµόδια συµβούλια αξιολο−
γούν τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής µονάδας
και αφού λάβουν υπόψη τη γνώµη του συλλόγου των
διδασκόντων προτείνουν την τοποθέτηση υποδιευθυντών
των σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ., καθώς και υπευθύνων
τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.).
Ε. Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων
Οι προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων
ορίζονται µε απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευ−
σης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού
υπηρεσιακού συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κεφαλαίου ∆΄ του άρθρου 8 του παρόντος νόµου.

κά υπηρεσιακά συµβούλια, νοείται το οικείο υπηρεσιακό
συµβούλιο της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελµάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται
ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ.
της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελ−
µάτων και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή
διευθυντής εκπαίδευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής.
Άρθρο 12
Γραπτή δοκιµασία επιλογής των Στελεχών της
Εκπαίδευσης
1. Για την προετοιµασία, την οργάνωση, τη διεξαγωγή,
το συντονισµό, την εποπτεία και την οµαλή διεξαγωγή
της γραπτής δοκιµασίας επιλογής των στελεχών της
εκπαίδευσης της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 9, συγκρο−
τούνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων οι ακόλουθες επιτροπές:
α) Επιτροπή Οργάνωσης Γραπτής ∆οκιµασίας που απο−
τελείται από τρία µέλη και τον γραµµατέα, υπαλλήλους
της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευµάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έργο της
επιτροπής είναι η συγκέντρωση και καταχώριση σε
πίνακες, κατά κατηγορία στελεχών, των υποψήφιων
εκπαιδευτικών, ο εφοδιασµός των εξεταστικών κέντρων
µε το απαραίτητο έντυπο υλικό και γενικά η αντιµετώπιση
κάθε θέµατος που αφορά τη γραπτή δοκιµασία. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των µελών της επιτροπής
ως πρόεδρος.
β) Κεντρική Επιτροπή Γραπτής ∆οκιµασίας Σχολικών
Συµβούλων που αποτελείται από τρία µέλη ∆.Ε.Π. των
πανεπιστηµίων, έναν σύµβουλο ή πάρεδρο του Π.Ι. και
ένα µέλος του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνεται από αυτό. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των µελών της επιτροπής
ως πρόεδρος.
γ) Κεντρική Επιτροπή Γραπτής ∆οκιµασίας ∆ιευθυντών
Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων που αποτελεί−
ται από δύο µέλη ∆.Ε.Π., έναν σύµβουλο ή πάρεδρο του
Π.Ι., ένα µέλος του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνεται από αυτό
και ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού της Εθνικής
Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που προτείνεται από την
ίδια. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των µελών
της επιτροπής ως πρόεδρος.
Έργο καθεµιάς από τις ανωτέρω επιτροπές είναι η
επιλογή και διαµόρφωση των θεµάτων των εξετάσεων
αυτών, η αποστολή τους µε τον ασφαλέστερο τρόπο στα
εξεταστικά κέντρα και η λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για
τη διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσε−
ων και γενικά της οµαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης
των διαδικασιών των εξετάσεων και της βαθµολόγησης
των γραπτών δοκιµίων.
2. Οι ερωτήσεις της γραπτής δοκιµασίας είναι του τύ−
που πολλαπλών επιλογών και αναφέρονται, κατά κύριο
λόγο, στη διδακτική µεθοδολογία και παιδαγωγική για
τους υποψήφιους σχολικούς συµβούλους και στην οργά−
νωση και διοίκηση της εκπαίδευσης για τους διευθυντές
εκπαίδευσης και προϊσταµένους γραφείων εκπαίδευσης.
Επιτυχών είναι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχι−
στον 60 µονάδες µε άριστα τις 100 µονάδες.
3. Οι ηµεροµηνίες και οι διαδικασίες διεξαγωγής της
γραπτής δοκιµασίας, ο ορισµός των εξεταστικών κέντρων,
ο αριθµός των ερωτήσεων, ο τρόπος βαθµολόγησης, η
έκδοση των αποτελεσµάτων και κάθε λεπτοµέρεια που
αφορά τη γραπτή δοκιµασία καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός
προθεσµίας ενός µηνός από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών των επιτροπών
της παραγράφου 1, καθώς και όσων συµµετέχουν στη

Άρθρο 11
Προσόντα – κριτήρια και διαδικασία επιλογής
∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών της Σιβιτανιδείου
∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων
1. Οι διατάξεις του νόµου αυτού που αναφέρονται στα
προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών µο−
νάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις
προθεσµίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης
αυτών, εφαρµόζονται αναλόγως και για την επιλογή των
διευθυντών των σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. και των
υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και υπευθύνων το−
µέων Σ.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελµάτων.
2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφερεια−
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διεξαγωγή της γραπτής δοκιµασίας ως βαθµολογητές
και επιτηρητές.

γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 05,
ΠΕ 06 και ΠΕ 07 αντίστοιχα.
4. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπε−
ται συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται και η
προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπλη−
ρωτών και ωροµισθίων µε αναγωγή στο υποχρεωτικό
εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
5. Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται και η προσφερθείσα
υπηρεσία από τη θέση σχολικού συµβούλου.

Άρθρο 13
Επανάκριση Στελεχών Εκπαίδευσης
1. Σχολικοί σύµβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης και προ−
ϊστάµενοι γραφείων εκπαίδευσης που επιλέγονται και
τοποθετούνται κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού, µετά
τη συµπλήρωση της τετραετούς θητείας τους, µπορούν
µε αίτησή τους να επανακριθούν και εφόσον κριθούν
ικανοί να επιλεγούν και να τοποθετηθούν εκ νέου για
νέα τετραετή θητεία.
2. Με Προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων, ορίζονται οι θέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια, τα
όργανα κρίσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά
την επανάκριση και τοποθέτηση των στελεχών της προ−
ηγούµενης παραγράφου.
3. Για τις θέσεις που θα µείνουν κενές ισχύουν όσα
προβλέπονται στις διατάξεις του νόµου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Άρθρο 16
Θέµατα ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης
1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167 Α΄), προστίθεται και δεύτερο εδάφιο ως ακο−
λούθως:
«Η περαιτέρω κατανοµή και ανακατανοµή των θέσεων
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού Πρωτοβάθµι−
ας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε συγκεκριµένες
Υπηρεσίες και σχολικές µονάδες του νοµού γίνεται µε
απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαί−
δευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερεια−
κού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού
(Π.Υ.Σ.∆Ι.Π.).»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του ν.1566/1985
αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α. Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων γίνονται κατά
νοµούς ή νοµαρχιακά διαµερίσµατα µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
∆ιοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.∆Ι.Π.), και η περαιτέρω
τοποθέτησή τους σε συγκεκριµένες θέσεις του νοµού
ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος, µε απόφαση του οικείου
Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρό−
ταση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ιοικητικού
Προσωπικού (Π.Υ.Σ.∆Ι.Π.).
Για τις ως άνω τοποθετήσεις λαµβάνεται µέριµνα για
σύµµετρη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών και σχολικών
µονάδων.
β. Οι τοποθετήσεις των Προϊσταµένων των Τµηµάτων
∆ιοίκησης των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης,
των Τµηµάτων ∆ιοικητικών Θεµάτων των ∆ιευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των
γραµµατειών των Γραφείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης των νοµών ή νοµαρχιακών διαµερι−
σµάτων γίνονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικεί−
ου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ιοικητικού
Προσωπικού (Π.Υ.Σ.∆Ι.Π.), το οποίο είναι αρµόδιο για την
επιλογή των ως Προϊσταµένων.»
3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 37 του ν. 2190/1994
(ΦΕΚ 28 Α΄), η οποία επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστά−
θηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3260/
2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια ∆ιοικητικού
Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων, εφόσον δεν υπάρχουν µόνιµοι υπάλληλοι από
τους αναφερόµενους στην περίπτωση α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου αυτού, µπορεί να ορίζονται ως Πρό−
εδρος και µέλη υπάλληλοι µε Α΄ βαθµό που υπηρετούν
σε υπηρεσιακές µονάδες της περιοχής της οικείας Περι−
φερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και ελλείψει αυτών,
όµορων Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης.»
4. Το προσωπικό του πρώην Κέντρου Εποπτικών Μέσων
∆ιδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων, που υπηρετεί µε διάθεση σε υπηρεσίες του
Υπουργείου, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), εντάσσεται
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 14
Μεταθέσεις − Τοποθετήσεις των Στελεχών της
Εκπαίδευσης µετά τη λήξη της θητείας
1. ∆ιευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάµενοι γραφείων
εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. και
υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. και
υπεύθυνοι τοµέων Σ.Ε.Κ. µπορούν κατά τη διάρκεια της
θητείας τους να µετατίθενται µε αίτησή τους ως
εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις
µεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή
αναλαµβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση µετά τη λήξη
της θητείας τους.
2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης
και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών
σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων τοµέων
Σ.Ε.Κ., καθώς και προϊσταµένων εκπαιδευτικών θεµάτων
των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται µετά τη λήξη
της θητείας τους, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολι−
κής µονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις
στις οποίες µετατέθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου.
Εάν οι παραπάνω θέσεις δεν υφίστανται, τοποθετού−
νται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων
της προτίµησής τους. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή
του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του
οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα
από πρόταση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου.
3. Για την τοποθέτηση των σχολικών συµβούλων, µετά
τη λήξη της θητείας τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄).
4. ∆ιευθυντής σχολικής µονάδας, η οποία καταργείται,
τοποθετείται µε αίτησή του για το υπόλοιπο της θητεί−
ας, σε κενή θέση διευθυντή σχολικής µονάδας της ίδιας
διεύθυνσης, µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή
εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφε−
ρειακού υπηρεσιακού συµβουλίου.
Άρθρο 15
Αποτίµηση του χρόνου υπηρεσίας και των τίτλων
σπουδών των υποψηφίων
1. Χρόνος υπηρεσίας ή εµπειρίας ή θητείας ίσος ή µε−
γαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως ένα έτος.
2. Τα πτυχία και οι µεταπτυχιακοί τίτλοι που αποτε−
λούν τυπικά προσόντα διορισµού και τα πτυχία της ΠΑ−
ΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, που απαιτούνται για διορισµό σε θέσεις
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν
αξιολογούνται.
3. Τα πτυχία Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερµανικής φιλο−
λογίας δεν λαµβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά ξένης
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Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων στο ανωτέρω προσωπικό µπορεί να ανατίθε−
νται καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για την αντι−
µετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ
24 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης περι−
λαµβάνει:
α) την Υπηρεσία ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστή−
ριξης η οποία λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και την
οποία συγκροτούν τα Τµήµατα Α΄ και Β΄,
β) τα Τµήµατα: 1) Επιστηµονικής – Παιδαγωγικής Κα−
θοδήγησης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 2) Επιστη−
µονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.»
6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ν. 2986/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η Υπηρεσία ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης
έχει την ευθύνη της διοικητικής και οικονοµικής στήριξης
της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς επί−
σης και το συντονισµό των πάσης φύσεως εξετάσεων και
διαγωνισµών εντός της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης. Με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες
της Υπηρεσίας ∆ιοικητικής Υποστήριξης και των Τµηµάτων
της.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3
του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προϊστάµενοι της Υπηρεσίας ∆ιοικητικής Υποστήριξης
και των Τµηµάτων αυτής κάθε Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης τοποθετούνται υπάλληλοι που υπάγονται
στην αρµοδιότητα της οικείας Περιφερειακής ∆ιεύθυν−
σης, κλάδων ΠΕ και ΤΕ ∆ιοικητικού και ελλείψει αυτών ∆Ε
∆ιοικητικού για την Υπηρεσία ∆ιοικητικής Υποστήριξης
και κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε ∆ιοικητικού για τα Τµήµατα.
Η τοποθέτηση των Προϊσταµένων της Υπηρεσίας ∆ιοι−
κητικής Υποστήριξης κάθε Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων ύστερα από πρόταση του Κεντρι−
κού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού (
Κ.Υ.Σ.∆Ι.Π. ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων, το οποίο είναι αρµόδιο για την επιλογή τους,
των δε Προϊσταµένων των Τµηµάτων µε απόφαση του
οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα
από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.∆Ι.Π.), το
οποίο είναι αρµόδιο για την επιλογή τους.»
8. Σε κάθε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης συ−
νιστώνται και λειτουργούν Μονάδες Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών µε σκοπό την υποστήριξη του έργου
της µισθοδοσίας µέσω του διατραπεζικού συστήµατος
«∆ΙΑΣ» και του όλου έργου των Περιφερειακών ∆ιευ−
θύνσεων. Για τη λειτουργία κάθε Μονάδας συνιστώνται
θέσεις Πληροφορικής, στις οποίες τοποθετούνται µόνιµοι
διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Πληρο−
φορικής και, ελλείψει αυτών, αποσπώνται εκπαιδευτικοί
κλάδων ΠΕ19 ή ΠΕ20.
Σε κάθε Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης συνι−
στάται µία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και στις
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας συνιστώνται επιπλέον από µία (1)
θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οι−
κονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δύνα−
νται να αυξάνονται ή και να καταργούνται οι θέσεις.
9. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του
ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Σε κάθε ∆ιεύθυνση και Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, όπως έχουν ορισθεί µε την υπ’ αριθµ.

63579/Γ2/19.6.2002 κοινή υπουργική απόφαση περί
ιδρύσεως στις ∆ιευθύνσεις και σε Γραφεία Εκπαίδευσης
Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.
ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), ΦΕΚ 1584 Β΄/20.12.2002, συνιστώνται και
λειτουργούν Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σκοπός των οποίων είναι η στήριξη της
διδασκαλίας και της εφαρµογής της πληροφορικής και
των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλι−
σµού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της
∆ευτεροβάθµιας και της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Για τη λειτουργία κάθε κέντρου συνιστάται µία (1) θέση
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και µία (1) του κλάδου ΤΕ
Πληροφορικής.
Οι θέσεις αυτές µπορούν να πληρωθούν και µε µετάταξη
εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Μέχρι την πλήρωσή τους αποσπώνται τρεις (3) εκπαι−
δευτικοί του κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οι−
κονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δύνα−
νται να αυξάνονται ή και να καταργούνται οι παραπάνω
θέσεις.
10. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8
του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) καταργείται.
11. Στο Τµήµα Β΄ ∆ιαχείρισης Πανελληνίου Σχολικού ∆ι−
κτύου και Νέων Τεχνολογιών της ∆ιεύθυνσης Λειτουργι−
κών Υποδοµών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, συνιστάται Κέντρο Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), µε σκοπό την τεχνική
στήριξη του Πανελληνίου Σχολικού ∆ικτύου (Π.Σ.∆.) και
το συντονισµό των ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στην τεχνική στήριξη των
υποδοµών των Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρ−
µογών Η/Υ των σχολικών µονάδων.
Για τη λειτουργία του Κέντρου αυτού συνιστώνται οκτώ
(8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και επτά (7)
θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
Οι θέσεις αυτές µπορούν να πληρωθούν και µε µε−
τάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Μέχρι την πλήρωσή τους αποσπώνται δεκαπέντε (15)
εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 για τέσσερα
χρόνια.
12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 2986/2002
αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Η κατανοµή των θέσεων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου γίνεται κατά νοµούς ή νοµαρχιακά δι−
αµερίσµατα µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και η περαιτέρω κατανοµή και ανακα−
τανοµή τους σε σχολικές µονάδες του νοµού, στις οποίες
λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες, γίνεται µε απόφαση
του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστε−
ρα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.∆Ι.Π.).
β) Η τοποθέτηση των διοριζόµενων στις ανωτέρω
θέσεις ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων και ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας
γίνεται κατά νοµούς ή νοµαρχιακά διαµερίσµατα, µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.∆Ι.Π.) και η
περαιτέρω τοποθέτησή τους σε σχολικές µονάδες, στις
οποίες λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες, του νοµού ή
νοµαρχιακού διαµερίσµατος, γίνεται µε απόφαση του
οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα
από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.∆Ι.Π.).»
13. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιζ΄ της παρα−
γράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επί των προτάσεων των Περιφερειακών και Ανώτερων
Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Εκπαίδευσης
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και των εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων, προτάσεων και
αποφάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβου−
λίων ∆ιοικητικού Προσωπικού, αποφασίζει ο οικείος Πε−
ριφερειακός ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθ−
µιας Εκπαίδευσης.»

να κηρύξει άγονη την προκήρυξη και να ζητήσει από
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων την
επαναπροκήρυξη της θέσης.
Με εξαίρεση τη λήψη των αποδοχών, αν αυτός που επι−
λεγεί υπηρετούσε πριν το διορισµό του σε υπηρεσία του
∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, θεωρείται
ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά
στην υπηρεσία αυτή και µετά το πέρας της θητείας του
επιστρέφει στην οργανική του θέση.
Ο ∆ιευθυντής της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. λαµβάνει τις πάσης
φύσεως µηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται για
τον Γενικό ∆ιευθυντή Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων,
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 3205/2003.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 1946/1991
(ΦΕΚ 69 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το εδάφιο β΄ της
παραγράφου 14 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90
Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων, µετά από γνώµη της Εφορείας των Γ.Α.Κ.,
ορίζεται ο προϊστάµενος τµήµατος της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.
που αναπληρώνει τον ∆ιευθυντή της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει.
Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρε−
σίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών που προβλέπο−
νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.1946/1991
επιλέγονται από το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο των
υπαλλήλων της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.3260/2004, όπως ισχύει, µετά από γνώµη της Εφο−
ρείας των Γ.Α.Κ., και αναπληρώνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄). Αν δεν υπάρχει
αναπληρωτής, χρέη προϊσταµένου µπορεί να ασκεί
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και, ελλείψει αυτού, εκπαι−
δευτικός κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετεί στα Γ.Α.Κ. µε
απόσπαση και ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από γνώµη
της Εφορείας των Γ.Α.Κ..»
3. Το «Γραφείο Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου» της
Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. µετατρέπεται σε Τµήµα µε τίτλο «Τµήµα
Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου». Στο Τµήµα προΐσταται
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχειονόµων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
∆ιευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών
Αρχείων του Κράτους
1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 20 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄), όπως αντικατα−
στάθηκαν µε την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του ν.
2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Ο Προϊστάµενος της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.)
των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) είναι ∆ηµόσιος
Λειτουργός, φέρει τον τίτλο «∆ιευθυντής της Κ.Υ. των
Γ.Α.Κ.» και διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τριετή θητεία, που µπορεί
να ανανεώνεται για ίσο κάθε φορά χρόνο µε όµοια από−
φαση, ύστερα από γνώµη της Εφορείας των Γ.Α.Κ..
β) Η θέση του ∆ιευθυντή των Γ.Α.Κ. είναι αποκλειστικής
απασχόλησης και πληρούται µε επιλογή. Για το σκοπό αυ−
τόν εκδίδεται σχετική προκήρυξη από τον Υπουργό Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες, µία των Αθηνών και µία της Θεσσαλονίκης,
µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας της Κ.Υ. του Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολο−
γητικά (που αναφέρονται ειδικότερα στην προκήρυξη)
υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα
ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης,
στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ..
Τα προσόντα των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:
α) Πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρι−
σµένος τίτλος Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής.
β) ∆ιδακτορικό δίπλωµα της ηµεδαπής ή αναγνωρισµέ−
νο ισότιµο της αλλοδαπής.
γ) Άριστη γνώση µιας τουλάχιστον εκ των τριών γλωσ−
σών: αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής.
δ) ∆εκαπενταετής αποδεδειγµένη εµπειρία σε διοικη−
τική θέση στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα.
Συνεκτιµώνται:
αα) Κατοχή άλλου µεταπτυχιακού τίτλου της ηµεδαπής
ή αναγνωρισµένου ισότιµου της αλλοδαπής.
ββ) Ερευνητικό ή συγγραφικό έργο.
Η επιλογή διενεργείται από πενταµελή Επιτροπή, που
συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γ.Α.Κ.,
ένα τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος της Εφορείας των
Γ.Α.Κ., καθώς και τρία µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή Ε.Π.
Τ.Ε.Ι.. Η Επιτροπή συγκροτείται πριν λήξει η προθεσµία
υποβολής υποψηφιοτήτων, µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με την ίδια από−
φαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο
Γραµµατέας της.
Η Επιτροπή, µετά από εξέταση των τυπικών και ου−
σιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και µετά
από συνέντευξη, συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης
των υποψηφίων. Κατά τη συνέντευξη τηρούνται πλήρη
πρακτικά των υποβαλλόµενων ερωτήσεων και των πα−
ρεχόµενων απαντήσεων. Ο αξιολογικός πίνακας κατάτα−
ξης συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, µε την οποία
τεκµηριώνεται ειδικά η προτεινόµενη σειρά κατάταξης
των υποψηφίων. Ο πίνακας κοινοποιείται στον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µαζί µε την αιτιο−
λογική έκθεση και το πρακτικό επιλογής. Από τον πίνακα
αυτόν ο Υπουργός επιλέγει έναν από τους τρεις πρώτους
προτεινόµενους ως ∆ιευθυντή της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ..
Η Επιτροπή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της

Άρθρο 18
Θέµατα Σχολικής Στέγης και Μαθητικών
Κατασκηνώσεων
1. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή έργων και προ−
µήθεια εξοπλισµών απαραίτητων για τη λειτουργία της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς
και των Γραφείων Εκπαίδευσης του εξωτερικού εκτε−
λούνται από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ύστερα από απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
2. α) Τα κτηριολογικά προγράµµατα των κτηρίων που
στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές
δραστηριότητες των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. εκπο−
νούνται από την Τεχνική Υπηρεσία των ανωτέρω Ιδρυµά−
των και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
Η έγκριση του κτηριολογικού προγράµµατος προηγεί−
ται της εκπόνησης της προκαταρκτικής ή της προµελέτης
του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄), και προϋποθέτει την εξασφάλιση των αντί−
στοιχων πιστώσεων για τη µελέτη του έργου.
β) Τα κτηριολογικά προγράµµατα Προσχολικής, Πρωτο−
βάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας, Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικών Σχολείων
εκπονούνται από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
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Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευµάτων και ισχύουν για τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
και τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας για την
εκτέλεση έργων σχολικής στέγης.
γ) Στο στάδιο της προµελέτης και προ της εγκρίσεώς
της δύναται να εγκριθεί, µετά από πλήρως αιτιολογηµένη
πρόταση, η τροποποίηση του κτηριολογικού προγράµ−
µατος των έργων των προηγούµενων περιπτώσεων α΄
και β΄, µέχρι ποσοστού αύξησης της συνολικής µικτής
επιφάνειας κατά 10% για τη βελτιστοποίηση του µεγέ−
θους των χώρων, καθώς και την προσθήκη χώρων που
αρχικώς δεν είχαν προβλεφθεί.
δ) H ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών
Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να εκπονεί τα
κτηριολογικά προγράµµατα των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
και άλλων φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο
αυτό.
3. Επιτρέπεται στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., προκειµένου να µε−
ριµνήσει για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράµµατος
προσεισµικού ελέγχου των σχολικών κτηρίων της χώρας,
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 22 του άρθρου 2
του ν.3027/2002, να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις
µε τα καθ’ ύλην αρµόδια πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µέχρι
του ποσού των 200.000 ευρώ, µετά από απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005
προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η) Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση αντιµετώ−
πισης ζηµιών σε έργα εκπαιδευτικών υποδοµών µετά
από φυσικές καταστροφές σε οποιαδήποτε περιοχή της
χώρας.»
5. Στο άρθρο 10 του ν. 3316/2005 προστίθεται παρά−
γραφος 6 ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, όταν συντρέχει η περίπτωση η΄ της
παραγράφου 2 του νόµου αυτού, δύναται να ανατίθεται
το έργο της αποκατάστασης των ζηµιών στον Ο.Σ.Κ.
Α.Ε..»
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968
(ΦΕΚ 266 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 513/1976 (ΦΕΚ 356 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης συγκρο−
τεί Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων
για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων µετά
κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής µονάδας. Η
Επιτροπή αποτελείται από τους: α) Τον ∆ιευθυντή Πρω−
τοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού,
ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση του υπό εξέταση
ακινήτου, ως Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυό−
µενο αναπληρώνει ο ∆ιευθυντής της άλλης βαθµίδας
εκπαίδευσης. β) Έναν πολιτικό µηχανικό ή αρχιτέκτονα
µηχανικό ή τοπογράφο µηχανικό του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε τον
αναπληρωτή του, ως µέλος. γ) Έναν εκπρόσωπο του οι−
κείου δήµου ή κοινότητας µε τον αναπληρωτή του, ως
µέλος. δ) Έναν εκπρόσωπο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας
του νοµού µε τον αναπληρωτή του, ως µέλος. ε) Έναν
εκπρόσωπο της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας
του νοµού µε τον αναπληρωτή του, ως µέλος.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποί−
ων η ανωτέρω Επιτροπή προβαίνει στην εκτίµηση της
καταλληλότητας των ακινήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν
και για µισθώσεις κτηρίων για τη στέγαση σχολείων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από
τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.»
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000 (ΦΕΚ
145 Α΄) καταργείται και οι λοιπές παράγραφοι του ίδιου
άρθρου αναριθµούνται αναλόγως.

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005
(ΦΕΚ 171 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
είναι δυνατή η ανέγερση νέων ή η επισκευή υπαρχόντων
κτηρίων ιδιοκτησίας του Πανεπιστηµίου που χρησιµοποι−
ούνται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες
της Προσχολικής, της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθ−
µιας Εκπαίδευσης. Τα κτήρια αυτά παραχωρούνται κατά
χρήση άνευ ανταλλάγµατος. Τα έργα εντάσσονται στο
οικονοµικό και τεχνικό πρόγραµµα του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για το
Νοµό Αττικής. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα
που αφορούν τους όρους χρήσης και φορείς διαχείρισης
των συγκεκριµένων σχολικών κτηρίων.»
Άρθρο 19
Κτηριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές σε
κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές
1. Κτηριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές που ανε−
γέρθηκαν ή τοποθετήθηκαν µέχρι 31.12.2004 στις περιο−
χές των καταλυµάτων των Υπουργείων ∆ηµόσιας Τάξης,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (∆΄ και Ε΄ Παιδικές
Εξοχές), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων στον Άγιο Ανδρέα του
∆ήµου Νέας Μάκρης Αττικής και των οποίων η χρήση
παραχωρήθηκε µε σύµβαση στην Οργανωτική Επιτροπή
Ολυµπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004, για τις ανάγκες
φιλοξενίας εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
(Μ.Μ.Ε.) και του προσωπικού ασφαλείας κατά τη
διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228
Α΄), διατηρούνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων. Οι οικοδοµικές άδειες των κτηριακών
εγκαταστάσεων του προηγούµενου εδαφίου χορηγούνται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
Αττικής και σύµφωνη γνώµη του Ρυθµιστικού Σχεδίου
Αθήνας και είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν πρόσθετες
απαγορεύσεις, υποχρεώσεις και απαιτήσεις ασφάλειας και
αισθητικής που πρέπει να πληρούν, καθώς και το χρόνο
διατήρησής τους.
2. Επιτρέπεται η δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
εντός των εκτάσεων του άρθρου 18 του ν. 3208/2003
(ΦΕΚ 303 Α΄) µέχρι του 10% αυτών. Στο ποσοστό αυτό
δεν περιλαµβάνεται το ποσοστό 15% της παραγράφου
4 του προαναφερθέντος άρθρου.
3. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ως
«πρόσκαιρες κατασκευές που µπορεί να αποσπασθούν»
θεωρούνται οι κατασκευές που µπορεί να αποσυναρµο−
λογούνται και να συναρµολογούνται µε µικρό κόστος
και χωρίς καταστροφή τους σύµφωνα µε αιτιολογηµένη
κρίση των οικείων τεχνικών υπηρεσιών.
4. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στην παράγραφο
5 του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 παρατείνονται για µία
διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 20
Θέµατα ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
1. Στο άρθρο 15 του ν. 3328/2005 αντικαθίσταται η πα−
ράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται, κατά παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών
διατάξεων και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 34 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄), οι κάθε
είδους αµοιβές ή αποζηµιώσεις των µελών ∆.Ε.Π. και Ε.Π.,
των λοιπών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και όσων άλλων
συµµετέχουν, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, στη διαδικασία
διεξαγωγής των εξετάσεων µαθηµάτων Ιατρικής και
Οδοντιατρικής.»
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2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 3328/2005
(ΦΕΚ 80 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση της Ολοµέλειας του ∆.Σ. του Οργανισµού
µπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους ο χειρισµός συγκε−
κριµένων δικαστικών υποθέσεων του Οργανισµού.»
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 3328/2005
µετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Οργανισµός καθίσταται καθολικός διάδοχος του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ν. 741/1977)
και της δηµόσιας υπηρεσίας µε τίτλο Ι.Τ.Ε. (ν.
1404/1983).»
4. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 3369/2005
(ΦΕΚ 171 Α΄) η φράση «κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του
νόµου αυτού» αντικαθίσταται µε τη φράση «κατά το χρό−
νο θέσης σε ισχύ του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄)».
5. Η πρώτη πρόταση του δεύτερου εδαφίου της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ορίζονται, µετά από πρόταση του ∆.Σ.
του Οργανισµού σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ή
τεχνολογικά ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα
ερευνητικά ή επιστηµονικά ιδρύµατα ή άλλους δηµόσιους
φορείς ή αναγνωρισµένους επιστήµονες ή ερευνητές, το
σύστηµα, η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά
µε τις εξετάσεις αυτές.»

ση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
β) Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για τους µαθητές
των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής−Επαγγελµα−
τικής Εκπαίδευσης και των ξένων σχολείων.»
3. Η περίπτωση β΄ του στοιχείου Α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 42 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄), η οποία
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.
2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄), τροποποιείται ως εξής:
«β) Πρόστιµο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000 ευρώ).»
4. Τα δηµοτικά σχολεία που λειτουργούν στα ξένα
σχολεία «Ελληνογαλλική Σχολή ΙΩΑΝΝΑ ΝΤ’ ΑΡΚ» και
«Λεόντειο Λύκειο Πατησίων» θεωρούνται ότι νόµιµα λει−
τουργούν από της ιδρύσεώς τους, έστω και εάν σε αυτά
φοίτησαν ή φοιτούν µαθητές ελληνικής ιθαγένειας.
Άρθρο 23
Λοιπές ρυθµίσεις
1. Η λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου του Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τον τίτλο
«Γραφείο Ολυµπιακής Εκπαίδευσης» της παραγράφου
17 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 9δ του άρθρου 6 του
ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), παρατείνεται µέχρι
31.12.2007.
Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την παράταση της λει−
τουργίας του ανωτέρω Γραφείου ρυθµίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Η διάταξη της περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
9 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄) αντικαθίσταται από την
ισχύ της ως εξής:
«β. Η διάταξη της περ. i της παραγράφου 34 του άρθρου
6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) καταργείται,
επιφυλασσοµένης της ισχύος της µόνο για τις προσλήψεις
µέσω διαγωνισµών του Α.Σ.Ε.Π..
Η υπηρεσία που έχει προσφερθεί µέχρι 31.8.2005 υπο−
λογίζεται κατά τη σύνταξη των πινάκων του άρθρου 6
του ν. 3255/2004.»
Οι περιπτώσεις iα κα iβ αναριθµούνται σε i και iα αντί−
στοιχα.
3. Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής, που
διορίστηκαν µε υπουργικές αποφάσεις σε εκτέλεση ακυ−
ρωτικών αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών
και απολύθηκαν ή απολύονται σε εκτέλεση αποφάσεων
του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδόθηκαν
κατόπιν εφέσεων κατά των ανωτέρω αποφάσεων του
∆ιοικητικού Εφετείου και µε τις οποίες κρίθηκε αµετά−
κλητα ότι οι κατά τα άνω διορισθέντες δεν διέθεταν το
απαιτούµενο από το νόµο τυπικό προσόν της παιδα−
γωγικής κατάρτισης, θεωρείται ότι έχουν διορισθεί από
7.7.2000, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1
του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄).
Τυχόν πραγµατική υπηρεσία των κατά τα ανωτέρω
απολυθέντων ή απολυοµένων εκπαιδευτικών, προσφερ−
θείσα πριν την 7.7.2000, λογίζεται ως προϋπηρεσία ανα−
πληρωτή.
4. Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 420/1991 (ΦΕΚ 153 Α΄)
Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθη−
νών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.) δύναται, για την εκπλήρωση των
σκοπών του, να εκτελεί εξειδικευµένες διαγνωστικές και
ιατρικές πράξεις. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α., ορίζονται οι ειδικότερες
ρυθµίσεις για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
5. Στην έννοια των Ι.Ε.Κ., για την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄)
όπως ισχύει, περιλαµβάνονται τα δηµόσια και τα ιδιωτικά
Ι.Ε.Κ..
6. Πανεπιστήµια που στερούνται οργανωµένης Τεχνικής

Άρθρο 21
Θέµατα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
1. Η χρηµατοδότηση−δανειοδότηση που έγινε προς τα
Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι.
και ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ)) ως τελικούς δικαιούχους του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική
Επαγγελµατική Κατάρτιση» µε τις υπ’ αριθµ.
130/6.4.2001, 1119/13.7.2001 και 30339/ΚΑ/6.2.2002
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων λογίζεται ως προκαταβολή για την
εκτέλεση από τους ανωτέρω φορείς έργων εντασσόµενων
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ο τρόπος και η
διαδικασία συµψηφισµού των σχετικών δαπανών
καθορίζονται για κάθε Ίδρυµα Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο, Τ.Ε.Ι. και ΑΣΠΑΙΤΕ) µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Η απόφαση της προηγούµενης παραγράφου εκδίδε−
ται κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαί−
δευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» για την
τακτοποίηση του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου,
στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των έργων για τη χρηµα−
τοδότηση των οποίων έγινε η οικονοµική εξυπηρέτηση
της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 22
Θέµατα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ
244 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«1. Συνιστάται ειδικός λογαριασµός µε τίτλο «Λογα−
ριασµός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης» στον οποίο
περιέρχονται όλα τα ποσά τα οποία ορίζονται από το
νόµο αυτόν. Ο λογαριασµός δύναται να επιχορηγείται
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και από άλλους φορείς,
οι οποίοι ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και
Οικονοµικών.»
2. Τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) τροποποιούνται ως εξής:
«α) Το προβλεπόµενο στο άρθρο 46 του ν. 682/1977
(ΦΕΚ 244 Α΄) παράβολο για τη φοίτηση των µαθητών
στα ιδιωτικά σχολεία, που καταβάλλεται στο λογαριασµό
ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης, ορίζεται µε κοινή απόφα−
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Υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων ∆ιευθύνου−
σας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το ν. 1418/1984 και το π.δ.
185/1988, µπορούν µε απόφαση της Συγκλήτου τους να
αναθέτουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών σε Τεχνι−
κή Υπηρεσία άλλου Πανεπιστηµίου, εφόσον η Σύγκλητός
του συναινεί στην εν λόγω ανάθεση.
Ζητήµατα που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων αυτών µπορούν να ρυθµίζονται µε απόφα−
ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2174/
1993 (ΦΕΚ 210 Α΄), µε τις οποίες αναστέλλεται η εφαρ−
µογή του άρθρου 22 του ν. 2083/1992, ισχύουν και για
τα ακαδηµαϊκά έτη 2006−2007 µέχρι και 2009−2010.
8. Η αναστολή της διάταξης της παρ. 26 του άρθρου 14
του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), που προβλέφθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 9 περίπτωση Γ΄ του ν. 2619/2001
(ΦΕΚ 114 Α΄), την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν.
3027/2000 (ΦΕΚ 152 Α΄) και την παράγραφο 12 του
άρθρου 3 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), παρατείνεται
για δύο ακόµη ακαδηµαϊκά έτη από τη λήξη τους.

η κατοχή µεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εµπειρία
στα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται κατά περί−
πτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία ή
Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή.
Άρθρο 26
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005
(ΦΕΚ 260 Α΄) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται µόνο η πλήρωση των κενών θέσεων που
τυχόν προκύπτουν, µετά από διενέργεια ενιαίων κατα−
τακτηρίων εξετάσεων, από την κατηγορία υποψήφιων
για κατάταξη πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. από επιτυχόντες της κα−
τηγορίας πτυχιούχων Πανεπιστηµίου. Αν υπάρχουν πε−
ρισσότεροι επιτυχόντες από την κατηγορία αυτή µε την
ίδια συνολική βαθµολογία, για την πλήρωση των κενών
θέσεων και για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσο−
στού των κατατάξεων, λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια
της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόµου αυτού.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
εφαρµόζεται και για τις κατατακτήριες εξετάσεις του
ακαδηµαϊκού έτους 2005−2006.

Άρθρο 24
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ−
γούνται: α) το π.δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α΄) και κάθε άλλη
αντίθετη διάταξη. β) Το άρθρο 3.1 του κεφαλαίου Β΄ της
υπό στοιχεία 114112/4211/21.8.1970 (ΦΕΚ 636 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
2. Τα υπηρετούντα στελέχη της εκπαίδευσης εξακολου−
θούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την ανάληψη
υπηρεσίας από τα νέα στελέχη.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, ο
χρόνος έναρξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων και
κατάρτισης των πινάκων επιλογής του άρθρου 4 του πα−
ρόντος νόµου µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων να ορισθεί διαφορετικά.

Άρθρο 27
Για την ίδρυση, ανέγερση ή λειτουργία ναού ή ευκτή−
ριου οίκου οποιουδήποτε δόγµατος ή θρησκείας, πλην
της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν απαιτείται
άδεια ή γνώµη της οικείας εκκλησιαστικής αρχής της
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε άλλη διάταξη
που ρυθµίζει µε τρόπο διαφορετικό το ίδιο θέµα, καταρ−
γείται. [άρθρο 1 του α.ν. 1363/1938 (ΦΕΚ 305 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του α.ν. 1672/1939 (ΦΕΚ
123 Α΄), άρθρο 41 του α.ν. 1369/1938 (ΦΕΚ 317 Α΄)].
Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως, ανεγέρσε−
ως ή λειτουργίας ναού οποιουδήποτε δόγµατος ή θρη−
σκείας, πλην της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος,
υποβάλλεται απευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και όχι προς την οικεία εκκλησιαστική
αρχή. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει µε τρόπο διαφορετικό
το ίδιο θέµα καταργείται [άρθρο 1 του β.δ. 20.5/2.6.1939
(ΦΕΚ 220 Α΄)].

Άρθρο 25
1. Όπου από τις προϊσχύουσες του ν. 3432/2006 διατά−
ξεις για τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές απαιτείται
απόφαση, γνώµη, σύµφωνη γνώµη ή πρόταση του Επο−
πτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ή κατά
περίπτωση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης, νοείται εφεξής ως αρµόδιο όργανο και µέ−
χρι την παύση λειτουργίας των Ανώτερων Εκκλησια−
στικών Σχολών το κατά τις διατάξεις του ν. 3432/2006
Ανώτατο Επιστηµονικό Συµβούλιο.
Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρείται το διοικητικό προσωπι−
κό των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών για το οποίο
αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο για τα θέµατα υπηρε−
σιακής τους εν γένει εξέλιξης είναι το κατά τις διατά−
ξεις του άρθρου 25 του προαναφερόµενου ν.3432/2006
Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης.
2. Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου
28 του ν. 3432/2006, διορθώνεται το ακαδηµαϊκό έτος
από 2005−2006 στο σωστό 2006−2007.
3. Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από τη ∆ευτερο−
βάθµια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και τη ∆ηµόσια ∆ευ−
τεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στις Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή και στις Ανώτερες Εκκλησι−
αστικές Σχολές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄). Για
τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του
Ανώτατου Επιστηµονικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται
µετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλη−
σιαστικής Ακαδηµίας ή κατά περίπτωση του ∆ιευθυντή
της Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής µέχρι της παύσης
λειτουργίας αυτών. Προϋπόθεση για την απόσπαση είναι

Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορί−
ζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στην εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2006
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Β. ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ
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