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Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1
Διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π.

Oι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές 
ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν 
βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), 
όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Διενέργεια του διαγωνισμού

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη 
διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκ−
παιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το 
διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαι−
δευτικές ανάγκες.

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα 
ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα 
στις επόμενες παραγράφους.

3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποι−
είται:

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδι−
κού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας 
διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνερ−
γαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. 

σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά 
προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθ−
μια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Tο 
πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου 
Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά 
το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε 
τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 
έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄), ή

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμ−
μα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο 
αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση 
και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προ−
σόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το 
πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφά−
λιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά 
το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε 
τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 
έως 9 του ν. 3374/2005. Ως προς την εξασφάλιση της 
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται δια−
πιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ή

γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων 
Α.Ε.Ι., ή

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή δι−
δακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ή

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδα−
γωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας 
Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.
Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγ−
γελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή 
της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

4. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύμα−
τα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνω−
ρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο−
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Ανα−
γνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι 
σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγού−
νται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται 
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γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., ο εθνικός κατάλογος κριτών. Ο κα−
τάλογος περιλαμβάνει όλους τους διευθυντές των ερευ−
νητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους διευ−
θυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές 
και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές Α΄ και Β΄ 
βαθμίδας. Με την απόφαση συγκρότησης μπορούν να 
εγγράφονται στον κατάλογο κριτών και επίκουροι κα−
θηγητές, ερευνητές Γ΄ βαθμίδας, καθώς και στελέχη του 
ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε ερευνη−
τικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερι−
κό. Οι υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωμα εγγραφής 
στον κατάλογο κριτών υποβάλλονται είτε με έγγραφη 
αίτηση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε με 
έγγραφη εισήγηση ερευνητή ερευνητικού ή τεχνολογι−
κού φορέα ή επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία γίνεται 
περιγραφή της ειδικότητας του υποψηφίου, συνοδεύεται 
από βιογραφικό σημείωμα. Ο τελικός κατάλογος κριτών 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
αποτελεί τον «Εθνικό Πίνακα Κριτών».

Μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινό−
τητας προκειμένου να συμμετέχουν σε επιτροπές αξι−
ολόγησης πρέπει να έχουν βαθμό ανώτερο ή ίσο του 
αξιολογουμένου εφόσον είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α) 
το άρθρο 4 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει, 
καταργείται, πλην της παραγράφου 5, η οποία προστέ−
θηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 
(ΦΕΚ 128 Α΄), β) λήγει η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ., 
τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους 
έως τη συγκρότηση του συμβουλίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Η Γενική Διεύθυνση και η αντίστοιχη θέση Γενικού 
Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε−
χνολογίας, που συστάθηκαν με το πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 34 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) καταργούνται. 
Οι υπηρεσιακές μονάδες της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 του π.δ. 127/2006 (ΦΕΚ 139 Α΄) υπάγονται απευθείας 
στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι 
αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή που ορίζονται στο 
άρθρο 2 του ίδιου διατάγματος ασκούνται από τον Γε−
νικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 47
Λοιπές διατάξεις

1. Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία συ−
στάθηκε με την περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 του π.δ. 339/1990 (ΦΕΚ 135 Α΄), καθώς και η 
αντίστοιχη θέση Γενικού Διευθυντή, καταργούνται. Οι 
αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούνται από τη δημο−
σίευση του παρόντος νόμου από τον Ειδικό Γραμματέα, 
προϊστάμενο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 2 της υπ’ 
αρ. Φ.908/13438/Η/30.1.2008 απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 148 Β΄).

2. Για το σχολικό έτος 2010−2011 και για την εγγραφή 
στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου των μαθητών, οι 
οποίοι δεν φοίτησαν σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, 

δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης παρακο−
λούθησης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση στ΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 
Α΄), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 
27 του ν. 3687/2008. Για το σχολικό έτος 2010−2011 ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορή−
γηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων ορίζεται 
η 21.5.2010.

3. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 16 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως η παρά−
γραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 
του άρθρου 6 του ν. 2909/2001, αντικαθίστανται ως εξής: 
«α) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικού τμήματος ή παιδα−
γωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου ή Σύμβουλος 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους 
αναπληρωτές τους. β) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. με γνωστικό 
αντικείμενο τη δημόσια διοίκηση, που ορίζεται με τον 
αναπληρωτή του, ή Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζονται 
με τους αναπληρωτές τους.»

4. Στο άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010, επέρ−
χονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος της 
παραγράφου 6 προστίθενται τα εξής: «, καθώς και πρό−
σθετη αμοιβή κατ’ αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά 
εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά γραπτό δοκίμιο για τους 
προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, 
εξεταστές, βαθμολογητές, αναβαθμολογητές, επιτη−
ρητές και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με τις 
εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες για απόκτηση του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.» και β) προ−
στίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Ειδικά για όσους 
αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των πα−
νελλήνιων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής 
κατάρτισης και την έκδοση των σχετικών αποτελε−
σμάτων, οι οποίες διενεργούνται από τον Οργανισμό 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), 
καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.»

5. Στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) καταργούνται:
α) στο άρθρο 20, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.1, 

η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.2, η περίπτωση γ΄ 
της παραγράφου 1.3, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 
1.4, η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.2 και η περί−
πτωση γ΄ της παραγράφου 3, β) η περίπτωση ζ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 21 και γ) η περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 22. Η ισχύς των διατάξεων 
του προηγούμενου εδαφίου για τους κλάδους ΠΕ 61 (Νη−
πιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ε.Α.Ε.) ισχύει από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Για τους λοιπούς κλάδους, τα ειδικά 
τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις που 
καταργούνται με τo πρώτο εδάφιο εξακολουθούν να 
ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου και του 
επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση 
θέσεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εφόσον τα 
σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμι−
ναρίων αποκτήθηκαν έως τις 31.8.2010.

6. Τα ποσά του μηνιαίου ειδικού επιδόματος της πα−
ραγράφου 12 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
Α΄), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με τις διατά−
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ξεις του άρθρου 49 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) και 
της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, 
τα οποία έχουν καταβληθεί στο διοικητικό, νοσηλευτι−
κό και λοιπό προσωπικό, μόνιμο ή με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφορούν το 
χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2009 θεωρείται 
ότι νομίμως κατεβλήθησαν και δεν αναζητούνται με 
οποιονδήποτε τρόπο.

7. Στο άρθρο 5 του ν. 3475/ 2006 η παράγραφος 6 
καταργείται και οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται 
ως εξής:

«1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου 
Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις.

2.α) Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ 
τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:
i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου 

ισότιμου προς αυτό,
ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ−

κείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β΄ 
Κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα 
άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών 
τους.

3. α) Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ 
τάξη του ΕΠΑ.Λ.

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:
i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης 

ειδικότητας.
ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικό−

τητας του ίδιου Τομέα.
iii) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του 

ίδιου Τομέα.
iv) Οι κάτοιχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του 

ίδιου Τομέα.»
8. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του έκτου άρ−

θρου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην 
περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγο−
νται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε 
που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη 
μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις 
διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου 
γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχο−
λικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

9. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του έκτου άρ−
θρου του ν. 3839/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην 
περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι επιλέγο−
νται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε 
που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη 
μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις 
διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου 
γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή 
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 1/2003 
καταργούνται. Στο έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα 
από την παράγραφο 2 και πριν από την παράγραφο 3, 
προστίθενται παράγραφοι 2.α και 2.β ως εξής:

«2.α. Ως πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ορίζεται ο διευθυντής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορί−
ζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό 
στοιχείο β΄ της παραγράφου 2 τακτικά μέλη.

2.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τα−
κτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής 
του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβου−
λίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.»

11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 1/2003 
καταργούνται. Στο έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα 
από την παράγραφο 3 και πριν από την παράγραφο 4, 
προστίθενται παράγραφοι 3.α και 3.β ως εξής:

«3.α. Ως πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ορίζεται ο διευθυντής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορί−
ζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό 
στοιχείο β΄ της παραγράφου 3 τακτικά μέλη.

3.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως 
τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής 
του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβου−
λίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.»

12. Η ισχύς των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αρχίζει με 
την τοποθέτηση των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιλεγούν σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο χρόνος της 
τοποθέτησης διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από 
το χρόνο αυτό λήγει η θητεία των μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., πλην των αιρετών, τα οποία έχουν διορι−
στεί σύμφωνα με τις έως τότε ισχύουσες διατάξεις. Τα 
μέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους 
έως τη συγκρότηση των ανωτέρω συμβουλίων κατά τις 
διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10 και 11.

13. Οι πράξεις διορισμού και απόλυσης των εκπαιδευ−
τικών, που υπηρετούν στο Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό 
Κολλέγιο Τιράνων, εκδίδονται από τη Διεύθυνση ή το 
Γραφείο Εκπαίδευσης όπου υπάγεται η έδρα της Φι−
λεκπαιδευτικής Εταιρείας. Η διάταξη του προηγούμε−
νου εδαφίου ισχύει αναδρομικά από το σχολικό έτος 
1998−1999.

14. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) προστί−
θεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να 
εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του ωραρίου 
τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς 
τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του 
διοριστηρίου τους. β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων 
ή τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 
1Δ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως 
ισχύει, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώ−
μη του εκπαιδευτικού, μπορεί να προτείνει στο οικείο 
περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών 
που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την 
τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζο−
νται λιγότερες ώρες.»

15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 30 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά 
την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν 
καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδι−
καίως σε αορίστου χρόνου.» Στην παράγραφο 3α του 
ίδιου άρθρου, η λέξη «τετραετίας» αντικαθίσταται από 
τη λέξη «διετίας».
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16. Στο άρθρο 30 του ν. 682/1977 επέρχονται οι ακό−
λουθες τροποποιήσεις:

α) Στην παράγραφο 3α προστίθεται περίπτωση iv ως 
εξής:

«iv. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η 
καταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδι−
ωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευ−
σης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, 
του ίδιου ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρεί−
ται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους 
απολυόμενους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής 
καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 5.» και

β) Η παράγραφος 3β καταργείται.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 

ξεκινά από το σχολικό έτος 2010−2011.
17. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/36828/0022/28.9.2009 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 430) 
ισχύουν αναδρομικά από τις 24.8.2008.

18. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται 
στις περιπτώσεις β΄έως και ιη΄ και στην περίπτωση κ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ33/2006.»

19.α. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 23 του ν. 2413/ 
1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. όταν η παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση από−
σπασης δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακούς λόγους, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.»

β. Η περίπτωση β΄της παραγράφου 17 του άρθρου 9 
του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρε−
σία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτε−
ρικού και των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι μό−
νιμος κάτοικος του εξωτερικού, μπορεί να αποσπώνται 
σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξω−
τερικού μέχρι τη συμπλήρωση μιας ακόμα πενταετίας, 
με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το 
προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο. 
Η απόσπαση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου 
εδαφίου παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος εφόσον 
συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι, οι οποίοι βεβαιώνονται 
από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμι−
κής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

γ. Η παράγραφος 17 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 
(ΦΕΚ 124 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 
3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄), καταργείται.

Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*01000711905100032*

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

Αθήνα, 17 Μαΐου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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