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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του Μέρους Β΄ είναι η πρόληψη και η αντι-
µετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στη
βάση της ενίσχυσης των σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ
των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

2. Σκοπός του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Γ΄ είναι η
προώθηση της επιστηµονικής έρευνας στους τοµείς που
σχετίζονται µε τη διαστηµική έρευνα και τεχνολογία, τη
δηµόσια υγεία και τις φυσικές καταστροφές και τη δια-
χείριση κρίσεων. Σκοπός του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους
Γ΄ είναι η καθιέρωση ενός δυναµικού συστήµατος πο-
λυεπίπεδης και αποτελεσµατικής αξιολόγησης των Διευ-
θυντών, των Υποδιευθυντών και των εκπαιδευτών επαγ-
γελµατικής κατάρτισης των δηµόσιων Ινστιτούτων Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε σκοπό την
προώθηση της συνεχιζόµενης ανάπτυξης και βελτίωσης
της ατοµικής απόδοσής τους, καθώς και την καθοριστική
συµβολή στην ουσιαστική αναβάθµιση των υπηρεσιών ε-
παγγελµατικής κατάρτισης που παρέχονται από τα Ινστι-
τούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Σκοπός του Κεφα-
λαίου Γ΄ του Μέρους Β΄ είναι η επίλυση επιµέρους ζητη-
µάτων που έχουν ανακύψει σε ζητήµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 2
Αντικείµενο

1. Αντικείµενο του Μέρους Α΄ είναι η ανάπτυξη δρά-
σεων και προγραµµάτων για την πρόληψη και αντιµετώ-
πιση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβι-
σµού.

2. Αντικείµενο του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Γ΄ είναι
η σύσταση Κέντρων Έρευνας στην Ακαδηµία Αθηνών. Α-
ντικείµενο του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Γ΄ είναι η ρύθ-
µιση της αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, των
Υποδιευθυντών και των Εκπαιδευτών των δηµόσιων Ιν-
στιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αντικείµε-
νο του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ είναι η θέσπιση
ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση ειδικότερων ζητηµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Άρθρο 3
Δράσεις και προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπι-
σης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε κεντρι-
κό και περιφερειακό επίπεδο, αναπτύσσει δράσεις και

προγράµµατα µε στόχο την πρόληψη, τον εντοπισµό και
την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβι-
σµού, καθώς και την ενίσχυση σχέσεων εµπιστοσύνης
µεταξύ των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι
δράσεις και τα προγράµµατα περιλαµβάνουν ιδίως: 
α) την επιµόρφωση εκπαιδευτικών, γονέων ή κηδεµό-

νων και µαθητών, συµπεριλαµβανοµένης και της συµβου-
λευτικής καθοδήγησης εκπαιδευτικών επί µεθόδων ανα-
γνώρισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβι-
σµού,
β) την ανάπτυξη σχετικών δράσεων, προγραµµάτων

και εκπαιδευτικού υλικού, 
γ) την εκπόνηση επιστηµονικών ερευνών, 
δ) τη σύναψη συνεργασιών των αρµόδιων υπηρεσιών

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε κάθε εί-
δους φορείς και δοµές,
ε) την αποστολή σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθµιας και

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατευθυντηρίων οδηγιών
σχετικά µε τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών διακρί-
σεων και εκφοβισµού που στρέφονται εναντίον µαθητών
που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες λόγω φυλής, αναπη-
ρίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής,
σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας, έκφρασης,
χαρακτηριστικών φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.

Άρθρο 4
Ορισµοί

Κάθε µορφή σωµατικής, λεκτικής, ψυχολογικής, συ-
ναισθηµατικής, κοινωνικής, ρατσιστικής, σεξουαλικής, η-
λεκτρονικής, διαδικτυακής ή άλλης βίας και παραβατικής
συµπεριφοράς, που πλήττει τη σχολική κοινότητα και
διαταράσσει την εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά ενδο-
σχολική βία και εκφοβισµό και ιδίως: 
α) η προσβολή της αξιοπρέπειας, της τιµής και της υ-

πόληψης του µαθητή, 
β) η συστηµατική ή σκόπιµη ή επαναλαµβανόµενη α-

πειλή και προσβολή της προσωπικότητας, της σωµατικής
ακεραιότητας ή της ψυχικής ισορροπίας των µαθητών,
γ) η ανεπιθύµητη, επιθετική συµπεριφορά που εκδηλώ-

νεται µεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας και η ανάλογη
συµπεριφορά εκπαιδευτικών που περιλαµβάνει πραγµα-
τική ή αντιληπτή ανισορροπία δύναµης, 
δ) η παρεµπόδιση της οµαλής διεξαγωγής των µαθη-

µάτων και ο βίαιος αποκλεισµός µαθητών είτε από την
εκπαιδευτική διαδικασία είτε από τη συµµετοχή τους
στην καθηµερινή σχολική ζωή, καθώς και ο εν γένει κοι-
νωνικός αποκλεισµός, οι απειλές και η ψυχολογική βία
στις επαφές των µαθητών µε τους συµµαθητές τους, 
ε) η επιβολή µε τη βία και ο εξαναγκασµός σε πράξεις

ή παραλείψεις παρά τη θέληση των µαθητών, 
στ) οποιαδήποτε µορφή βίαιης ή απαξιωτικής συµπερι-

φοράς ή η ενθάρρυνση σε διάπραξη βίαιων εκδηλώσεων
που διαταράσσουν τη σχολική γαλήνη και πλήττουν το
κύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
ζ) ο εκφοβισµός ή η εκδήλωση ρατσιστικών συµπερι-

φορών ικανών να διαταράξουν την ψυχική ισορροπία και
να πλήξουν µαθητές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
η) η προσβολή, οι διακρίσεις ή οι παρενοχλήσεις στη

βάση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της εθνοτικής κα-
ταγωγής, της φυλής,  του φύλου, του σεξουαλικού προ-
σανατολισµού, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης ή
των χαρακτηριστικών φύλου, της αναπηρίας, της κατά-
στασης υγείας και της σωµατικής ή άλλης πραγµατικής
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κατάστασης του µαθητή.  Το παρόν εφαρµόζεται αναλό-
γως για µορφές βίας και συµπεριφορές που εκδηλώνο-
νται προς εκπαιδευτικούς και άλλα µέλη της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας.

Άρθρο 5
Δράσεις και προγράµµατα που εκτελούνται 

από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε συνερ-
γασία µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
(Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», πανεπιστηµιακούς και κρατικούς
φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών, ερευνητικά κέντρα, καθώς και οποι-
ονδήποτε άλλον τρίτο φορέα κρίνεται αναγκαίο, οργα-
νώνει, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα
για την πρόληψη και αντιµετώπιση της ενδοσχολικής
βίας και του εκφοβισµού. Ενδεικτικά, οι δράσεις και τα
προγράµµατα περιλαµβάνουν: 
α) την εκπόνηση ερευνών προς αποτύπωση της υπάρ-

χουσας κατάστασης, 
β) την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών, όπως αυτές

αναφέρονται στην περ. ε) του άρθρου 3, και την ανάπτυ-
ξη σχετικού υλικού για την ενηµέρωση και επιµόρφωση
της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
γ) τη δηµιουργία και λειτουργία ειδικής ψηφιακής

πλατφόρµας για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισµό, 
δ) την αποτίµηση της εφαρµογής των δράσεων και

προγραµµάτων και την προώθηση καλών πρακτικών,
ε) την επικαιροποίηση του πρότυπου κανονισµού λει-

τουργίας των σχολικών µονάδων σε όλες τις βαθµίδες
της εκπαίδευσης, ώστε να θίγονται θέµατα και να αντι-
µετωπίζονται ζητήµατα σχετικά µε ευάλωτες οµάδες µα-
θητών, όπως αυτές καταγράφονται στην περ. ε) του άρ-
θρου 3.

Άρθρο 6
Ειδική ψηφιακή πλατφόρµα

Στην ειδική ψηφιακή πλατφόρµα που δηµιουργείται και
λειτουργεί, µε την ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», για
την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινο-
µένων εκφοβισµού, πρόσβαση έχουν οι µαθητές και οι
γονείς, καθώς και όσοι έχουν την επιµέλεια µαθητών. Η
πρόσβαση διασφαλίζεται µε τη χρήση ατοµικών κωδικών
εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρµα και διευκολύνεται µε
τη δηµιουργία ψηφιακού ιστότοπου που υποδέχεται ε-
πώνυµες και ανώνυµες αναφορές. Οι µαθητές δύνανται
να υποβάλουν επώνυµες ή ανώνυµες αναφορές. Οι γο-
νείς και όσοι έχουν την επιµέλεια των µαθητών υποβάλ-
λουν µόνο επώνυµες αναφορές. Η ανωνυµία της αναφο-
ράς ισχύει έναντι όλων των χρηστών της πλατφόρµας
και αντιτάσσεται έναντι όλων των εκπαιδευτικών και του
προσωπικού της σχολικής µονάδας. Η υποβολή αναφο-
ρών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρµα δεν εξαρτάται από
άλλους όρους και προϋποθέσεις, είναι δε προαιρετική
και παράλληλη µε τη δυνατότητα υποβολής αναφορών,
προφορικών ή γραπτών, απευθείας στον Διευθυντή ή τον
Προϊστάµενο κάθε σχολικής µονάδας και Εργαστηρια-

κού Κέντρου (Ε.Κ.). Με σκοπό τη διευκόλυνση της εισό-
δου και της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρµας από µα-
θητές, γονείς και όσους έχουν την επιµέλεια µαθητών,
δύνανται να οργανώνονται επιµορφωτικά σεµινάρια και
ηµερίδες ενηµέρωσης στη σχολική µονάδα. Η ψηφιακή
πλατφόρµα είναι προσβάσιµη από τα άτοµα µε αναπη-
ρία.

Άρθρο 7
Υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών στη σχολική µονάδα

Αποδέκτες - υπεύθυνοι υποδοχείς σε επίπεδο σχολι-
κής µονάδας των αναφορών για περιστατικά εκφοβι-
σµού και ενδοσχολικής βίας που υποβάλλονται ψηφιακά
είναι στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση ο Διευθυντής ή ο
Προϊστάµενος της σχολικής µονάδας και ένας (1) εκπαι-
δευτικός που ορίζεται από εκείνον για τον σκοπό αυτόν.
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ο Διευθυντής σε κάθε
σχολική µονάδα συνεπικουρείται από έναν (1) Σύµβουλο
Σχολικής Ζωής που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση
κρίσεων και την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών
συµπεριφορών. Η επεξεργασία των αναφορών γίνεται
µε δική τους ευθύνη και ο χειρισµός αυτών λαµβάνει υ-
πόψη κατά προτεραιότητα τις αναφορές για σοβαρές α-
ντικοινωνικές και παραβατικές συµπεριφορές που πλήτ-
τουν µαθητές και διαταράσσουν την εκπαίδευση.  

Άρθρο 8
Αρµόδια όργανα εξέτασης αναφορών και περιστατικών

ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού

1. Αποδέκτες των αναφορών για περιστατικά εκφοβι-
σµού και ενδοσχολικής βίας σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης είναι οι τετραµελείς οµάδες δράσης που συ-
νιστώνται σύµφωνα µε το άρθρο 10, οι οποίες αναπτύσ-
σουν, µε τη συµµετοχή ειδικών επιστηµόνων και ειδικό-
τερα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, δράσεις υ-
ποστηρικτικές και επιµορφωτικές, ενώ ασκούν εποπτεία
σχετικά µε τον χειρισµό των υποθέσεων σε επίπεδο
σχολικής µονάδας. Οι οµάδες αυτές παρακολουθούν, ε-
πιβλέπουν και συνεπικουρούν τις σχολικές µονάδες
στον χειρισµό των σχετικών κρίσεων, ιδιαίτερα σε σοβα-
ρά περιστατικά που έχουν αντίκτυπο στη σχολική και
στην κοινωνική ζωή. Επιλαµβάνονται, ιδίως, αν παρατη-
ρείται καθυστέρηση στον χειρισµό και την αντιµετώπιση
σοβαρών περιστατικών ενδοσχολικής βίας ή σηµειώνε-
ται αδυναµία επίλυσης του περιστατικού, στο οποίο ανα-
φέρεται η καταγγελία. 

2. Οι οµάδες της παρ. 1, εκτός από τις δράσεις της ίδιας
παραγράφου, έχουν την υποχρέωση να συντάσσουν σε ε-
τήσια βάση εκθέσεις µε τις παρατηρήσεις και τα συµπερά-
σµατά τους για το είδος και τον τρόπο αντιµετώπισης των
περιστατικών που έλαβαν χώρα στις σχολικές µονάδες
της αρµοδιότητάς τους, τις οποίες υποβάλλουν στον Πε-
ριφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάµενο
του Κέντρου Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτι-
κής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης, µαζί µε τις προτάσεις τους. Στις εκθέσεις αυτές
δεν καταχωρίζονται προσωπικά δεδοµένα.

3. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ενηµε-
ρώνει για τα θέµατα αυτά, εντός τριµήνου από τη λήξη
κάθε σχολικού έτους, τον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθ-
µιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, στον οποί-
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ον προωθεί τις ετήσιες εκθέσεις των οµάδων δράσης
που του υποβλήθηκαν. Eιδικότερα, ο Περιφερειακός Δι-
ευθυντής Εκπαίδευσης αποστέλλει τις ετήσιες εκθέσεις
στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και συγκεκριµένα: α) Στη Γενική Διεύθυν-
ση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης για τα θέµατα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής
φύσης και β) στη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
και Καινοτοµίας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συ-
στηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων, η οποία έχει την ε-
ποπτεία της ψηφιακής πλατφόρµας, αναφορικά µε τεχνι-
κά θέµατα και προτάσεις προσθήκης, τροποποίησης ή
διαγραφής προδιαγραφών της εν λόγω πλατφόρµας.
Στην ενηµέρωσή του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκ-
παίδευσης διατυπώνει τα συµπεράσµατά του για τη λει-
τουργία της ψηφιακής πλατφόρµας και καταθέτει τις
προτάσεις του για την αντιµετώπιση των περιστατικών
σχολικής βίας.   

Άρθρο 9
Αρµοδιότητες για την αντιµετώπιση περιστατικών 

ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού

Οι υπεύθυνοι στη σχολική µονάδα του άρθρου 7: α)
λειτουργούν ως σηµείο αναφοράς, ενηµέρωσης και υπο-
στήριξης των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για
θέµατα και περιστατικά σχολικού εκφοβισµού, β) υλοποι-
ούν εκπαιδευτικές δράσεις και προγράµµατα, καθώς και
συναντήσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, που α-
ποσκοπούν στην επίλυση διαφορών και στη διαφύλαξη
της εύρυθµης λειτουργίας της σχολικής µονάδας και γ)
επιλαµβάνονται περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκ-
φοβισµού, σε άµεση και διαρκή επικοινωνία µε την τε-
τραµελή οµάδα του άρθρου 8. Στις δράσεις αυτές και
στον χειρισµό των περιστατικών ενδοσχολικής βίας, οι
υπεύθυνοι συνεπικουρούνται από όλο το έµψυχο δυνα-
µικό που δύναται να διατεθεί προς υποστήριξη της σχο-
λικής µονάδας, όπως µέλη της Επιτροπής Διεπιστηµονι-
κής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς. Οι υπεύθυνοι επιµορφώνονται σε περιοδι-
κή βάση από δράσεις και προγράµµατα του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Εθνικού Κέ-
ντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 

Άρθρο 10
Οµάδες δράσης - Σύσταση και συγκρότηση

1. Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται τετρα-
µελής «Οµάδα Δράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπι-
ση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισµού» η οποία
αποτελείται από: α) τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποί-
ος αναπληρώνεται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος
Εκπαιδευτικών Θεµάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης, β) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης της Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης, µε τον αναπληρωτή του, γ) έναν (1)
ψυχολόγο σχολικής µονάδας ή Κέντρου Διεπιστηµονι-
κής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης µε τον ανα-
πληρωτή του και δ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό σχολι-
κής µονάδας ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης µε τον αναπληρωτή του. Τα µέλη των περ. β), γ) και

δ) ορίζονται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο Διευθυντής
Εκπαίδευσης. Η θητεία της οµάδας ξεκινά µε την τοπο-
θέτηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και λήγει µε τη λήξη
της θητείας του σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 42
του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Καθήκοντα γραµµατέα της ο-
µάδας ασκεί εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος που
ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της. Η απόφαση επι-
λογής ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού από
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., λαµβάνεται µετά από εισήγηση του Προϊ-
σταµένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

2. Η οµάδα δράσης:
α) σε συνεργασία µε τους υπευθύνους των σχολικών

µονάδων, εκτός από τις αρµοδιότητες που αναφέρονται
στο άρθρο 8, ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί την εκπαι-
δευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία σε θέµατα α-
ντιµετώπισης βίας και προωθεί σχετικές δράσεις, προ-
γράµµατα και εκπαιδευτικό υλικό στις σχολικές µονά-
δες,
β) τελεί σε άµεση και διαρκή επικοινωνία µε τους υ-

πευθύνους των σχολικών µονάδων, τους οποίους συνε-
πικουρεί στον χειρισµό περιστατικών ενδοσχολικής βίας
και εκφοβισµού, ιδίως αν το περιστατικό χρήζει αντιµε-
τώπισης που υπερβαίνει τις δυνατότητες επίλυσης σε ε-
πίπεδο σχολικής µονάδας,
γ) διενεργεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο, επιτόπιες επι-

σκέψεις στις σχολικές µονάδες για την αποτελεσµατικό-
τερη αντιµετώπιση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας
και εκφοβισµού,
δ) εποπτεύει και συµβάλλει στην ταχεία και αποτελε-

σµατική επίλυση των περιστατικών που είτε παρακολου-
θεί είτε της γνωστοποιούνται. 

3. Τα µέλη της οµάδας δράσης επιµορφώνονται σε πε-
ριοδική βάση από δράσεις και προγράµµατα του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Εθνικού
Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ). 

Άρθρο 11
Δράσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων «Διόφαντος» µέσω της λειτουργίας 
ψηφιακής πλατφόρµας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσε-
ων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» αναπτύσσει και λειτουργεί
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ειδική ψη-
φιακή πλατφόρµα, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ), για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της
ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού, µε σκοπό να υ-
ποστηριχθούν νέες δράσεις που εκπονούνται από το Ιν-
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το Ι.Τ.Υ.Ε.,
η οποία περιλαµβάνει ιδίως:
α) αποθετήριο σχεδίων δράσης και καλών πρακτικών,
β) ενηµερωτικό και επιµορφωτικό υλικό για τα µέλη

της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
γ) σύστηµα εξ αποστάσεως, σύγχρονης και ασύγχρο-

νης, επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και των µελών
των οµάδων δράσης του άρθρου 8 και 
δ) σύστηµα αποτύπωσης περιστατικών ενδοσχολικής
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βίας και εκφοβισµού, µε δυνατότητα υποβολής αναφο-
ράς, επώνυµης και ανώνυµης από µαθητές, καθώς και ε-
πώνυµης από γονείς και όσους έχουν την επιµέλεια µα-
θητών, 
ε) σύστηµα διαχείρισης του ανθρώπινου δικτύου εκ-

παιδευτικών για την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής
βίας και του εκφοβισµού,
στ) σύστηµα διενέργειας ανώνυµων διαδικτυακών ε-

ρευνών προς τους µαθητές µε σκοπό την αποτίµηση της
έκτασης του φαινοµένου της ενδοσχολικής βίας και του
εκφοβισµού και
ζ) σύστηµα διαλειτουργικότητας µε την κεντρική υπη-

ρεσία πιστοποίησης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου (Π.Σ.Δ.).

Άρθρο 12
Ανώνυµη και επώνυµη αναφορά περιστατικών 

ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού

Στην «περιοχή υποβολής αναφορών» της ειδικά δια-
µορφωµένης ιστοσελίδας, η οποία είναι προσβάσιµη µέ-
σω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr-ΕΨΠ), παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότη-
τες:
α) «Ανώνυµη αναφορά»: Στην περίπτωση αυτή δεν ζη-

τούνται, δεν συλλέγονται, ούτε καταχωρίζονται προσω-
πικά στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αναφο-
ρά. Στην ανώνυµη αναφορά δεν διατηρείται κανένα προ-
σωπικό στοιχείο του µαθητή, περιλαµβανοµένης και της
διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Internet
Protocol address, IP) του, σε κανένα σύστηµα καταγρα-
φής.
β) «Επώνυµη αναφορά»: Στην περίπτωση αυτή κατα-

γράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου που
υποβάλλει την αναφορά και, ειδικότερα, το όνοµα, το ε-
πώνυµο, ο Αριθµός Μητρώου (Α.Μ.) ή Αριθµός Φορολο-
γικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας
(Α.Δ.Τ.) και στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά παρέχο-
νται κατά περίπτωση από τον µηχανισµό πιστοποίησης.
Η αυθεντικοποίηση των χρηστών διενεργείται µε τη χρή-
ση διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) από
το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τους γονείς και ό-
σους έχουν την επιµέλεια και από το Πανελλήνιο Σχολι-
κό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) για τους µαθητές. Σε κάθε περίπτωση,
το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά συµπληρώνει
ειδικό ερωτηµατολόγιο για την καταγραφή των πληρο-
φοριών που αφορούν σε συγκεκριµένη αναφορά. 

Άρθρο 13
Επιστηµονική επιτροπή αξιολόγησης και εκπόνησης

πρωτοκόλλων χειρισµού και αντιµετώπισης 
περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστά-
ται επταµελής άµισθη επιστηµονική επιτροπή, η οποία έ-
χει την ευθύνη για την ανάπτυξη, την εποπτεία και την ε-
πιµέλεια της ψηφιακής πλατφόρµας του άρθρου 11, την
επιστηµονική αξιολόγηση και αξιοποίηση των αναφορών
που καταγράφονται σε αυτήν, τη συναγωγή συµπερα-

σµάτων, τη σύνταξη πορισµάτων και την ανάπτυξη επι-
στηµονικών πρωτοκόλλων που ακολουθούνται και διευ-
κολύνουν τον χειρισµό των σχετικών υποθέσεων. Η επι-
στηµονική επιτροπή αποτελείται από: α) τον Γενικό
Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης και Ειδικής Αγωγής, β) τέσσερα (4) µέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), µε ειδικότητα στην ψυχολογία,
την ψυχιατρική, την παιδαγωγική, την εγκληµατολογία ή
κάθε άλλο συναφές γνωστικό αντικείµενο, ή εκπαιδευτι-
κούς της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, και γ) δύο προσωπικότητες µε εµπειρία σε ζητήµα-
τα πρόληψης και αντιµετώπισης βίας και εκφοβισµού. 

Άρθρο 14
Καταχωρίσεις στην ψηφιακή πλατφόρµα 

και στη βάση δεδοµένων της σχολικής µονάδας

Κάθε αναφορά καταχωρίζεται στη βάση δεδοµένων
του πληροφοριακού συστήµατος και αποστέλλεται άµε-
σα στη σχολική µονάδα που αφορά, προκειµένου oι υ-
πεύθυνοι αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικού εκ-
φοβισµού και ενδοσχολικής βίας του άρθρου 7 και η διοί-
κηση του σχολείου να διερευνήσουν τα περιστατικά που
περιέχονται στην αναφορά και να λάβουν τα κατάλληλα
µέτρα αντιµετώπισης. Ακολούθως, αποστέλλεται σχετι-
κό µήνυµα στους υπευθύνους του άρθρου 7 και στην επί-
σηµη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της σχολι-
κής µονάδας, όπως και στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλ-
λον της ψηφιακής πλατφόρµας που παρέχεται στους υ-
πευθύνους και στη σχολική µονάδα για τον χειρισµό των
σχετικών αναφορών. Ταυτόχρονα, η αναφορά κοινοποιεί-
ται µέσω του πληροφοριακού συστήµατο, στον Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης και τα µέλη της οµάδας δράσης της
παρ. 1 του άρθρου 8, καθώς και στην αρµόδια Διεύθυνση
Εκπαίδευσης για την ενηµέρωσή τους και για την παρα-
κολούθηση της αντιµετώπισης των αναφορών στις σχολι-
κές µονάδες της αρµοδιότητάς τους. Οι αναφορές τηρού-
νται για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη.

Άρθρο 15
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων δύναται να καθορίζονται οι δράσεις και τα προ-
γράµµατα για την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας
και του εκφοβισµού των άρθρων 3 και 5 και να εξειδικεύ-
εται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τις προϋπο-
θέσεις και τη διαδικασία εφαρµογής τους. Με όµοια από-
φαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), µπορεί να ανατίθε-
νται στο Ι.Ε.Π. ο σχεδιασµός και η υλοποίηση στις σχολι-
κές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης συγκεκριµένου προγράµµατος ή δράσης για την
πρόληψη και αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας και
του εκφοβισµού και να ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα και λεπτοµέρεια για την υλοποίησή τους. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων δύναται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται πε-
ραιτέρω οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των υπευθύ-
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νων στις σχολικές µονάδες του άρθρου 7 και των τετρα-
µελών οµάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
του άρθρου 8 για την πρόληψη και αντιµετώπιση της εν-
δοσχολικής βίας και του εκφοβισµού, καθώς και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου
αυτού. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα που ά-
πτονται του σχεδιασµού και της υλοποίησης των προ-
γραµµάτων και δράσεων επιµόρφωσης από το Ι.Ε.Π. των
υπευθύνων σχολικών µονάδων και των τετραµελών οµά-
δων δράσης του πρώτου εδαφίου, καθώς και της ενηµέ-
ρωσης των εκπαιδευτικών. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π. και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συ-
γκροτείται η επιστηµονική επιτροπή του άρθρου 13 και ο-
ρίζονται ένα από τα µέλη της ως Προέδρος, η θητεία των
µελών της και υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Πρω-
τοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Α-
γωγής που εκτελεί χρέη γραµµατέα. Με την ίδια απόφα-
ση ο Υπουργός µπορεί να αναθέτει στα µέλη της επιτρο-
πής συγκεκριµένα καθήκοντα στο πλαίσιο της λειτουρ-
γίας της επιτροπής.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζο-
νται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της ψη-
φιακής πλατφόρµας του άρθρου 6, το περιεχόµενο, τα
στοιχεία που καταχωρίζονται, τη διαδικασία υποβολής α-
ναφοράς από µαθητές, γονείς ή όσους έχουν την επιµέ-
λεια µαθητών, την καταγραφή των δεδοµένων αυτών,
την ελάχιστη επεξεργασία τους από το Ινστιτούτο Τε-
χνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διό-
φαντος» και τη διαχείρισή τους από τους υπευθύνους α-
ντιµετώπισης ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού στις
σχολικές µονάδες και τις οµάδες δράσεις στις Διευθύν-
σεις Εκπαίδευσης. Mε την ίδια απόφαση ορίζονται ο υ-
πεύθυνος επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία και
το είδος των καταχωριζόµενων δεδοµένων, καθώς και η
χρονική διάρκεια τήρησης αυτών και προβλέπεται ότι τα
καταχωριζόµενα στοιχεία και δεδοµένα δεν είναι προ-
σβάσιµα σε τρίτους. 

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Συµβούλων Εκ-
παίδευσης, ως µέλος της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου
10 της οµάδας δράσης που συνιστάται σε κάθε Διεύθυν-
ση Εκπαίδευσης µε την ίδια παράγραφο, ορίζεται ένας
(1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 231 και την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου
233 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), ή αν δεν υπάρχει, ένας
(1) εκπαιδευτικός µε τουλάχιστον δωδεκαετή υπηρεσία
που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  

2. Εφόσον η τοποθέτηση Διευθυντή Εκπαίδευσης έχει
συντελεστεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η
θητεία της οµάδας δράσης ξεκινά από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος και λήγει µε τη λήξη της θητείας
του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 42 του ν. 4823/2021. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ,
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Άρθρο 17
Σύσταση Κέντρου Διαστηµικής 

Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Συνιστάται στην Ακαδηµία Αθηνών Κέντρο Διαστη-
µικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΕ.Δ.Ε.Τ.), σκοπός του
οποίου είναι η προώθηση της επιστηµονικής έρευνας
στους τοµείς της επιστήµης του διαστήµατος, µε έµφα-
ση στη διαστηµική φυσική και η ανάπτυξη εφαρµογών
που σχετίζονται µε την επιστήµη και τεχνολογία του δια-
στήµατος.

2. Ο σκοπός του ΚΕ.Δ.Ε.Τ. πραγµατοποιείται µε:
α) Τη διενέργεια ερευνών στους τοµείς της επιστήµης

και τεχνολογίας του διαστήµατος. Αρµόδιο όργανο που
καθορίζει τα προς έρευνα επιστηµονικά θέµατα, καθώς
και τα προγράµµατα, στα οποία αυτά εντάσσονται, είναι
η Εφορευτική Επιτροπή του ΚΕ.Δ.Ε.Τ., ύστερα από εισή-
γηση του Επόπτη του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικό-
τερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του
ΚΕ.Δ.Ε.Τ.. 
β) Τη συνδροµή στη διαµόρφωση κατευθύνσεων στην

έρευνα της διαστηµικής φυσικής και τη συνεργασία µε
φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα της επιστήµης
και τεχνολογίας του διαστήµατος.
γ) Την επιστηµονική συνεργασία και ανταλλαγή επι-

στηµονικών δεδοµένων, πληροφοριών και πορισµάτων ε-
πί θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος µε επιστηµονικά και
τεχνολογικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Την εκπόνηση µελετών και την έκδοση επιστηµονι-

κών δηµοσιεύσεων που κοινοποιούνται στην επιστηµονι-
κή κοινότητα από τους ερευνητές του ΚΕ.Δ.Ε.Τ., µεµο-
νωµένα ή σε συνεργασία µε άλλους ερευνητές.
ε) Τη συµµετοχή στον σχεδιασµό, την οργάνωση,

πραγµατοποίηση ή διεύθυνση διαστηµικών αποστολών
και προγραµµάτων στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή και
τη συµµετοχή σε επιστηµονικά πειράµατα διαστηµικών
αποστολών µέσω της ανάληψης και διαχείρισης ερευνη-
τικών έργων και προγραµµάτων.

Άρθρο 18
Σύσταση Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης 

στη Δηµόσια Υγεία

1. Συνιστάται στην Ακαδηµία Αθηνών Κέντρο Έρευνας
και Εκπαίδευσης στη Δηµόσια Υγεία (Κ.Ε.Ε.Δ.Υ.), σκο-
πός του οποίου είναι η προώθηση της επιστηµονικής έ-
ρευνας στους τοµείς της υγείας και της πρόληψης ασθε-
νειών.
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2. Ο σκοπός του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ. πραγµατοποιείται µε:
α) Τη διεξαγωγή και υποστήριξη της επιστηµονικής έ-

ρευνας και εκπαίδευσης µε αντικείµενο την προαγωγή
της υγείας και την πρόληψη ασθενειών. Αρµόδιο όργανο
που καθορίζει τα προς έρευνα επιστηµονικά θέµατα, κα-
θώς και τα προγράµµατα, στα οποία αυτά εντάσσονται,
είναι η Εφορευτική Επιτροπή του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ., ύστερα από
εισήγηση του Επόπτη του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ει-
δικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του
Κ.Ε.Ε.Δ.Υ..
β) Την αποτύπωση δεδοµένων για την υγεία του ελλη-

νικού πληθυσµού, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µέσω
της καταγραφής κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων, ιστο-
ρικού υγείας και της εκτίµησης βιοχηµικών, γενετικών,
ανθρωποµετρικών, διατροφικών και περιβαλλοντικών
δεικτών σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού.
γ) Τη διεξαγωγή επιδηµιολογικών ερευνών και την εκ-

πόνηση επιδηµιολογικών και συναφών µελετών.
δ) Τη συµβολή στην καταγραφή των ιδιαίτερων γενετι-

κών χαρακτηριστικών σε αντιπροσωπευτικό πληθυσµό
της Ελλάδας και τη συσχέτισή του µε χαρακτηριστικά υ-
γείας και νόσησης.
ε) Τη συµβολή της ανάπτυξης της ιατρικής ακριβείας

µε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για τα γενετικά δε-
δοµένα.
στ) Την αξιοποίηση βάσεων δεδοµένων για ερευνητι-

κούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Άρθρο 19
Σύσταση Κέντρου Έρευνας Φυσικών 

Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων

1. Συνιστάται στην Ακαδηµία Αθηνών Κέντρο Έρευνας
Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων
(Κ.Ε.Φ.Κ.), σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της επι-
στηµονικής έρευνας σχετικά µε τις φυσικές καταστρο-
φές και τη διαχείρισή τους.

2. Ο σκοπός του Κ.Ε.Φ.Κ. πραγµατοποιείται µε:
α) Τη διεξαγωγή και υποστήριξη της επιστηµονικής έ-

ρευνας και εκπαίδευσης µε αντικείµενο τις φυσικές κα-
ταστροφές και τη διαχείρισή τους. Αρµόδιο όργανο που
καθορίζει τα προς έρευνα επιστηµονικά θέµατα, καθώς
και τα προγράµµατα, στα οποία αυτά εντάσσονται, είναι
η Εφορευτική Επιτροπή του Κ.Ε.Φ.Κ., ύστερα από εισή-
γηση του Επόπτη του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικό-
τερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του
Κ.Ε.Φ.Κ..
β) Την εκπόνηση και ανανέωση χαρτών για κάθε φυσι-

κή καταστροφή σε όλη την Ελλάδα και την επικαιροποίη-
ση χαρτών επικινδυνότητας φυσικών καταστροφών, ι-
δίως σεισµών, τσουνάµι, πληµµυρών, πυρκαγιών, για όλη
την Ελλάδα.
γ) Την παροχή συµβουλών σε φορείς του ιδιωτικού και

δηµόσιου τοµέα και τη σύνταξη µελετών και γνωµοδοτή-
σεων για τη βελτίωση του τρόπου αντιµετώπισης των
φυσικών καταστροφών εξαιτίας, ιδίως, της κλιµατικής
αλλαγής, καθώς και τη βελτίωση της νοµοθεσίας για την
πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών. 
δ) Tην παροχή συµβουλών για τη διαχείριση κρίσεων.
ε) Την ενηµέρωση και εκπαίδευση των µαθητών και

πολιτών για τις φυσικές καταστροφές και τη διαχείρισή
τους, καθώς και τη διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας.

Άρθρο 20
Ερευνητικό προσωπικό

Οι ανάγκες των Κέντρων Έρευνας της Ακαδηµίας Αθη-
νών, που συνιστώνται µε τα άρθρα 17 έως 19 του παρό-
ντος, σε ερευνητικό προσωπικό καλύπτονται µε προκή-
ρυξη των θέσεων για τις οποίες προβλέπεται η κατανοµή
και ανακατανοµή των κενών οργανικών θέσεων ερευνη-
τών στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών, κατ’ ε-
φαρµογή του άρθρου 201 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), πε-
ρί των ρυθµίσεων για τις κενές οργανικές θέσεις των ε-
ρευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθη-
νών. 

Άρθρο 21
Εσωτερικός κανονισµός

1. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας των Κέντρων
Έρευνας, που συνιστώνται µε τα άρθρα 17 έως 19 του
παρόντος, εκδίδεται µε τη διαδικασία της παρ. 10 του
άρθρου 1 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110), περί ρυθµίσεων για
την Ακαδηµία Αθηνών.

2. Ο εσωτερικός κανονισµός της παρ. 1 εκδίδεται ε-
ντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ,

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ 

31Α ΕΩΣ 31Ε ΣΤΟΝ Ν. 4763/2020

Άρθρο 22
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής της αξιολόγησης 
του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών 
και εκπαιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης 
των δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων - Προσθήκη άρθρου 31Α 

στον ν. 4763/2020

Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 31Α ως
εξής: 

«Άρθρο 31Α
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής της αξιολόγησης 
του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών
και εκπαιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης 
των δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. α) Τα άρθρα 31Α έως 31Ε καθιερώνουν ένα δυναµι-
κό σύστηµα πολυεπίπεδης και αποτελεσµατικής αξιολό-
γησης των Διευθυντών, των Υποδιευθυντών και των εκ-
παιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης των δηµόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρµο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
το οποίο ενσωµατώνει και εξειδικεύει τις αρχές, τα κρι-
τήρια και τις διαδικασίες του Πλαισίου Ποιότητας των
Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών και των ευρω-
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παϊκών κατευθύνσεων και εξελίξεων για τη διασφάλιση
της ποιότητας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κα-
τάρτιση. 
β) Σκοπός του συστήµατος αξιολόγησης είναι η προώ-

θηση της συνεχιζόµενης ανάπτυξης και βελτίωσης της α-
τοµικής απόδοσης των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και
εκπαιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., κα-
θώς και η καθοριστική συµβολή στην ουσιαστική αναβάθ-
µιση των παρεχόµενων υπηρεσιών επαγγελµατικής κα-
τάρτισης από τα Ι.Ε.Κ.. Η αξιολόγηση διέπεται από τις
αρχές της αµεροληψίας και της διαφάνειας των σχετι-
κών διαδικασιών, ενώ αξιολογείται η υπηρεσιακή, εκπαι-
δευτική και υποστηρικτική ικανότητα και αποδοτικότητα
των αξιολογουµένων λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαιτε-
ρότητας του προσφερόµενου έργου των Ι.Ε.Κ..

2. Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγη-
σης του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκ-
παιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ., όπως και
η διευκόλυνση και προώθηση της διαδικασίας αυτής µέ-
χρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της, από τη θέση του αξιο-
λογητή, του  αξιολογουµένου και εν γένει του συµπράτ-
τοντος καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, είναι υποχρεω-
τική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον µείζονος σηµα-
σίας, λόγω των επιδιωκόµενων µε αυτή σκοπών, για
τους Διευθυντές, Υποδιευθυντές και εκπαιδευτές επαγ-
γελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ., εξαιρουµένων των καταρ-
τιζόµενων των Ι.Ε.Κ..

3. Αν Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. αρνείται να υ-
ποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογη-
τής είτε ως αξιολογούµενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυ-
τής, ή την παρακωλύει µε την εν γένει στάση του, αντι-
καθίσταται, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 31Γ και
αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρω-
ση οποιασδήποτε θέσης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε
δοµές αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελ-
µατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης
και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) για τα επόµενα έξι
(6) έτη.

4. Στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 31Α έως 31Ε δεν
εµπίπτουν οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αµιγώς διοικητι-
κά καθήκοντα σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5. α) Αρµόδια για την ορθή τήρηση των διαδικασιών α-
ξιολόγησης είναι η Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
β) Αρµόδια για τον σχεδιασµό των εργαλείων αξιολό-

γησης Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών ε-
παγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ., καθώς και για την πα-
ρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
της αξιολογικής διαδικασίας µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας της περ. γ) είναι η Διεύθυνση Τεκµηρίωσης
και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία ανα-
λύει στατιστικά δεδοµένα και συντάσσει εκθέσεις ανά-
λυσης δεδοµένων στο πλαίσιο της παρακολούθησης του
Εθνικoύ Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.).
γ) Η πλατφόρµα αξιολόγησης του έργου των Διευθυ-

ντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελµατικής
κατάρτισης των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. υλοποιείται µε συνεργα-
σία της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Και-

νοτοµίας και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφορια-
κών Συστηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συ-
στηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 23
Σχεδιασµός δράσης και προγραµµατισµός του έργου
των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Προσθήκη άρθρου 31Β
στον ν. 4763/2020

Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 31Β ως
εξής: 

«Άρθρο 31Β
Σχεδιασµός δράσης και προγραµµατισµός του έργου
των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων

Επαγγελµατικής Κατάρτισης

1. Στην έναρξη κάθε έτους κατάρτισης και πάντως έως
την 1η Νοεµβρίου, οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές
δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων συντάσσουν έκθεση σχετικά µε τον σχεδια-
σµό δράσης και τον προγραµµατισµό του έργου τους,
λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες και κατευθύν-
σεις της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας,
καθώς και τις πρωτοβουλίες που προτίθενται να αναλά-
βουν. Ο προγραµµατισµός µπορεί να τροποποιείται στη
διάρκεια του έτους κατάρτισης, εφόσον κρίνεται σκόπι-
µο ή επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας του
Ι.Ε.Κ..

2. Στο τέλος κάθε έτους κατάρτισης και πάντως το αρ-
γότερο έως την 15η Ιουλίου, οι Διευθυντές και οι Υποδι-
ευθυντές Ι.Ε.Κ. συντάσσουν έκθεση απολογισµού των
πεπραγµένων τους, στην οποία αξιολογούν την υλοποίη-
ση του προγραµµατισµού τους, εντοπίζουν τα σηµεία
που τροποποιήθηκαν σε σχέση µε τον αρχικό σχεδια-
σµό, τους λόγους που οδήγησαν σε ανασχεδιασµό, κα-
θώς και τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα των πε-
πραγµένων τους.

3. Οι εκθέσεις προγραµµατισµού και αποτίµησης των
παρ. 1 και 2 καταχωρίζονται στην πλατφόρµα της περ. γ)
της παρ. 5 του άρθρου 31Α.»

Άρθρο 24
Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών 

και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης - Προσθήκη άρθρου 31Γ στον ν. 4763/2020

Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 31Γ ως
εξής: 

«Άρθρο 31Γ
Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών

και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης

1. Το έργο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών δηµό-
σιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
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αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των αξιολογείται τεκµηριωµένα σε πεντάβαθµη περιγρα-
φική κλίµακα, στην οποία διαβαθµίζεται σε εξαιρετικό,
πολύ καλό, ικανοποιητικό, µέτριο και ακατάλληλο, ως
προς τα ακόλουθα τρία (3) πεδία:
Α) προώθηση του σκοπού των Ι.Ε.Κ.,
Β) ποιότητα υπηρεσιών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης και 
Γ) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.
2. Τα πεδία της παρ. 1 αναλύονται σε επιµέρους κριτή-

ρια, ανάλογα µε τη θέση του αξιολογούµενου και ειδικό-
τερα: 
α) Ως προς τους Διευθυντές Ι.Ε.Κ.: 
αα) Το πεδίο Α) της παρ. 1 αναλύεται σε επιµέρους

κριτήρια, όπως ενδεικτικά η γνώση σχετικά µε το αντι-
κείµενο της θέσης Διευθυντή Ι.Ε.Κ. και την εκτέλεση των
καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων που αντιστοιχούν
στη θέση αυτή, η αποτελεσµατικότητα στον προγραµµα-
τισµό και την υλοποίηση του σχεδιασµού, οι πρωτοβου-
λίες και η ευθύνη υλοποίησης καινοτόµων δράσεων προ-
ώθησης του σκοπού των Ι.Ε.Κ.. 
αβ) Το πεδίο Β) της παρ. 1 αναλύεται σε επιµέρους κρι-

τήρια, όπως ενδεικτικά η καθοδήγηση, ο συντονισµός
και η εποπτεία της διοικητικής λειτουργίας του Ι.Ε.Κ., η
διαχείριση και ο έλεγχος των οικονοµικών υποθέσεων
και λειτουργιών του, η εφαρµογή του σχετικού νοµοθετι-
κού και κανονιστικού πλαισίου και η εύρυθµη λειτουργία
του Ι.Ε.Κ., µε καλή συνεργασία των οργάνων διοίκησης
και µε τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελ-
µατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης
και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ&.Ν.) του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και η ανάληψη πρω-
τοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. και
της παρεχόµενης κατάρτισης.
αγ) Το πεδίο Γ) της παρ. 1 αναλύεται σε επιµέρους κρι-

τήρια, όπως ενδεικτικά η συνέπεια κατά την εκτέλεση
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη θέση Διευθυ-
ντή και ο σεβασµός και η τήρηση των αρχών της επαγ-
γελµατικής δεοντολογίας, καθώς και η επίδειξη συµπερι-
φοράς που αρµόζει στην αποστολή του Διευθυντή Ι.Ε.Κ.. 
β) Ως προς τους Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ.: 
βα) Το πεδίο Α) της παρ. 1 αναλύεται σε επιµέρους κρι-

τήρια, όπως ενδεικτικά η γνώση σχετικά µε το αντικείµε-
νο της θέσης Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ. και την εκτέλεση των
καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων που αντιστοιχούν
στη θέση αυτή, καθώς και η αποτελεσµατικότητα στην
οργάνωση της διεξαγωγής της κατάρτισης και του εκ-
παιδευτικού έργου.
ββ) Το πεδίο Β) της παρ. 1 αναλύεται σε επιµέρους κρι-

τήρια, όπως ενδεικτικά η αποτελεσµατικότητα στη δια-
χείριση της καθηµερινής λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. και η ά-
µεση και έγκαιρη ενηµέρωση του Διευθυντή για την εκ-
παιδευτική και διοικητική λειτουργία του Ι.Ε.Κ.. 
βγ) Το πεδίο Γ) της παρ. 1 αναλύεται σε επιµέρους κρι-

τήρια, όπως ενδεικτικά η συνέπεια κατά την εκτέλεση
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη θέση του Υ-
ποδιευθυντή και ο σεβασµός και η τήρηση των αρχών
της επαγγελµατικής δεοντολογίας, καθώς και η επίδειξη
συµπεριφοράς που αρµόζει στην αποστολή του Υποδιευ-
θυντή Ι.Ε.Κ.. 

3. Για τον χαρακτηρισµό του έργου Διευθυντών και Υ-
ποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. ως «εξαιρετικού» απαιτείται η πα-
ράθεση από τον αξιολογητή ειδικής αιτιολογίας, µε ανα-
φορά στις ιδιάζουσες επιδόσεις που δικαιολογούν την ά-

ριστη βαθµολογία σε καθένα από τα αξιολογούµενα πε-
δία και κριτήρια και µε καταγραφή των πραγµατικών δε-
δοµένων που τη στοιχειοθετούν. Ως «πολύ καλό» χαρα-
κτηρίζεται το έργο του αξιολουγουµένου,  όταν µπορεί
να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του.
Ως «ικανοποιητικό» χαρακτηρίζεται το έργο του αξιο-
λουγουµένου  όταν, ως επί το πλείστον, ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της θέσης του, του οποίου ωστόσο η α-
πόδοση δύναται να βελτιωθεί. Ως «µέτριο» χαρακτηρίζε-
ται το έργο του αξιολογουµένου  όταν ανταποκρίνεται
µερικώς και µόνο στις απαιτήσεις της θέσης του και του
οποίου η απόδοση χρήζει βελτίωσης. Ως «ακατάλληλο»
χαρακτηρίζεται το έργο του αξιολογουµένου όταν δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης του και πρέ-
πει να αντικατασταθεί. Για τον χαρακτηρισµό του έργου
του  αξιολογουµένου ως «ακατάλληλου», η αξιολογική
κρίση επιβάλλεται να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζε-
ται σε πραγµατικά περιστατικά και αντικειµενικά στοι-
χεία. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αξιολογικές κρίσεις
πρέπει να είναι ειδικά τεκµηριωµένες.

4. Αν το έργο του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ.
βαθµολογηθεί ως «ακατάλληλο» και εφόσον δεν κριθεί
διαφορετικά κατά τη διαδικασία των ενστάσεων, σύµφω-
να µε τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 31Δ: α) λήγει η θητεία
του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ. και διενεργείται
διαδικασία αντικατάστασής του και β) ο αξιολογούµενος
δεν µπορεί να συµµετάσχει, ως υποψήφιος σε οποιαδή-
ποτε διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυ-
ντών σε δοµές αρµοδιότητας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
για τα τρία (3) έτη που έπονται της αξιολόγησης. Η λήξη
της θητείας, σύµφωνα µε την περ. α) του πρώτου εδαφί-
ου, διαπιστώνεται µε απόφαση του αρµόδιου για την το-
ποθέτηση οργάνου, σύµφωνα µε το άρθρο 31, περί ορ-
γάνων διοίκησης των Ι.Ε.Κ. και η θέση που κενώνεται
πληρούται σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο.» 

Άρθρο 25
Περιοδικότητα, αρµόδια όργανα, διαδικασία

αξιολόγησης και ενστάσεις Διευθυντών 
και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής

Κατάρτισης - Προσθήκη άρθρου 31Δ στον ν. 4763/2020

Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 31Δ ως
εξής: 

«Άρθρο 31Δ
Περιοδικότητα, αρµόδια όργανα, διαδικασία 
αξιολόγησης και ενστάσεις Διευθυντών 

και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης

1. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές Ινστιτούτων Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αξιολογούνται µία (1)
φορά κατ’ έτος κατάρτισης, µετά από τη λήξη του δεύτε-
ρου εξαµήνου κατάρτισης, ως εξής:
α) Οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται από τον Προϊ-

στάµενο της Διεύθυνσης Εφαρµογής Επαγγελµατικής
Κατάρτισης της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεο-
λαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
β) Οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται από τον Δι-

ευθυντή Ι.Ε.Κ..

10



2. α) Για την αξιολόγηση των Διευθυντών Ι.Ε.Κ. λαµβά-
νονται υποχρεωτικά υπόψη:
αα) η έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους, την ο-

ποία καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστηµα της περ.
γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α κατά την έναρξη της αξιο-
λογικής περιόδου και η οποία συνοδεύεται από τα τεκµή-
ρια που σχετίζονται µε τα πεδία και τα κριτήρια αξιολό-
γησης της παρ. 1 και της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου
31Γ,
αβ) οι εκθέσεις προγραµµατισµού και αποτίµησης του

άρθρου 31Β και 
αγ) η αποτίµηση του έργου τους από τον Υποδιευθυ-

ντή, τους εκπαιδευτές επαγγελµατικής κατάρτισης και
τους καταρτιζόµενους του Ι.Ε.Κ., σύµφωνα µε την παρ.
3. 
β) Για την αξιολόγηση των Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. λαµ-

βάνονται υποχρεωτικά υπόψη:
βα) η έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους, την ο-

ποία καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστηµα της περ.
γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α κατά την έναρξη της αξιο-
λογικής περιόδου και η οποία συνοδεύεται από τα τεκµή-
ρια που σχετίζονται µε τα πεδία και τα κριτήρια αξιολό-
γησης της παρ. 1 και της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου
31Γ,
ββ) οι εκθέσεις προγραµµατισµού και αποτίµησης του

άρθρου 31Β και 
βγ) η αποτίµηση του έργου τους από τους εκπαιδευτές

επαγγελµατικής κατάρτισης και τους καταρτιζόµενους
του Ι.Ε.Κ., σύµφωνα µε την παρ. 3. 

3. α) Η συµµετοχή, κατά περίπτωση, των Υποδιευθυ-
ντών, των εκπαιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης και
των καταρτιζοµένων του Ι.Ε.Κ. στη διαδικασία αξιολόγη-
σης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. διενεργεί-
ται ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα της περ. γ) της παρ. 5
του άρθρου 31Α. Για τον σκοπό αυτόν, η Διεύθυνση Τεκ-
µηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συ-
ντάσσει καταλόγους ερωτήσεων αποτίµησης του έργου
των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., οι οποίες δύ-
νανται να εξειδικεύουν τα κριτήρια του άρθρου 31Γ και
αναφέρονται ενδεικτικά στην ικανότητα διοίκησης και
διαχείρισης, στην καθηµερινή λειτουργία του Ι.Ε.Κ. και
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
β) Μετά από την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαµήνου

κατάρτισης, ο Υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ. καταχωρίζει την
αποτίµηση του έργου του Διευθυντή, µε τη συµπλήρωση
του σχετικού καταλόγου ερωτήσεων.  
γ) Μετά από την ολοκλήρωση κάθε εξαµήνου κατάρτι-

σης, οι εκπαιδευτές επαγγελµατικής κατάρτισης, και µε-
τά από την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαµήνου κατάρ-
τισης, οι καταρτιζόµενοι συµµετέχουν στη διαδικασία α-
ξιολόγησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ.
και καταχωρίζουν, ανώνυµα, στην πλατφόρµα της περ.
γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α, την αποτίµηση του έργου
των αξιολογουµένων, µε τη συµπλήρωση των σχετικών
καταλόγων ερωτήσεων. 
Τα αποτελέσµατα της αποτίµησης του έργου των Δι-

ευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. συγκεντρώνονται
και διαβιβάζονται, µετά από την ολοκλήρωση του δεύτε-
ρου εξαµήνου κατάρτισης, από τη Διεύθυνση Τεκµηρίω-
σης και Επικοινωνίας στη Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για τη
διενέργεια της αξιολόγησης.

4. α) Ειδικώς, για την αξιολόγηση των Διευθυντών
Ι.Ε.Κ., ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εφαρµογής Ε-

παγγελµατικής Κατάρτισης δύναται να καλεί τον αξιολο-
γούµενο σε συζήτηση, µε περιεχόµενο: 
αα) την παροχή διευκρινίσεων για το περιεχόµενο των

εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, προγραµµατισµού και απο-
λογισµού και των τεκµηρίων στα οποία αναφέρεται ή πα-
ραπέµπει ο αξιολογούµενος, 
αβ) τα αποτελέσµατα της αποτίµησης του έργου των

αξιολογουµένων από τους εκπαιδευτές επαγγελµατικής
κατάρτισης και τους καταρτιζόµενους του Ι.Ε.Κ., σύµφω-
να µε την παρ. 3 και 
αγ) τον από κοινού εντοπισµό των θετικών σηµείων

της απόδοσης του αξιολογουµένου και τους τρόπους ε-
νίσχυσης και περαιτέρω βελτίωσής του, καθώς και γενι-
κότερα τις δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης και ανά-
πτυξης των ικανοτήτων του αξιολογουµένου προς όφε-
λος τόσο του ιδίου, όσο και της λειτουργίας και απόδο-
σης του Ι.Ε.Κ., στο οποίο υπηρετεί. 
β) Οι συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της δια-

δικασίας αξιολόγησης διενεργούνται µε φυσική παρου-
σία των µερών, καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρό-
πο, όπως µε τηλεδιάσκεψη.

5. Για τη διενέργεια της αξιολόγησης των Διευθυντών
και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., συντάσσεται υποχρεωτικά α-
πό τους αξιολογητές έκθεση αξιολόγησης, η οποία περι-
λαµβάνει την τεκµηριωµένη αποτίµηση του έργου του α-
ξιολογουµένου, καθώς και ειδική αιτιολόγηση της αξιο-
λογικής κρίσης. Αν το έργο Διευθυντή ή Υποδιευθυντή
Ι.Ε.Κ. αξιολογηθεί ως «ικανοποιητικό», συµπληρώνονται
υποχρεωτικά στην ανωτέρω έκθεση από τον αξιολογητή
τα µέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογού-
µενος. Η έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεω-
τικά από τη Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης στον αξιολογούµενο µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
Ο αξιολογούµενος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από
την αρµόδια υπηρεσία και να λαµβάνει, µε κάθε πρόσφο-
ρο τρόπο, πλήρη γνώση ή αντίγραφα των εκθέσεων α-
ξιολόγησής του.

6. Οι αξιολογούµενοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν
ένσταση, αν το έργο τους χαρακτηριστεί ως «µέτριο» ή
«ακατάλληλο», ενώπιον του κατά περίπτωση αρµόδιου
οργάνου ως εξής:
α) Οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν ένσταση, η οποία

εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων της
παρ. 7. 
β) Οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν ένσταση, η ο-

ποία εξετάζεται από τη Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης.

7. α) Για την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν
Διευθυντές Ι.Ε.Κ. κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους,
συνιστάται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Ειδική Επιτροπή Εν-
στάσεων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων από τα εξής µέλη:
αα) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και

Ανάπτυξης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.) της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
αβ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης και

Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και 
αγ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Φο-

ρέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραµµατέας της επι-

τροπής, υπάλληλος της Διεύθυνσης Εφαρµογής Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης.
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β) Η ένσταση περιλαµβάνει αναλυτικά τα συγκεκριµέ-
να στοιχεία και τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία ο
αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρισµούς της έν-
στασής του και ασκείται εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας δώδεκα (12) ηµερών από την εποµένη της γνω-
στοποίησης, µε απόδειξη, της αξιολογικής έκθεσης στον
αξιολογούµενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύ-
θυνση Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, µέσω
της πλατφόρµας της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31A,
η οποία τις διαβιβάζει στην Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων. 
γ) Η Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει το παραδε-

κτό και το βάσιµο της ένστασης και µπορεί είτε να ορι-
στικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης
µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης,
να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει
απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούµε-
νο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προ-
βαλλόµενων ισχυρισµών, αποφαίνεται δε για τις ενστά-
σεις µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών
από την περιέλευσή τους σε αυτό.»

Άρθρο 26
Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών

επαγγελµατικής κατάρτισης δηµόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης αρµοδιότητας του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων - 
Προσθήκη άρθρου 31Ε στον ν. 4763/2020

Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 31Ε ως
εξής: 

«Άρθρο 31Ε
Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών

επαγγελµατικής κατάρτισης δηµόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης αρµοδιότητας 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. α) Οι εκπαιδευτές επαγγελµατικής κατάρτισης δη-
µόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των αξιολογούνται µε την ολοκλήρωση κάθε εξαµήνου
κατάρτισης από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του
Ι.Ε.Κ.. 
β) Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην αποτίµηση του

έργου του αξιολογουµένου εκπαιδευτή επαγγελµατικής
κατάρτισης Ι.Ε.Κ. από τους αξιολογητές της περ. α) και
τους καταρτιζόµενους του Ι.Ε.Κ., οι οποίοι συµµετέχουν
στη διαδικασία αξιολόγησης.

2. Το έργο των εκπαιδευτών επαγγελµατικής κατάρτι-
σης δηµόσιων Ι.Ε.Κ. αξιολογείται τεκµηριωµένα σε τε-
τράβαθµη περιγραφική κλίµακα, στην οποία το έργο
τους διαβαθµίζεται σε εξαιρετικό, πολύ καλό, ικανοποιη-
τικό και ακατάλληλο, ως προς τα ακόλουθα δύο (2) πε-
δία: 
Α) παρεχόµενο εκπαιδευτικό έργο, παιδαγωγικό κλίµα

και διαχείριση του τµήµατος και
Β) συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτή. 
3. α) Το πεδίο Α) της παρ. 2 αξιολογείται τεκµηριωµένα

από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. µε
βάση τα εξής κριτήρια:
αα) Προετοιµασία του µαθήµατος µε την παροχή, σε

τακτική βάση, στους καταρτιζόµενους του αναγκαίου εκ-
παιδευτικού υλικού και την ανάρτησή του στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα διαχείρισης µαθηµάτων του Ι.Ε.Κ., µε

προτάσεις σχετικής βιβλιογραφίας, σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης και τηρουµένων
των διατάξεων για την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
αβ) Επάρκεια ως προς το γνωστικό αντικείµενο κατάρ-

τισης, µε αξιολόγηση της επιστηµονικής και πρακτικής ε-
γκυρότητας του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου,
βαθµός επικαιροποίησης της γνώσης και επιτυχής µετα-
σχηµατισµός του γνωστικού αντικειµένου σε γνώση για
την ικανοποίηση των αναγκών της κατάρτισης.
αγ) Προσήλωση στην επίτευξη των προσδοκώµενων

µαθησιακών αποτελεσµάτων.
αδ) Μεθοδολογία και αξιοποίηση ψηφιακών µέσων, α-

νάλογα µε τις εξειδικευµένες απαιτήσεις του αντικειµέ-
νου της κατάρτισης.
αε) Παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση του τµήµατος,

µε τη συµβολή του εκπαιδευτή στη δηµιουργία κλίµατος
µάθησης µέσα στην τάξη, την προώθηση πνεύµατος α-
µοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού µεταξύ του
ιδίου και των καταρτιζόµενων στο πλαίσιο της ίσης µετα-
χείρισης όλων των καταρτιζόµενων χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισµούς, την επίλυση διαφορών και τη διαχείριση
συγκρούσεων, καθώς και τη συµβολή στην ενεργητική
συµµετοχή των καταρτιζόµενων στη διαδικασία της κα-
τάρτισης.
β) Το πεδίο Β) της παρ. 2 αξιολογείται τεκµηριωµένα

από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. µε
βάση τα εξής κριτήρια:
βα) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των

υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εκπαιδευτή, κα-
θώς και ανταπόκρισή του στο θεσµοθετηµένο πλαίσιο
λειτουργίας του Ι.Ε.Κ..
ββ) Έγκαιρη και ορθή ενηµέρωση των υπηρεσιακών εγ-

γράφων, όπως ιδίως, του απουσιολογίου, των βιβλίων δι-
δασκόµενης ύλης και του βιβλίου εργαστηρίου.

4. Η αποτίµηση των πεδίων Α) και Β) της παρ. 2 παρα-
µένει διακριτή και δεν συµψηφίζεται. Τα πεδία Α) και Β)
της παρ. 2 αξιολογούνται µε βάση την έκθεση αυτοαξιο-
λόγησης της περ. α) της παρ. 5 και τα στοιχεία ή τεκµή-
ρια, στα οποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή παραπέ-
µπει, τα τεκµήρια που έχουν συγκεντρώσει ο Διευθυντής
και ο Υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ., καθώς και τα αποτελέ-
σµατα της συµµετοχής των καταρτιζόµενων στη διαδι-
κασία αξιολόγησης.

5. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών επαγγελµατι-
κής κατάρτισης δηµόσιων Ι.Ε.Κ., λαµβάνονται υποχρεω-
τικά υπόψη: α) η έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου
τους, η οποία συντάσσεται από τους εκπαιδευτές επαγ-
γελµατικής κατάρτισης των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. έναν (1) µή-
να πριν από τη λήξη του εξαµήνου κατάρτισης και την ο-
ποία υποβάλλουν στον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή
του Ι.Ε.Κ. και β) η αποτίµηση, στο τέλος κάθε εξαµήνου
κατάρτισης, του έργου τους από τους καταρτιζόµενους
του Ι.Ε.Κ., η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά στην ηλε-
κτρονική πλατφόρµα αξιολόγησης της περ. γ) της παρ. 5
του άρθρου 31Α, µε τη συµπλήρωση ανώνυµα των ερω-
τήσεων, οι οποίες εξειδικεύουν τα πεδία και τα κριτήρια
των παρ. 2 και 3 και αναφέρονται ενδεικτικά στην αξιο-
λόγηση του µαθήµατος, στην αξιολόγηση του εκπαιδευ-
τή, στα µαθησιακά αποτελέσµατα και στις σχέσεις του
εκπαιδευτή µε τους καταρτιζόµενους. Τα αποτελέσµατα
της αξιολόγησης µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών από
τους καταρτιζόµενους, κοινοποιούνται από τη Διεύθυν-
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ση Τεκµηρίωσης και Επικοινωνίας στη Διεύθυνση Εφαρ-
µογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης της Γενικής Γραµµα-
τείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βί-
ου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία τα διαβι-
βάζει στον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ.
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των
εκπαιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ.. 

6. α) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγη-
σης, ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ. συ-
ντάσσουν κοινή αξιολογική έκθεση µε υποχρεωτική τεκ-
µηρίωση της αποτίµησής τους, η οποία περιλαµβάνει τη
βαθµολογία του αξιολογουµένου, σύµφωνα µε την παρ.
5, την οποία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον εκ-
παιδευτή µε κάθε πρόσφορο τρόπο. 
β) Η κοινή αξιολογική έκθεση του Διευθυντή και του Υ-

ποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ε-
φαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία προβαίνει στη σχετική κα-
ταχώρισή της στην ηλεκτρονική εφαρµογή του Μητρώου
Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και
των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του
άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), στο πεδίο «Αξιο-
λόγηση». 

7. Αν το έργο ενός εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακα-
τάλληλο» κατά την αξιολόγησή του σε ένα (1) από τα
πεδία Α) ή Β) της παρ. 2 ή και στα δύο (2) αυτά πεδία, τί-
θεται, αµέσως µετά τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάρ-
τισης και εντός του πρώτου µήνα του εποµένου έτους
κατάρτισης, εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ. του άρθρου
55 του ν. 4692/2020 για το επόµενο ένα (1) έτος κατάρ-
τισης.»

Άρθρο 27
Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του

έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης -
Τροποποίηση παρ. 14 και προσθήκη παρ. 20 

στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020 

1. Στην παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α΄
254), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Ε΄ του Μέρους Α΄ του νόµου αυτού, για τη µεταδευ-
τεροβάθµια επαγγελµατική κατάρτιση και τα Ινστιτούτα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), προστίθεται, µετά
από την περ. β), περ. γ) για τη ρύθµιση, µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από ει-
σήγηση του Γενικού Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
(Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.), κάθε ειδικότερου θέµατος σχετικού
µε τη µορφή και το περιεχόµενο των εκθέσεων αξιολό-
γησης, καθώς και κάθε άλλης λεπτοµέρειας εφαρµογής
της διαδικασίας αξιολόγησης των Διευθυντών και Υποδι-
ευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και
η παρ. 14 διαµορφώνεται ως εξής:

«14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Γενικού Γραµµατέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:
α) Ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή

και τη λειτουργία της εξ αποστάσεως επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 25.

β) Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετο-
χής των καταρτιζοµένων σε προγράµµατα της Ε.Ε. στον
τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή
της παρ. 1 του άρθρου 28.
γ) Ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό µε τη µορ-

φή και το περιεχόµενο των εκθέσεων αξιολόγησης, κα-
θώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της διαδικα-
σίας αξιολόγησης, σύµφωνα µε το άρθρο 31Δ.»

2. Στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020 προστίθεται µετά την
παρ. 19, παρ. 20 ως εξής:

«20. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν καθορίζονται η µορφή και το περιεχόµε-
νο των εκθέσεων προγραµµατισµού και αποτίµησης του
άρθρου 31Β.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 28
Θέµατα οργάνωσης προγραµµάτων σπουδών 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων - 
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 92, άρθρου 110, 

περ. η) παρ. 1 άρθρου 115  και 416  ν. 4957/2022
και παρ. 10 άρθρου 5 ν. 2552/1997

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4957/2022 (Α΄
141), περί των προϋποθέσεων εγγραφής σε πρόγραµµα
διδακτορικών σπουδών, επέρχονται οι ακόλουθες τροπο-
ποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «απόφοιτος
προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδα-
πής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου ο-
δηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών σύµφωνα µε το άρθρο 78.» αντικαθίσταται από
τη φράση «ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράµµατος
σπουδών Α.Ε.Ι., κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας,
που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές µονάδες
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS), εφόσον υφίστα-
ται σχετική πρόβλεψη στον Κανονισµό Διδακτορικών
Σπουδών του Τµήµατος.», β) προστίθεται τρίτο εδάφιο,
και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε
πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κά-
τοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος που έχει χορηγηθεί α-
πό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράµµατος
σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας
που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές µονάδες
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS), εφόσον υφίστα-
ται σχετική πρόβλεψη στον Κανονισµό Διδακτορικών
Σπουδών του Τµήµατος. Η επιλογή των υποψήφιων διδα-
κτόρων σε κάθε πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών
πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµή-
µατος που έχει αναλάβει την υποστήριξη του προγράµ-
µατος διδακτορικών σπουδών. Με τον Κανονισµό Διδα-
κτορικών Σπουδών δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα
θέµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης
για την εγγραφή σε πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών
και την αξιολόγηση των υποψηφίων που δεν είναι κάτο-
χοι µεταπτυχιακού διπλώµατος.»
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2. Στο άρθρο 110 του ν. 4957/2022, περί των συνεργα-
σιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της ηµε-
δαπής µε Ιδρύµατα της αλλοδαπής, προστίθεται τρίτο ε-
δάφιο και το άρθρο 110 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 110
Συνεργασίες µε Ιδρύµατα της αλλοδαπής

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδα-
πής δύνανται να διοργανώνουν Ξενόγλωσσα Προγράµ-
µατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) του άρθρου 101, Ξ.Π.Σ. διπλής ει-
δίκευσης του άρθρου 107 και διπλά Ξ.Π.Σ. του άρθρου
108 σε συνεργασία µε αναγνωρισµένα Ιδρύµατα ανώτα-
της εκπαίδευσης της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχε-
τικού Μνηµονίου Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται
οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυµάτων και
εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του
άρθρου 101, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά µε τη
διοργάνωση του προγράµµατος. Για θέµατα σχετικά µε
την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προ-
γράµµατος του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Τα Α.Ε.Ι. της ηµεδα-
πής δύνανται να οργανώνουν και να λειτουργούν κοινά
προγράµµατα σπουδών του προηγούµενου εδαφίου σε
συνεργασία µε αναγνωρισµένα Ιδρύµατα της αλλοδα-
πής, τα οποία οδηγούν στην απονοµή τίτλου σπουδών,
κατόπιν σύνταξης σχετικού Μνηµονίου Συνεργασίας,
στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνερ-
γασίας των Ιδρυµάτων και εξειδικεύονται τα αντίστοιχα
στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 101, συ-
µπεριλαµβανοµένων της διάρκειας σπουδών, της ευθύ-
νης λειτουργίας του προγράµµατος, του είδους του απο-
νεµόµενου τίτλου, καθώς και της γλώσσας διοργάνωσής
του.»

3. Στην περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 115 του ν.
4957/2022, περί των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου του
Κέντρου Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), η φράση «και κοινοποιεί αυτά προς την
ΕΘ.Α.Α.Ε. για την πιστοποίησή τους,» αντικαθίσταται α-
πό τη φράση «σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του οικείου
προτύπου ποιότητας της ΕΘ.Α.Α.Ε. και τις ειδικότερες
κατευθύνσεις και οδηγίες της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟ.Δ.Ι.Π.)», και η περ. η) διαµορφώνεται ως
εξής: 

«η) καθορίζει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης
των προγραµµάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σύµφωνα µε τις α-
παιτήσεις του οικείου προτύπου ποιότητας της
ΕΘ.Α.Α.Ε. και τις ειδικότερες κατευθύνσεις και οδηγίες
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.Δ.Ι.Π.).» 

4. Στο άρθρο 416 του ν. 4957/2022 περί εξουσιοδοτι-
κών διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ΄ του µέρους Α΄ του νό-
µου αυτού, προστίθεται παρ. 3, ως εξής: 

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργών δύναται να ρυθµίζονται πρό-
σθετες πηγές χρηµατοδότησης για την κάλυψη του κό-
στους διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης των φοιτητών
σύµφωνα µε το άρθρο 69 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης.»

5. Στην παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997
(Α΄ 266), περί της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτη-
τών του Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.), ε-
πέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος
του τρίτου εδαφίου της περ. β), η φράση «στην έδρα του

Ε.Α.Π., καθώς και σε άλλες πόλεις» αντικαθίσταται από
τη φράση «είτε δια ζώσης στην έδρα του Ε.Α.Π. και σε
άλλες πόλεις, είτε µε µεθόδους εξ αποστάσεως αξιολό-
γησης», β) προστίθεται νέο, τελευταίο εδάφιο και η παρ.
10 διαµορφώνεται ως εξής: 

«10. α) Ο αριθµός των γραπτών δοκιµασιών αξιολόγη-
σης καθορίζεται µε απόφαση της Κοσµητείας, ύστερα α-
πό συνεννόηση µε το Συντονιστή της αντίστοιχης
Ο.Δ.Π.. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος
από τον αριθµό των υποενοτήτων µιας Θ.Ε.. Η συµµετο-
χή του φοιτητή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι υπο-
χρεωτική. β) Οι τελικές εξετάσεις γίνονται µετά το τέλος
της διδασκαλίας µιας Θ.Ε. και επαναλαµβάνονται για µία
ακόµη φορά. Τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των τε-
λικών εξετάσεων καθορίζει η Σύγκλητος. Οι εξετάσεις
αυτές διεξάγονται είτε δια ζώσης στην έδρα του Ε.Α.Π
και σε άλλες πόλεις είτε µε µεθόδους εξ αποστάσεως α-
ξιολόγησης. Τον τρόπο και τη µορφή της τελικής εξέτα-
σης για µια Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. καθορίζει ο Συντονιστής, ύ-
στερα από συνεννόηση µε τα µέλη της αντίστοιχης
Ο.Δ.Π.. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. καθορίζο-
νται η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών µε τη χρή-
ση µεθόδων εξ αποστάσεως, τα οργανωτικά µέτρα που
λαµβάνονται για την τήρηση του αδιάβλητου της διαδι-
κασίας αξιολόγησης, η πολιτική προστασίας προσωπι-
κών δεδοµένων όσων συµµετέχουν και κάθε άλλο θέµα
αναγκαίο για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση.» 

Άρθρο 29
Θέµατα προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων - Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 154,
παρ. 8 άρθρου 157, παρ. 8 άρθρου 160, άρθρου 162,

παρ. 1 άρθρου 173, άρθρου 426 
και άρθρου 465 ν. 4957/2022

1. Στην περ. α) του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ-
θρου 154 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της υπαγωγής
των µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, η φράση
«διευθυντή ή µέλους Διοικητικού Συµβουλίου οργανι-
σµού φορέα ή φορέα» αντικαθίσταται από τη φράση «ε-
κτελεστικού διευθυντή ή προέδρου Διοικητικού Συµβου-
λίου οργανισµού ή φορέα», και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«3. Δικαίωµα υποβολής αιτήµατος για υπαγωγή σε κα-
θεστώς µερικής απασχόλησης έχουν όλα τα µέλη Δ.Ε.Π.
ανεξαρτήτως βαθµίδας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
συµπληρώσει τρία (3) έτη πραγµατικής άσκησης καθηκό-
ντων από την ηµεροµηνία πρώτης εκλογής τους. Το αί-
τηµα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους εντός του οποίου το µέλος Δ.Ε.Π. ε-
πιθυµεί να υπαχθεί σε καθεστώς µερικής απασχόλησης
και αναλύονται σε αυτό οι λόγοι για τους οποίους το µέ-
λος Δ.Ε.Π. αιτείται την υπαγωγή του στο εν λόγω καθε-
στώς. Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεωτική η ένταξη µέλους
Δ.Ε.Π. σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, σε χρόνο
συντοµότερο των τριών (3) ετών από την ανάληψη υπη-
ρεσίας, εφόσον κατέχει θέση: α) εκτελεστικού διευθυ-
ντή ή προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου οργανισµού ή
φορέα που εντάσσεται ή εποπτεύεται από τον δηµόσιο
τοµέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και δεν προ-
βλέπεται από άλλη διάταξη η ένταξή του σε καθεστώς α-
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ναστολής καθηκόντων, β) Καθηγητή ιδρύµατος της αλ-
λοδαπής και γ) ερευνητή ερευνητικού οργανισµού της
αλλοδαπής.»

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 154 του ν. 4957/2022, περί
των προϋποθέσεων έγκρισης των αιτηµάτων µελών
Δ.Ε.Π. για την υπαγωγή σε καθεστώς µερικής απασχό-
λησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το
τρίτο εδάφιο τροποποιείται ώστε για την έγκριση των α-
νωτέρω αιτηµάτων να λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των
µελών Δ.Ε.Π. της Σχολής που βρίσκονται σε καθεστώς
µερικής απασχόλησης αντί του αριθµού των µελών
Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, β) προστίθεται νέο, τελευταίο εδά-
φιο, και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Η Συνέλευση του Τµήµατος, κατά την εξέταση του
αιτήµατος, λαµβάνει υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος, ιδίως αυτές
που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο του µέλους
Δ.Ε.Π., καθώς και τον λόγο για τον οποίο ζητείται η υπα-
γωγή σε καθεστώς µερικής απασχόλησης. Εφόσον δεν
παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία των προγραµµάτων
σπουδών του Τµήµατος, εγκρίνει το αίτηµα περί υπαγω-
γής σε καθεστώς µερικής απασχόλησης. Ο αριθµός των
µελών Δ.Ε.Π. της Σχολής που βρίσκονται σε καθεστώς
µερικής απασχόλησης δεν δύναται σε καµία περίπτωση
να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού α-
ριθµού των µελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, αφαιρουµένου του
αριθµού των µελών Δ.Ε.Π. που βρίσκονται σε άδεια άνευ
αποδοχών ή τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.
Στο ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου δεν συνυπολο-
γίζονται τα µέλη Δ.Ε.Π. που εντάσσονται υποχρεωτικά
σε καθεστώς µερικής απασχόλησης λόγω ανάληψης κα-
θηκόντων που εντάσσονται στην παρ. 8 του άρθρου
160.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 157 του ν. 4957/2022, περί του
καθορισµού θεµάτων σχετικά µε τη χορήγηση των αδειών
του άρθρου αυτού στα µέλη Δ.Ε.Π. µε τον εσωτερικό κα-
νονισµό του Α.Ε.Ι., τροποποιείται ώστε µε τον εσωτερικό
κανονισµό να καθορίζονται και ειδικότερες  άδειες που
δύνανται να χορηγούνται στα µέλη Δ.Ε.Π. και η παρ. 8
διαµορφώνεται ως εξής: 

«8. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. καθορίζο-
νται η διαδικασία, οι λεπτοµέρειες και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται ανά περίπτωση για τη χορήγηση των α-
δειών του παρόντος, καθώς και ειδικότερες άδειες που
δύνανται να χορηγούνται προς τα µέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι.
και σχετίζονται µε την άσκηση των εκπαιδευτικών, επι-
στηµονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους και οι
προϋποθέσεις χορήγησής τους.» 

4. Στο άρθρο 162 του ν. 4957/2022, περί των κατηγο-
ριών ειδικού διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), προστίθενται παρ. 7 και
8 ως εξής:

«7. Η µετακίνηση µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. α-
πό µία ακαδηµαϊκή µονάδα σε άλλη πραγµατοποιείται µε
µεταφορά της θέσης τους, χωρίς να απαιτείται κατανοµή
κενής θέσης από τις υφιστάµενες κενές θέσεις του
Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου δύναται να µετακινού-
νται µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σε µουσεία του
Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.» 

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, περί
των εντεταλµένων διδασκόντων των Α.Ε.Ι., προστίθεται
τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, κατό-

πιν έκδοσης προκήρυξης, δύναται να επιλέγονται επι-
στήµονες, οι οποίοι είναι κατ' ελάχιστον κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώµατος, ως εντεταλµένοι διδάσκοντες του
Τµήµατος για την κάλυψη διδακτικών αναγκών ενός (1) ή
περισσοτέρων προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου
του Τµήµατος σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Η
διαδικασία πρόσληψης εξαιρείται από τον ν. 4765/2021
(Α΄ 6) και υπάγεται στις εξαιρέσεις της Πράξης Υπουργι-
κού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280). Κατ’ εξαίρεση δεν εί-
ναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος, αν η
προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείµενο ε-
ξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα ο-
ποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή ε-
πιστήµης (de lege artis).» 

6. Στο άρθρο 426 του ν. 4957/2022 περί εξουσιοδοτι-
κών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ΄ του Μέρους Α΄ του
νόµου αυτού, προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων δύναται να παρατείνεται η προθεσµία για την κα-
τάρτιση των Μητρώων Γνωστικών Αντικειµένων της παρ. 1
του άρθρου 463 και του αιτήµατος ετήσιου προγραµµατι-
σµού προσλήψεων του άρθρου 138.»

7. Στο άρθρο 465 του ν. 4957/2022, περί των τελικών -
µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΘ΄ του Μέρους
Α΄ του νόµου αυτού, προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

«6. Τα π.δ. 117/2002 (Α΄ 99), περί της βαθµολογικής
κατάστασης και εξέλιξης των µελών του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
118/2002 (Α΄ 99), περί της βαθµολογικής και µισθολογι-
κής κατάστασης και εξέλιξης των µελών του Ειδικού και
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των
Α.Ε.Ι., και 147/2009 (Α΄ 189), περί των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης
εκπαιδευτικών αδειών και µετάταξης των µελών του Ει-
δικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού τοµέα
της ανώτατης εκπαίδευσης, παραµένουν σε ισχύ έως
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 2 του
άρθρου 428 του παρόντος, οπότε και καταργούνται.» 

Άρθρο 30
Ρυθµίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων
Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων -
Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 51, άρθρων 232 και 237,
παρ. 1 άρθρου 241, παρ. 1 άρθρου 242, άρθρου 243,

παρ. 3 άρθρου 246 και άρθρων 252, 255 
και 473 ν. 4957/2022

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-
θρου 51 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των όρων και
προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών από πανεπιστηµιακά
εργαστήρια, µετά από τη λέξη «φυσικών», προστίθεται η
φράση «και νοµικών» και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«4. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν ει-
σήγησης του Διευθυντή του πανεπιστηµιακού εργαστη-
ρίου, καθορίζεται το ακριβές ύψος της τιµής κάθε είδους
οµοειδών υπηρεσιών που παρέχονται προς απροσδιόρι-
στο αριθµό φυσικών και νοµικών προσώπων. Η εισήγηση,
πέραν των στοιχείων των παρ. 2 και 3, περιλαµβάνει: α)
το είδος και την περιγραφή κάθε υπηρεσίας, β) την τιµή
ανά είδος υπηρεσίας, γ) το εύρος τιµολόγησης από τρί-
τους οικονοµικούς φορείς, εφόσον υπάρχουν, που προ-
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σφέρουν ταυτόσηµες υπηρεσίες, και δ) οικονοµοτεχνική
ανάλυση κόστους της υπηρεσίας, στην οποία περιλαµβά-
νεται υπολογισµός του κόστους απασχόλησης προσωπι-
κού, των αναλωσίµων και λοιπών ειδών, των πάγιων δα-
πανών και της απόσβεσης εξοπλισµού.» 

2. Στο άρθρο 232 του ν. 4957/2022, περί των αρµοδιο-
τήτων της Επιτροπής Ερευνών, επέρχονται οι ακόλου-
θες τροποποιήσεις:
α) στο τέλος της περ. ιδ) η τελεία αντικαθίσταται από

κόµµα και η περ. ιδ) διαµορφώνεται ως εξής: 
«ιδ) συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης για την επι-

λογή προσωπικού και την Επιτροπή Ενστάσεων του άρ-
θρου 245,» και β) προστίθεται περ. ιε) ως εξής: 

«ιε) λαµβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στη διενέρ-
γεια των διαδικασιών για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσε-
ων προµήθειας ειδών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης
έργων και µελετών σε βάρος των πιστώσεων του προϋ-
πολογισµού έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζεται ο
Ε.Λ.Κ.Ε., µε την επιφύλαξη της περ. ζ) της παρ. 2 του άρ-
θρου 233.» 

3. Στο άρθρο 237 του ν. 4957/2022, περί θεµάτων οικο-
νοµικής διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυ-
λίων Έρευνας, προστίθενται παρ. 10 και 11 ως εξής:

«10. Υπόλοιπο ταµειακών διαθεσίµων των έργων/προ-
γραµµάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έ-
χουν χρησιµοποιηθεί έως το τέλος του οικονοµικού έ-
τους, µεταφέρεται στο επόµενο οικονοµικό έτος και µε
αυτό δύναται να καλύπτονται δαπάνες του επόµενου οι-
κονοµικού έτους που αναλαµβάνονται σε βάρος έργων/
προγραµµάτων, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
του Ε.Λ.Κ.Ε..

11. Οι υποτροφίες αριστείας και οι ανταποδοτικές υπο-
τροφίες που χορηγούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.
δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφα-
λιστική εισφορά. Οι υποτροφίες και οι κάθε είδους απο-
ζηµιώσεις που δίνονται σε δικαιούχους, όπως φοιτητές
και νέους ερευνητές, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και συγ-
χρηµατοδοτούµενων έργων κινητικότητας, όπως το
Erasmus+, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και καταβάλλο-
νται, σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος, µε την
έκδοση τακτικών χρηµατικών ενταλµάτων. Για την έκδο-
ση και εξόφληση των ως άνω ενταλµάτων δεν απαιτείται
η προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερό-
τητας από τους δικαιούχους.»

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 241 του
ν. 4957/2022, περί της αξιοποίησης αδιάθετου ταµειακού
υπολοίπου έργων/προγραµµάτων των Ε.Λ.Κ.Ε., µετά α-
πό τη λέξη «εφαρµόζεται», προστίθεται η λέξη «και» και
η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτή-
µατος του Επιστηµονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η χρήση
του αδιάθετου ταµειακού υπολοίπου έργου/προγράµµα-
τος, που δεν αξιοποιήθηκε έως την ηµεροµηνία λήξης
του έργου/προγράµµατος, εφόσον πληρούνται σωρευτι-
κά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το φυσικό αντικείµενο
του έργου/προγράµµατος έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί, β)
το οικονοµικό αντικείµενο του έργου/προγράµµατος έχει
ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει άλλη συµβατική υποχρέω-
ση και γ) δεν προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο ή
τη σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου/προγράµµατος η
επιστροφή του αδιάθετου ταµειακού υπολοίπου. Η πα-
ρούσα εφαρµόζεται και επί αδιάθετων ταµειακών υπολοί-
πων προγραµµατικών συµβάσεων που έχουν συναφθεί
µε φορείς δηµοσίου τοµέα της περ. α) της παρ. 1 του άρ-

θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και το φυσικό αντι-
κείµενό τους έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί, υπό την προϋ-
πόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθετος όρος στην προγραµ-
µατική σύµβαση.»

5. Στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 242 του
ν. 4957/2022, περί της διαδικασίας χρήσης περιουσιακών
ταµειακών διαθεσίµων των Ειδικών Λογαριασµών Κον-
δυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των, διορθώνεται η νοµοθετική παραποµπή, και η περ. ε)
διαµορφώνεται ως εξής: 

«ε) την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου εταιρειών
στις οποίες συµµετέχει το Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο
292, και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και την κάλυψη δαπανών
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που ανήκουν
κατά πλειοψηφία στο Α.Ε.Ι.,»

6. Στην παρ. 4 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022, περί
της διαδικασίας επιλογής πρόσθετου προσωπικού που α-
πασχολείται σε έργα/προγράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε., προ-
στίθεται περ. δ) ως εξής: 

«δ) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν ει-
σήγησης του Επιστηµονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται, χω-
ρίς άλλη διαδικασία, η ευκαιριακή απασχόληση προσωπι-
κού, που αµείβεται µε παραστατικό παρεχόµενων υπηρε-
σιών, εφόσον η απασχόλησή του κρίνεται αναγκαία για
την οµαλή εκτέλεση του έργου και η συνολική διάρκεια
της απασχόλησής του δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µή-
νες.» 

7. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 243 του
ν. 4957/2022, περί των συµβάσεων απασχόλησης µελών
των οµάδων έργου που απασχολούνται σε έργα/προ-
γράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τρο-
ποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο, µετά από τη λέξη
«αποφάσεις», προστίθεται η φράση «του Προέδρου», β)
στο τρίτο εδάφιο, µετά από τη φράση «του προϋπολογι-
σµού του», διαγράφεται η φράση «έργου ή προγράµµα-
τος», και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής: 

«5. Μέλη της οµάδας έργου των περ. ζ) και η) της παρ. 1
απασχολούνται δυνάµει σύµβασης εργασίας ορισµένου
χρόνου ή σύµβασης έργου. Οι εν λόγω συµβάσεις συνά-
πτονται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγκεκριµένου έργου/
προγράµµατος, συνδέονται µε το αποτέλεσµα που παρά-
γεται από το έργο και δύνανται να ανανεώνονται ή να πα-
ρατείνονται µε αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής
Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστηµονικού Υπευθύ-
νου, χωρίς περιορισµό, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του
έργου/προγράµµατος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ε-
ντός των εγκεκριµένων ορίων του προϋπολογισµού κάθε
έργου ή προγράµµατος. Συµβάσεις που έχουν συναφθεί
για τις ανάγκες έργου/προγράµµατος που δεν έχει σαφή
ηµεροµηνία λήξης, δύναται να ανανεώνονται ή να παρα-
τείνονται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει συνο-
λικά τα πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ε-
ντός των εγκεκριµένων ορίων του προϋπολογισµού του.
Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως
συµβάσεων αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση πρόσληψης
πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της παρ. 1 κατόπιν
δηµόσιας πρόσκλησης σύµφωνα µε το άρθρο 244, το ο-
ποίο έχει απασχοληθεί στο ίδιο ή άλλο έργο/πρόγραµµα
του Ε.Λ.Κ.Ε., για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου α-
πασχόλησης των πέντε (5) ετών, λαµβάνεται υπόψη µό-
νο η απασχόληση που διανύεται µετά τη νέα πρόσληψη
του προσωπικού.»
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8. Η παρ. 3 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, περί της ε-
ξαίρεσης από το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 2 του
άρθρου αυτού των αµοιβών των µελών Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από τη συµµετοχή σε κάθε
είδους προγράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ε-
ρευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), τα οποία χρηµατοδοτούνται α-
πό διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, σύµφωνα µε το άρθρο
230 του ν. 4957/2022, τροποποιείται, ώστε η εξαίρεση
αυτή να αφορά και στα µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού,
καθώς και στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς
Επιστήµονες, πραγµατοποιούνται λεκτικές µεταβολές,
και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής: 

«3. Δεν εµπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της
παρ. 2 αµοιβές µελών Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και ερευνητών και Ειδικών
Λειτουργικών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.) από τη συµµετοχή
σε κάθε είδους προγράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και
των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), τα οποία χρηµατοδοτού-
νται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, σύµφωνα µε το
άρθρο 230.» 

9. Στο άρθρο 252 του ν. 4957/2022, περί των δαπανών
συµµετοχής σε συνέδρια/δηµοσιεύσεις, προστίθεται τέ-
ταρτο εδάφιο και το άρθρο 252 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 252
Συµµετοχή σε συνέδρια/Δηµοσιεύσεις

Για την εκτέλεση δαπανών που διενεργούνται στο
πλαίσιο έργων/προγραµµάτων και αφορούν στο κόστος
εγγραφής και συµµετοχής σε επιστηµονικά συνέδρια και
ηµερίδες, καθώς και στη δηµοσίευση επιστηµονικών άρ-
θρων, εργασιών, επιστηµονικών µελετών και βιβλίων από
οικονοµικούς φορείς που έχουν την έδρα τους στην ηµε-
δαπή ή αλλοδαπή, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
δηµοσίων συµβάσεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147, διορθώ-
σεις σφαλµάτων Α΄ 200 και Α΄ 206). Η εξόφληση των
δαπανών πραγµατοποιείται µέσω εξόφλησης του νόµι-
µου φορολογικού παραστατικού, κατόπιν υποβολής αι-
τήµατος πληρωµής του Επιστηµονικού Υπευθύνου. Τα
παραστατικά δύνανται να εκδίδονται είτε στα στοιχεία
του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας είτε στα
στοιχεία του συµµετέχοντος στο συνέδριο ή του συγ-
γραφέα της δηµοσίευσης. Το παρόν εφαρµόζεται και για
την εκτέλεση δαπανών που αφορούν σε συνδροµές σε
βάσεις δεδοµένων, σε επαγγελµατικές, επιστηµονικές
και λοιπές οργανώσεις και στην κατοχύρωση δικαιωµά-
των διανοητικής ιδιοκτησίας.»

10. Στο άρθρο 255 του ν. 4957/2022, περί του Πληρο-
φοριακού Συστήµατος της Μονάδας Οικονοµικής και Δι-
οικητικής Υποστήριξης, προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 

«3. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των (Α.Ε.Ι.) µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της
παρ. 1 δύνανται να διεξάγουν το σύνολο των διαδικα-
σιών διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης των έργων,
συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής έγκρισης αιτη-
µάτων, εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων από το αρ-
µόδιο όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. ή το προσωπικό της
Μ.Ο.Δ.Υ.. Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης ρυθµίζονται

θέµατα σχετικά µε την αυθεντικοποίηση των χρηστών
του πληροφοριακού συστήµατος.»

11. Στην παρ. 3 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022, περί
των τελικών-µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΖ΄
του Μέρους Α΄ του νόµου αυτού, προστίθενται εδάφια
τρίτο και τέταρτο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Τα υπηρετούντα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε.
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν νοµί-
µως έως την ολοκλήρωση της θητείας τους και ασκούν
τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 232 και
233 αντίστοιχα. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ε-
ρευνών συνεχίζει να ασκεί ο Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι.
στον οποίον έχει ανατεθεί ο τοµέας της έρευνας έως τη
λήξη της θητείας του. Έως τη λήξη της θητείας των υπη-
ρετούντων συλλογικών οργάνων του Ε.Λ.Κ.Ε., εάν ε-
κλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο τακτικό ή
αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ερευνών και Δια-
χείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η επιτροπή ανασυγκροτείται µε
πράξη του Πρύτανη, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης
του Τµήµατος για το µέλος που εξέλειψε. Αντίστοιχα, αν
εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο µέλος
του Ειδικού Επταµελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευ-
νών, µε πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., που εκδίδεται µετά από α-
πόφαση της επιτροπής αυτής, ανασυγκροτείται το Ειδι-
κό Επταµελές Όργανο.» 

Άρθρο 31 
Θέµατα υπηρετούντων λεκτόρων των Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων - Τροποποίηση άρθρου 463,
παρ. 1 άρθρου 464 και άρθρου 467 ν. 4957/2022 

1. Στο άρθρο 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των µε-
ταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ΄ του Μέρους Α΄
του νόµου αυτού, προστίθεται παρ. 9 ως εξής: 

«9. Οι υπηρετούντες λέκτορες, οι οποίοι έχουν εντα-
χθεί σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπα-
γείς θέσεις «λεκτόρων εφαρµογών» Πανεπιστηµίων της
ηµεδαπής, που προέκυψαν από την απορρόφηση ή µετα-
τροπή πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Τ.Ε.Ι.), εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωµα µέχρι
την 31η.12.2024, δύνανται να αιτηθούν προς τη Διοικού-
σα Επιτροπή ή τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. τη µετατροπή της
θέσης τους σε θέση Λέκτορα, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 4 του  ν. 4521/2018 (Α΄ 38), τα άρ-
θρα 4 και 12 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), τα άρθρα 3 και 9
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και τα άρθρα 8, 18, 28, 40 και 50
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), διατηρώντας παράλληλα το δι-
καίωµα εξέλιξης, σύµφωνα µε την παρ.6 του παρόντος.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 464 του ν. 4957/2022, περί
των µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΗ΄ του Mέ-
ρους Α΄ του νόµου αυτού, η αναφορά στα άρθρα 154 και
155 αντικαθίσταται από αναφορά στο Κεφάλαιο ΙΗ΄ και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Το Κεφάλαιο ΙΗ΄ εφαρµόζεται και για τους υπηρε-
τούντες λέκτορες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των (Α.Ε.Ι.).»

3. Στο άρθρο 467 του ν. 4957/2022, περί των µεταβατι-
κών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΑ΄ του Μέρους Α΄ του
νόµου αυτού, προστίθεται παρ. 4 ως εξής: 

«4. Το Κεφάλαιο ΚΑ΄ εφαρµόζεται και για τους υπηρε-
τούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι..» 
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Άρθρο 32
Ρυθµίσεις σχετικά µε την παιδαγωγική και διδακτική

επάρκεια - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 54 
ν. 4589/2019, περ. α) παρ. 3 άρθρου 99, άρθρου 419

και παρ. 2 άρθρου 456 ν. 4957/2022

1. Στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 54 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13), περί της πιστοποίησης της παιδα-
γωγικής και διδακτικής επάρκειας ως πρόσθετου τυπικού
προσόντος για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαι-
δευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης, προστίθεται υποπερ. δδ), και η παρ. 4 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιεί-
ται:
α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τµήµα Ανώτατου

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή από οµάδες συνερ-
γαζόµενων Τµηµάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι.
σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση οµάδας µα-
θηµάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προ-
γράµµατος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράµµατος
σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται α-
πό τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η οµάδα
µαθηµάτων του προηγούµενου εδαφίου και καταρτίζεται
τυχόν ειδικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο παρακολου-
θούν φοιτητές και απόφοιτοι Τµήµατος του ίδιου ή άλ-
λου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορι-
σµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Με όµοια απόφα-
ση καθορίζεται ο αριθµός των αποφοίτων, καθώς και των
φοιτητών άλλων Τµηµάτων, που παρακολουθούν τα µα-
θήµατα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης
σε παλαιούς αποφοίτους του Τµήµατος χωρίς παρακο-
λούθηση επιπλέον µαθηµάτων, εφόσον το πρόγραµµα
σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει µε επάρκεια το
περιεχόµενο των ως άνω µαθηµάτων. Τα µαθήµατα προ-
σφέρονται δωρεάν. 
β) Με την κατοχή:
αα) µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού δι-

πλώµατος στις επιστήµες της αγωγής,
ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5

του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152),
γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγω-

γικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Τµηµάτων Εκ-
παίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τµηµά-
των Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τµηµά-
των Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικού Τµήµα-
τος Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικού Τµήµατος Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και µε την κατοχή πτυχί-
ου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
δδ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας του άρ-

θρου 99 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).»
2. Στο άρθρο 66 του ν. 4589/2019 περί των µεταβατι-

κών διατάξεων, προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 
«6. Βεβαιώσεις για τη χορήγηση παιδαγωγικής και δι-

δακτικής επάρκειας δυνάµει της περ. α) της παρ. 4 του
άρθρου 54 δύναται να χορηγούνται σε αποφοίτους Τµη-
µάτων Α.Ε.Ι., εφόσον ενεγράφησαν σε Τµήµατα ή Σχο-
λές των Α.Ε.Ι. έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023.

Για αποφοίτους που εγγράφονται σε Τµήµατα ή Σχολές
των Α.Ε.Ι. από το ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024 και εξής,
η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποδεικνύεται
σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 54.»

3. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4957/2022
(Α΄ 141), περί των προϋποθέσεων συµµετοχής στο ειδι-
κό πρόγραµµα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής ε-
πάρκειας των Α.Ε.Ι., τροποποιείται ως προς τον ελάχι-
στο αριθµό πιστωτικών µονάδων, τις οποίες πρέπει να έ-
χουν συγκεντρώσει οι φοιτητές του Α.Ε.Ι., προκειµένου
να γίνουν δεκτοί στο εν λόγω πρόγραµµα σπουδών, και η
περ. α) διαµορφώνεται ως εξής: 

«α) φοιτητές του Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραµ-
µένοι σε προγράµµατα πρώτου κύκλου σπουδών, η επι-
τυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση
τίτλων σπουδών, που παρέχουν τα ειδικά τυπικά προσό-
ντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση ή το δικαίωµα άσκησης της ειδικότητας εκπαι-
δευτικού µεταδευτεροβάθµιας ή επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες του προγράµµατος σπουδών
τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικές µονάδες του προγράµµατος,»

4. Στο άρθρο 419 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιο-
δοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι΄ του Μέρους Α΄ του
νόµου αυτού, προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά την ί-
δρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του ειδικού
προγράµµατος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής ε-
πάρκειας του άρθρου 99.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 456 του ν. 4957/2022, περί των
µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι΄ του Μέρους Α΄
του νόµου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τµήµατα ή Σχολές
έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 δύνανται να λά-
βουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει-
ας σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13), εφόσον τα Τµήµατα ή Σχολές που
έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση
κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.»

Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4653/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), περί
των κωλυµάτων και ασυµβιβάστων συµµετοχής στο Α-
νώτατο Συµβούλιο ή το Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πι-
στοποίησης (Σ.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαί-
δευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), τροποποιείται µε την προσθήκη α-
συµβιβάστου µε την ιδιότητα του µέλους του Συµβουλί-
ου Διοίκησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής, επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώ-
σεις, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και µέ-
λους του Ανώτατου Συµβουλίου ή του Συµβουλίου Αξιο-
λόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) είναι ασυµβίβαστη µε
εκείνη του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσµήτορα, Προέ-
δρου Τµήµατος και µέλους Συµβουλίου Διοίκησης των
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής.» 
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Άρθρο 34
Ακαδηµαϊκή ταυτότητα - Τροποποίηση άρθρου 287 

και παρ. 1 άρθρου 441 ν. 4957/2022 

1. Στο άρθρο 287 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της
ακαδηµαϊκής ταυτότητας, επέρχονται οι ακόλουθες τρο-
ποποιήσεις:
α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 η λέξη «δύναται» α-

ντικαθίσταται από τη λέξη «δύνανται» και οι λέξεις «για
κινητές συσκευές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του
άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136), περί του ψηφιακού
αποθετηρίου εγγράφων»,
β) µετά από την παρ. 4, προστίθενται παρ. 4Α, 4Β, 4Γ,

4Δ και 4Ε,
γ) η παρ. 5 αντικαθίσταται,
δ) στην παρ. 6 διευρύνεται το αντικείµενο της νοµοθε-

τικής εξουσιοδότησης και το άρθρο 287 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 287
Ακαδηµαϊκή ταυτότητα

1. Οι φοιτητές των προγραµµάτων σπουδών πρώτου,
δεύτερου και τρίτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), οι µεταδιδάκτορες, τα µέλη Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), το µόνιµο διοικητι-
κό προσωπικό των Α.Ε.Ι., οι Οµότιµοι Καθηγητές και τα
αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. που διεξάγουν εκπαιδευ-
τικό ή ερευνητικό έργο σε Α.Ε.Ι., καθώς και το έκτακτο
προσωπικό που απασχολείται για χρονικό διάστηµα του-
λάχιστον έξι (6) µηνών σε χώρους των Α.Ε.Ι. για την ε-
κτέλεση έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζονται οι Ει-
δικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι. ή για τις ανάγκες των Εταιρειών Διαχείρισης και
Αξιοποίησης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. εκδίδουν υπο-
χρεωτικά ακαδηµαϊκή ταυτότητα µέσω της Ηλεκτρονι-
κής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία παρέ-
χεται σε συνεργασία µε την ανώνυµη εταιρεία του Ελλη-
νικού Δηµοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδο-
µών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης. 

2. Η ακαδηµαϊκή ταυτότητα αποτελεί µέσο φυσικής
ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του κατό-
χου και για την έκδοσή της συλλέγονται τα ακόλουθα
στοιχεία: α) όνοµα, β) επώνυµο, γ) πατρώνυµο, δ) ακαδη-
µαϊκή ιδιότητα του κατόχου, ε) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ί-
δρυµα (Α.Ε.Ι.), στ) ακαδηµαϊκή µονάδα ή διοικητική δοµή
του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετεί ή φοιτά ο κάτοχός της, ζ) Αριθ-
µός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), η) πρό-
σφατη φωτογραφία, θ) τόπος µόνιµης κατοικίας, ι) αριθ-
µός µητρώου, όπου υφίσταται, του κατόχου και ια) διάρ-
κεια ισχύος της ταυτότητας. Τα στοιχεία των περ. ζ) και
θ) συλλέγονται µόνο εφόσον κρίνονται απαραίτητα για

την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών, προνοµίων και
δυνατοτήτων ανά κατηγορία δικαιούχων σύµφωνα µε
την παρ. 4. 

3. Η ακαδηµαϊκή ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική µορ-
φή. Τα στοιχεία της ακαδηµαϊκής ταυτότητας της παρ. 2
δύνανται να τηρούνται και σε ψηφιακή µορφή µέσω ειδι-
κής ηλεκτρονικής εφαρµογής του άρθρου 80 του
ν. 4954/2022 (A΄ 136), περί του ψηφιακού αποθετηρίου
εγγράφων. Η άντληση των στοιχείων γίνεται κατόπιν αυ-
θεντικοποίησης του φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και µε τη χρήση δεύ-
τερου παράγοντα αυθεντικοποίησης, από το Μητρώο α-
καδηµαϊκών ταυτοτήτων που τηρείται από την
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατά περίπτωση, µέσω του Κέντρου Δια-
λειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορια-
κών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 47 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και 84 του ν. 4727/2020. Τα στοι-
χεία που αντλούνται, σύµφωνα µε την παρούσα, εµφανί-
ζονται σε ξεχωριστό πεδίο της εφαρµογής, το οποίο φέ-
ρει τον µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό επαλήθευσης
της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Η επίδειξη
των στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου
ισοδυναµεί µε επίδειξη της ακαδηµαϊκής ταυτότητας. 

4. Στην ακαδηµαϊκή ταυτότητα δύνανται να ενσωµα-
τώνονται εγκεκριµένα ψηφιακά πιστοποιητικά και πάσης
φύσεως λειτουργίες προηγµένης τεχνολογίας που σχε-
τίζονται µε την παροχή ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και
άλλων υπηρεσιών, προνοµίων και δυνατοτήτων ανά κα-
τηγορία δικαιούχων, όπως δικαιώµατα πρόσβασης σε
χώρους διαβαθµισµένης πρόσβασης των Α.Ε.Ι., εξουσιο-
δοτηµένης χρήσης εξοπλισµού του Α.Ε.Ι., µετακίνησης
µε τα µέσα µεταφοράς µε µειωµένο κόµιστρο, υγειονο-
µικής περίθαλψης, σίτισης και κάθε άλλη δραστηριότητα,
παροχή ή διευκόλυνση που απορρέει από την ιδιότητα
του κατόχου. 

4Α. Mέσω ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας (Web
Service), η οποία αναπτύσσεται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
και παρέχεται µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, δύνανται να επαληθεύονται η γνησιότητα και
η εγκυρότητα της ακαδηµαϊκής ταυτότητας. Για τους
σκοπούς λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας της
παρούσας υποβάλλονται σε επεξεργασία οι ακόλουθες
κατηγορίες δεδοµένων: α) ο κωδικός της ακαδηµαϊκής
ταυτότητας, β) η διάρκεια ισχύος της ακαδηµαϊκής ταυ-
τότητας, γ) πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της
αίτησης του δικαιούχου για έκδοση ακαδηµαϊκής ταυτό-
τητας, δ) πληροφορίες σχετικά µε την ακύρωση της ακα-
δηµαϊκής ταυτότητας, ε) η διάρκεια ισχύος του δελτίου
ειδικού εισιτηρίου, στ) ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης, ζ) το όνοµα, η) το επώνυµο, θ) η ιδιότητα, ι)
ο αριθµός µητρώου, ια) η διεύθυνση κατοικίας, ιβ) η φω-
τογραφία του κατόχου της ακαδηµαϊκής ταυτότητας, ιγ)
πληροφορίες σχετικά µε το Ίδρυµα, όπου φοιτά ή υπηρε-
τεί ο κάτοχος της ακαδηµαϊκής ταυτότητας και ιδ) πλη-
ροφορίες σχετικά µε τη φοίτηση, όπως έτος εισαγωγής
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και εξάµηνο. Κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήµατός τους
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την ε-
πιφύλαξη του άρθρου 47 του ν. 4623/2019, περί των δε-
δοµένων των φορέων του δηµοσίου τοµέα, και του άρ-
θρου 84 του ν. 4727/2020, περί της διαλειτουργικότητας
των φορέων του δηµοσίου τοµέα, οι πάροχοι των ακαδη-
µαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνοµίων
και δυνατοτήτων της παρ. 4, περιλαµβανοµένων των
Α.Ε.Ι., χρησιµοποιούν την ειδική διαδικτυακή υπηρεσία ε-
λέγχου της ακαδηµαϊκής ταυτότητας. Το αίτηµα των πα-
ρόχων απευθύνεται προς την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και περι-
λαµβάνει, κατ’ ελάχιστον: α) σύντοµη περιγραφή των υ-
πηρεσιών, προνοµίων και δυνατοτήτων που πρόκειται να
παρασχεθούν στους κατόχους της ακαδηµαϊκής ταυτό-
τητας, β) περιγραφή του σκοπού χρήσης της ειδικής δια-
δικτυακής υπηρεσίας από τον αιτούντα, γ) αναφορά στα
στοιχεία που ο αιτών είναι απαραίτητο να λαµβάνει, ώ-
στε να ταυτοποιεί τους κατόχους της ακαδηµαϊκής ταυ-
τότητας και να παρέχει σε αυτούς υπηρεσίες, προνόµια
και δυνατότητες. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. προωθεί τα αιτήµατα
των παρόχων προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, το οποίο είναι αποκλειστικά αρµόδιο για την εξέ-
τασή τους µε την επιφύλαξη του άρθρου 47 του
ν. 4623/2019 και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020. 

4Β. Για σκοπούς ανέπαφης ταυτοποίησης των κατό-
χων, στην ακαδηµαϊκή ταυτότητα ενσωµατώνεται υπο-
χρεωτικά εφαρµογή, µέσω της οποίας υποβάλλονται σε
επεξεργασία οι ακόλουθες κατηγορίες δεδοµένων: α) ο
κωδικός της ακαδηµαϊκής ταυτότητας, β) η διάρκεια ι-
σχύος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου που ενσωµατώνε-
ται στην ακαδηµαϊκή ταυτότητα, γ) η ιδιότητα του κατό-
χου της ακαδηµαϊκής ταυτότητας, δ) ο κωδικός του
Α.Ε.Ι., όπου φοιτά ή υπηρετεί ο κάτοχος της ακαδηµαϊ-
κής ταυτότητας, ε) το Τµήµα και στ) η διεύθυνση του
Τµήµατος (Καλλικρατικός Δήµος, Περιφερειακή Ενότη-
τα), όπου φοιτά ή υπηρετεί ο κάτοχος της ακαδηµαϊκής
ταυτότητας, ζ) η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου της α-
καδηµαϊκής ταυτότητας (Καλλικρατικός Δήµος, Περιφε-
ρειακή Ενότητα), η) ο αριθµός µητρώου, και θ) το ονοµα-
τεπώνυµο του κατόχου της ακαδηµαϊκής ταυτότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, που εκδίδεται κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήµα-
τος, οι πάροχοι των ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και άλ-
λων υπηρεσιών, προνοµίων και δυνατοτήτων της παρ. 4,
περιλαµβανοµένων των Α.Ε.Ι., αποκτούν δικαίωµα ανά-
γνωσης των δεδοµένων της εφαρµογής της παρούσας.
Το αίτηµα των παρόχων απευθύνεται προς την
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον: α) σύ-
ντοµη περιγραφή των υπηρεσιών, προνοµίων και δυνα-
τοτήτων που πρόκειται να παρασχεθούν στους κατόχους
της ακαδηµαϊκής ταυτότητας, β) περιγραφή του σκοπού
χρήσης της ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας από τον αι-
τούντα, γ) αναφορά στα στοιχεία που ο αιτών είναι απα-
ραίτητο να λαµβάνει, ώστε να ταυτοποιεί τους κατόχους
της ακαδηµαϊκής ταυτότητας και να παρέχει σε αυτούς
υπηρεσίες, προνόµια και δυνατότητες. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
προωθεί τα αιτήµατα των παρόχων προς το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο είναι αποκλειστικά
αρµόδιο για την εξέτασή τους.

4Γ. Για τους σκοπούς των παρ. 4Α και 4Β, οι πάροχοι
αποκτούν πρόσβαση στα ελάχιστα απαιτούµενα, για την

παροχή ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρε-
σιών, προνοµίων και δυνατοτήτων, δεδοµένα, βάσει των
δικαιωµάτων που τους απονέµονται µετά από την έγκρι-
ση του σχετικού αιτήµατός τους από το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευµάτων µε την επιφύλαξη του άρθρου
47 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020.
Οι πάροχοι του πρώτου εδαφίου επεξεργάζονται τα
στοιχεία των κατόχων της ακαδηµαϊκής ταυτότητας µε
αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας
αυτών για την παροχή ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και
άλλων υπηρεσιών, προνοµίων και δυνατοτήτων, έχοντας
µόνον δικαιώµατα ανάγνωσης των δεδοµένων και δεν
καταχωρίζουν τα δεδοµένα στα πληροφοριακά συστήµα-
τα ή στα συστήµατα αρχειοθέτησης που διαθέτουν. Οι
πάροχοι του πρώτου εδαφίου τηρούν τα κατάλληλα τε-
χνικά και οργανωτικά µέτρα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται
η καταχώριση των δεδοµένων που διαβιβάζονται µέσω
της ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας της παρ. 4Α, εφό-
σον ο έλεγχος των ακαδηµαϊκών ταυτοτήτων πραγµατο-
ποιείται προς τον σκοπό της εγκατάστασης σε αυτές
των εφαρµογών των παρ. 4Δ και 4Ε.

4Δ. Στην ακαδηµαϊκή ταυτότητα ενσωµατώνεται υπο-
χρεωτικά εφαρµογή, η οποία σχεδιάζεται, αναπτύσσεται
και υποστηρίζεται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., για τη χρήση
της στα συστήµατα ελεγχόµενης πρόσβασης που εγκα-
θιστούν και διαχειρίζονται τα Α.Ε.Ι. για την υλοποίηση
των σκοπών της παρ. 9 του άρθρου 225.

4Ε. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήµα-
τος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 47 του
ν. 4623/2019 και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020, στην
ακαδηµαϊκή ταυτότητα ενσωµατώνονται εφαρµογές των
παρόχων υπηρεσιών, προνοµίων και δυνατοτήτων της
παρ. 4. Το αίτηµα των παρόχων απευθύνεται προς την
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον: α) σύ-
ντοµη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της εφαρµο-
γής, β) αναφορά στα δεδοµένα που υποβάλλονται σε ε-
πεξεργασία στο πλαίσιο λειτουργίας της εφαρµογής, γ)
περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών µέτρων προ-
στασίας των προσωπικών δεδοµένων. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
προωθεί τα αιτήµατα των παρόχων που λαµβάνει προς
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο εί-
ναι αποκλειστικά αρµόδιο για την εξέτασή τους. Η αρχι-
κοποίηση των εφαρµογών που ενσωµατώνονται στην α-
καδηµαϊκή ταυτότητα υλοποιείται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.
Α.Ε. σε συνεργασία µε τους παρόχους των υπηρεσιών,
προνοµίων και δυνατοτήτων, µετά από την έγκριση των
αιτηµάτων τους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και µε προϋπόθεση την έκδοση της κοινής α-
πόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης της παρ. 6. Αποκλειστικά υ-
πεύθυνοι για τη λειτουργία των εφαρµογών που ενσω-
µατώνονται στην ακαδηµαϊκή ταυτότητα είναι οι πάρο-
χοι. Κάθε κάτοχος ακαδηµαϊκής ταυτότητας επιλέγει ε-
λεύθερα τις εφαρµογές των παρόχων υπηρεσιών, προ-
νοµίων και δυνατοτήτων, οι οποίες ενσωµατώνονται
στην ακαδηµαϊκή του ταυτότητα. 

5. Για τους σκοπούς λειτουργίας της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας, το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων επιτελεί ρόλο
Υπευθύνου Επεξεργασίας και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ενεργεί
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ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, καθώς αναλαµβάνει για
λογαριασµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και την υποστήριξη
της ηλεκτρονικής εφαρµογής έκδοσης και διάθεσης των
ακαδηµαϊκών ταυτοτήτων, περιλαµβανοµένης της τήρη-
σης των προσωπικών δεδοµένων υπό συνθήκες που δια-
σφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας. Αντιστοί-
χως, για τους σκοπούς λειτουργίας της ειδικής διαδι-
κτυακής υπηρεσίας ελέγχου της ακαδηµαϊκής ταυτότη-
τας της παρ. 4Α και της εφαρµογής ταυτοποίησης της
παρ. 4Β, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων επι-
τελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.
Α.Ε. ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, καθώς α-
ναλαµβάνει για λογαριασµό του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και
την υποστήριξη της διαδικτυακής υπηρεσίας και της ε-
φαρµογής. Τα δεδοµένα που συλλέγονται είναι τα απα-
ραίτητα για την έκδοση, διάθεση-διανοµή και χρήση, πε-
ριλαµβανοµένου του ελέγχου, της ακαδηµαϊκής ταυτό-
τητας και διαγράφονται µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ε-
τών από την ηµεροµηνία που ο κάτοχος της ακαδηµαϊ-
κής ταυτότητας και υποκείµενο των δεδοµένων απώλε-
σε την ιδιότητα της παρ. 1 που τον καθιστά δικαιούχο α-
καδηµαϊκής ταυτότητας. Αποκλειστικά αρµόδιο να ενη-
µερώσει την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδη-
µαϊκής Ταυτότητας για την απώλεια της ιδιότητας του
δικαιούχου της ακαδηµαϊκής ταυτότητας, µε σκοπό να
εκκινήσει η προθεσµία της παρούσας, είναι έκαστο Α.Ε.Ι.
ή φορέας της παρ. 1. Το σύνολο ή τµήµα των δεδοµένων
που συλλέγονται διαβιβάζονται ή καθίστανται προσβάσι-
µα στους κάτωθι αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών, ε-
φόσον είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων
και των αρµοδιοτήτων τους: 
α) Στις αρµόδιες για την έκδοση των ακαδηµαϊκών ταυ-

τοτήτων υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. ή των φορέων της παρ. 1.
β) Σε αναδόχους ή χορηγούς, στους οποίους η

Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. αναθέτει, εν όλω ή εν µέρει, την εκτύπω-
ση ή διάθεση-διανοµή της ακαδηµαϊκής ταυτότητας και
οι οποίοι παρέχουν συµβατικώς εγγυήσεις για την προ-
στασία των προσωπικών δεδοµένων.
γ) Στους παρόχους ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και άλ-

λων υπηρεσιών, προνοµίων και δυνατοτήτων, περιλαµ-
βανοµένων των Α.Ε.Ι., που χρησιµοποιούν την ειδική
διαδικτυακή υπηρεσία ελέγχου της ακαδηµαϊκής ταυτό-
τητας της παρ. 4Α και την εφαρµογή ταυτοποίησης της
παρ. 4Β. Οι ως άνω πάροχοι επιτελούν ρόλο Υπευθύνων
Επεξεργασίας ως προς τα δεδοµένα που διαβιβάζονται
µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας και της εφαρµογής
και βαρύνονται µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την ιδιότητα αυτή, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προ-
στασίας προσωπικών δεδοµένων. 
Για τους σκοπούς της παρ. 4Δ, κάθε Α.Ε.Ι. επιτελεί ρό-

λο Υπευθύνου Επεξεργασίας.
Για τους σκοπούς της παρ. 4Ε, οι πάροχοι των ακαδη-

µαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνοµίων
και δυνατοτήτων, που ενσωµατώνουν εφαρµογές στην
ακαδηµαϊκή ταυτότητα, επιτελούν ρόλο Υπευθύνου Επε-
ξεργασίας. Ενόψει της συγκεκριµένης ιδιότητας, οι ως
άνω πάροχοι υποχρεούνται να διενεργήσουν Εκτίµηση
Αντικτύπου για τα Προσωπικά Δεδοµένα (Ε.Α.Π.Δ.), άλ-
λως να διαθέτουν γραπτή έκθεση, όπου περιγράφονται
οι λόγοι για τους οποίους η εκπόνηση Ε.Α.Π.Δ. δεν κρί-

θηκε αναγκαία, τεκµηριώνοντας την προστασία των δε-
δοµένων ήδη από τον σχεδιασµό της εφαρµογής και εξ
ορισµού. Περαιτέρω, βαρύνονται µε το σύνολο των υπο-
χρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του Υπευθύ-
νου Επεξεργασίας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προ-
στασίας προσωπικών δεδοµένων. 
Τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που εφαρµόζονται,

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα σχετικά µε τις ε-
πεξεργασίες που διενεργεί η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υπό την ι-
διότητα της Εκτελούσας την Επεξεργασία για λογαρια-
σµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, προσ-
διορίζονται, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την
κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός
για την Προστασία Δεδοµένων, ΕΕ L 119), σε σχετικό
Μνηµόνιο Συνεργασίας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα
προβλέπονται στο άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και στο άρ-
θρο 84 του ν. 4727/2020.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται οι κατηγορίες των δικαιούχων, τυχόν επιπλέον προ-
ϋποθέσεις και στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ακα-
δηµαϊκή ταυτότητα ανά κατηγορία δικαιούχων, η διαδι-
κασία υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της α-
καδηµαϊκής ταυτότητας, η χρονική διάρκεια ισχύος της
ανά κατηγορία δικαιούχων, η διαδικασία υποβολής αιτή-
µατος για χρήση της ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας ε-
λέγχου της ακαδηµαϊκής ταυτότητας, η διαδικασία υπο-
βολής αιτήµατος για χρήση της εφαρµογής ταυτοποίη-
σης, η διαδικασία υποβολής αιτήµατος ενσωµάτωσης ε-
φαρµογής στην ακαδηµαϊκή ταυτότητα, η διαδικασία ε-
γκατάστασης από τους κατόχους εφαρµογών στην ακα-
δηµαϊκή ταυτότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, τε-
χνική ή άλλη, λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 441 του ν. 4957/2022
(Α΄ 141), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαί-
ου ΛΒ΄, συµπληρώνεται το αντικείµενο της νοµοθετικής
εξουσιοδότησης και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται οι κατηγορίες των δικαιούχων, τυχόν επιπλέον προ-
ϋποθέσεις και στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ακα-
δηµαϊκή ταυτότητα ανά κατηγορία δικαιούχων, η διαδι-
κασία υποβολής αίτησης, έκδοσης και παραλαβής της α-
καδηµαϊκής ταυτότητας, η χρονική διάρκεια ισχύος της
ανά κατηγορία δικαιούχων, η διαδικασία υποβολής αιτή-
µατος για χρήση της ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας ε-
λέγχου της ακαδηµαϊκής ταυτότητας, η διαδικασία υπο-
βολής αιτήµατος για χρήση της εφαρµογής ταυτοποίη-
σης, η διαδικασία υποβολής αιτήµατος ενσωµάτωσης ε-
φαρµογής στην ακαδηµαϊκή ταυτότητα, η διαδικασία ε-
γκατάστασης από τους κατόχους εφαρµογών στην ακα-
δηµαϊκή ταυτότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, τε-
χνική ή άλλη, λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος.»
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Άρθρο 35
Παράταση ατοµικών συµβάσεων εργασίας
ορισµένου χρόνου για την καθαριότητα 

των χώρων πανεπιστηµίων 

Ατοµικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του
προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα των
χώρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος και
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών δύνανται να πα-
ρατείνονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του οι-
κείου πανεπιστηµίου, από την ηµεροµηνία λήξης τους έ-
ως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών α-
νάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πάντως
για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την
31η.7.2023. Σε κάθε περίπτωση, η µετατροπή των συµ-
βάσεων αυτών σε συµβάσεις αορίστου χρόνου απαγο-
ρεύεται.

Άρθρο 36
Ρυθµίσεις θεµάτων του Διεπιστηµονικού Οργανισµού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
- Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 301, παρ. 4 άρθρου 304,

άρθρου 313 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 480 
του ν. 4957/2022

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 301 του ν. 4957/2022
(Α΄ 141), περί του καθεστώτος απασχόλησης και της α-
µοιβής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικη-
τικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Διεπιστηµονικού Οργανι-
σµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφό-
ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροπο-
ποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου διαγράφεται
η φράση «και αµείβονται σύµφωνα µε το άρθρο 57 του
ν. 4653/2020 (Α΄ 12)», β) µετά από το δεύτερο εδάφιο
προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δύναται να εντα-

χθούν σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, στο Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο υπηρετούν εφό-
σον το επιθυµούν, άλλως τίθενται σε αναστολή καθηκό-
ντων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αµείβονται

σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) είτε
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε έ-
χουν ενταχθεί σε καθεστώς µερικής απασχόλησης.
Η αποζηµίωση των υπόλοιπων µελών του Δ.Σ. για κάθε

συνεδρίαση καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.»

2. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρ-
θρου 304 του ν. 4957/2022, περί των περιπτώσεων στις
οποίες τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της ηµεδα-
πής και τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται
από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας δε-
σµεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισµένων Ι-
δρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το
Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισµέ-
νων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής του ίδιου άρθρου, αντικα-
θίστανται και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της η-
µεδαπής και τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα που επο-
πτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινο-
τοµίας, δεσµεύονται από τα Μητρώα του παρόντος, προ-
κειµένου τα αρµόδια ανά περίπτωση όργανά τους να δια-
πιστώσουν αν ένα ίδρυµα της αλλοδαπής ή ένας τύπος
τίτλου ιδρύµατος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισµένα
για: α) την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή
σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών ή την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής, β) την πρόσληψη ως µέλους Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού, εντεταλµένου διδάσκοντα, επισκέπτη καθηγητή, ε-
πισκέπτη ερευνητή, ερευνητή επί συµβάσει ή ερευνητή
σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, γ) την πρόσληψη σε θέση ερευ-
νητή ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα (Ε.Λ.Ε.) σε δη-
µόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενι-
κή Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας, δ) την αποδοχή
αίτησης και πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόµενου Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
µιο, ε) την πλήρωση θέσης µεταδιδακτορικού ερευνητή
(post-doc) σε εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά ερευνητικά
προγράµµατα, στ) την πρόσληψη εκπαιδευτικού, ερευνη-
τικού και επιστηµονικού προσωπικού σε κάθε είδους έρ-
γα/προγράµµατα και ζ) τη συµµετοχή σε κατατακτήριες
εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράµµατα πρώτου
κύκλου σπουδών. Το αρµόδιο όργανο του πανεπιστηµίου
ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον ο τίτλος σπουδών συ-
µπεριλαµβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307, επι-
προσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει,
οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία
εκδίδεται και αποστέλλεται από τον φορέα πραγµατο-
ποίησης τον σπουδών ή τον φορέα εκπόνησης του ερευ-
νητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή µέρος αυτών βε-
βαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν
αναγνωρίζεται, εκτός αν το µέρος σπουδών που έγιναν
στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δηµόσιο Α.Ε.Ι..» 

3. Στο άρθρο 313 του ν. 4957/2022, περί των αιτήσεων
επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή µη τίτ-
λων σπουδών του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Ανα-
γνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης, ε-
πέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο ε-
δάφιο της παρ. 1, µετά από τη φράση «Οι αιτήσεις επα-
νεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή µη τίτλων
σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,»
προστίθεται η φράση «που αφορούν σε αντισταθµιστικά
µέτρα,», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2: βα) µετά από
τη φράση «αναγνώρισης ή µη τίτλων σπουδών» προστί-
θεται η λέξη «πρώτου», ββ) µετά από τη φράση «και τρί-
του κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.» προστίθεται η
φράση «, που αφορούν σε οποιοδήποτε άλλο θέµα,», βγ)
η φράση «εξετάζονται από την τριµελή Ειδική Επιτροπή
Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και δύο (2) µέλη από το Μη-
τρώο Αξιολογητών του άρθρου 303 µε τους αναπληρω-
τές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.» αντικαθίσταται από τη φράση «εξετάζο-
νται από την τριµελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η
οποία αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ένα (1) µέλος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ακαδηµαϊκής Ανα-
γνώρισης.», και το άρθρο 313 διαµορφώνεται ως εξής:

22



«Άρθρο 313
Αίτηση επανεξέτασης

1. Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώ-
ρισης ή µη τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που αφορούν σε αντισταθµιστικά µέ-
τρα, ασκούνται εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινο-
ποίηση της πράξης στον ενδιαφερόµενο και εξετάζονται
από την τριµελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία
αποτελείται από τρεις (3) αξιολογητές του ίδιου ή συνα-
φούς κλάδου από το Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου
303 µε τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το θέµα και ει-
σηγείται σχετικά εντός τριάντα (30) ηµερών στο Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης δεν
συµµετέχουν αξιολογητές που εξέτασαν αρχικά το συ-
γκεκριµένο θέµα. Το Δ.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο και
πάντως εντός τριών (3) µηνών και πληροφορεί σχετικά
τον ενδιαφερόµενο.

2. Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώ-
ρισης ή µη τίτλων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου
κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που αφορούν σε ο-
ποιοδήποτε άλλο θέµα, ασκούνται εντός εξήντα (60) η-
µερών από την κοινοποίησή της πράξης στον ενδιαφερό-
µενο και εξετάζονται από την τριµελή Ειδική Επιτροπή
Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τον Αντιπρόε-
δρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ένα (1) µέλος του Δ.Σ.
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
Ακαδηµαϊκής Αναγνώρισης. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει
το θέµα και εισηγείται εντός τριάντα (30) ηµερών σχετι-
κά στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Το Δ.Σ. αποφαίνεται το τα-
χύτερο και πάντως εντός τριών (3) µηνών και πληροφο-
ρεί σχετικά τον ενδιαφερόµενο.»

4. Στο άρθρο 480 του ν. 4957/2022, περί των µεταβατι-
κών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ του
νόµου αυτού, προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

«6. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έ-
χουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση σε προγενέ-
στερη εξεταστική διαδικασία σε µαθήµατα µε βάση την
υπό στοιχεία Φ.6/50296/Β3/28.4.2011 απόφαση της Υ-
πουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά-
των (Β΄ 1040), όπως ίσχυε µέχρι την κατάργησή της µε
την υπό στοιχεία 1575/Z1/9.1.2023 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 64), έχουν δι-
καίωµα να ολοκληρώσουν την εξέταση των υπόλοιπων
µαθηµάτων µε το σύστηµα εξετάσεων του άρθρου 12
του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), περί αναγνώρισης πτυχίων Ια-
τρικής, Οδοντιατρικής και άλλων επιστηµών εκτός των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των ετών 2023-
2024, σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους ανά έτος. Επί-
σης, έχουν δικαίωµα να επιλέξουν µε αίτησή τους το σύ-
στηµα εξετάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 312. Στην τε-
λευταία περίπτωση, τα µαθήµατα που έχουν ήδη ολο-
κληρώσει επιτυχώς δεν λαµβάνονται υπόψη.» 

Άρθρο 37
Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστι-

κές Ακαδηµίες - Συγχώνευση των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών - Τροποποίηση 
περ. α) παρ. 1 άρθρου 241  ν. 4823/2021

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 241 του
ν. 4823/2021 (Α΄ 136), περί των µεταβατικών διατάξεων

για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες (Α.Ε.Α.),
προστίθενται εδάφια, τρίτο, τέταρτο, πέµπτο, έκτο, έ-
βδοµο και όγδοο, και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:

«α) Από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 λειτουργούν
οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες (Α.Ε.Α.) Αθηνών
και η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία
(Π.Α.Ε.Α.) Κρήτης. Από το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος παύει η
λειτουργία των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννί-
νων και λήγει η θητεία των µελών των Ακαδηµαϊκών
Συµβουλίων, των Προέδρων και των Διευθυντών Σπου-
δών των Προγραµµάτων τους. Οµοίως, από το ίδιο ακα-
δηµαϊκό έτος, η Α.Ε.Α. Αθηνών υπεισέρχεται αυτοδικαί-
ως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και ε-
µπράγµατα δικαιώµατα επί του συνόλου της κινητής και
ακίνητης περιουσίας και σε όλες τις απαιτήσεις και υπο-
χρεώσεις των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννί-
νων, αντίστοιχα, ως οιονεί καθολικός διάδοχός τους, χω-
ρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υ-
πέρ του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων
των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Η Α.Ε.Α.
Αθηνών έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και δια-
χείριση των περιουσιακών στοιχείων των Α.Ε.Α. Θεσσα-
λονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων. Το ταµειακό υπόλοιπο
των προηγουµένων ετών (αποθεµατικό) των Α.Ε.Α. Θεσ-
σαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων περιέρχεται στην
Α.Ε.Α. Αθηνών, ως αποθεµατικό. Τα ταµειακά διαθέσιµα
του έτους 2022 περιέρχονται στην Α.Ε.Α. Αθηνών ως τα-
µειακά διαθέσιµα.
Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη είναι οι

Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων, συνεχίζο-
νται αυτοδικαίως από την Α.Ε.Α. Αθηνών, χωρίς να επέρ-
χεται βίαιη διακοπή και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδι-
καστική πράξη για τη συνέχισή τους. Δικαστικές αποφά-
σεις που εκδίδονται για τις Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και
Βελλάς Ιωαννίνων ισχύουν έναντι της Α.Ε.Α. Αθηνών.»

Άρθρο 38
Αποζηµίωση εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού
που συµµετέχουν στις διαδικασίες εξετάσεων για την
εισαγωγή µαθητών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και 

ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν. 4354/2015

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί της έκδοσης κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων για τον καθορισµό αποζηµίωσης για τους εκ-
παιδευτικούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το
λοιπό προσωπικό που αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ’
οιονδήποτε τρόπο σε διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγω-
γής, υποστήριξης, βαθµολόγησης/αναβαθµολόγησης και
έκδοσης των αποτελεσµάτων εξετάσεων και άλλων συ-
ναφών διαδικασιών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποι-
ήσεις: α) γίνονται λεκτικές µεταβολές, β) µετά από την
περ. ε) προστίθεται περ. στ), και η παρ. 4 διαµορφώνεται
ως εξής:

«4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς του δηµόσιου και ι-
διωτικού τοµέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγ-
µένα συµµετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στις διαδικα-
σίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθµολόγη-
σης/αναβαθµολόγησης και έκδοσης των αποτελεσµάτων
των: α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικα-
σίας εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, β) εξετά-
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σεων ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελµατικών Σχολών (Ε.ΠΑΣ.), γ) εξε-
τάσεων ελληνοµάθειας, δ) εξετάσεων χορήγησης του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας (Κ.Π.Γ.), ε) ε-
ξετάσεων για την εισαγωγή µαθητών στα Πρότυπα Σχο-
λεία (Π.Σ.) και κληρώσεων για εισαγωγή στα Πειραµατι-
κά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και στ) εξετάσεων για την εισαγωγή
µαθητών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) και ιερο-
σπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρι-
κών (Σ.Μ.Υ.Κ.), καθώς και στις διαδικασίες αναβαθµολο-
γήσεων γραπτών δοκιµίων µαθητών δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, καθορίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, µη υπολογιζόµενου στην περίπτωση αυτή του ο-
ρίου της παρ. 3.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των

συµµετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολι-
κών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και
διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής
ή πανελλήνιας ή διεθνούς εµβέλειας), καθώς και κάθε εί-
δους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες
αποζηµίωσης (ηµερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση
κ.λπ.), µετακίνησης, διαµονής, διατροφής, καθώς και λοι-
πές δαπάνες, οι οποίες περιγράφονται στην εν λόγω κοι-
νή υπουργική απόφαση, µη τηρουµένων των διατάξεων
της παρ. 3.» 

Άρθρο 39
Ιδιωτική Επαγγελµατική Σχολή Κατάρτισης 

και ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης
στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή

To ίδρυµα µε την επωνυµία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική
Σχολή» (Ρ.Ε.Σ.) δύναται να λειτουργεί ιδιωτική Επαγγελ-
µατική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Κεφαλαίου Γ΄
ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4763/2020
(Α΄ 254) στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή στο Μονοδέν-
δρι Ιωαννίνων. Για τους όρους και τη διαδικασία ίδρυσης
της Ε.Σ.Κ. και του Ι.Ε.Κ. της Ρ.Ε.Σ. εφαρµόζεται η υπο-
παρ. Θ.3 της παρ. Θ. του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 22), εκτός από την υποπερ. γ) της περ. 5
της υποπαραγράφου αυτής. Η ίδρυση και λειτουργία της
Ε.Σ.Κ. και του Ι.Ε.Κ. της Ρ.Ε.Σ. δεν επιβαρύνουν τον Κρα-
τικό Προϋπολογισµό. Η φοίτηση στην Ε.Σ.Κ. και στο
Ι.Ε.Κ. της Ρ.Ε.Σ. είναι δωρεάν.

Άρθρο 40
Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπαίδευσης 
και λοιπούς εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο

Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α.
2014-2020 και 2021-2027 και του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 - 
Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 58 ν. 4075/2012

Στην παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89,
διόρθ. σφάλµ. Α΄ 60/2013), περί της παροχής υπηρεσιών
από εκπαιδευτικούς και δηµοσίους υπαλλήλους προς
τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξε-
ων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώ-
το εδάφιο προστίθεται αναφορά: αα) στην παροχή υπη-
ρεσιών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και ββ) στο άρθρο 127 του
ν. 4957/2022 (Α΄ 141), εφόσον το παρεχόµενο έργο συνι-

στά διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) στα όγδοο εδάφιο
προστίθεται αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, γ) στο ενδέκατο εδάφιο
προστίθεται αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και η παρ. 9 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Α-
ναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η παροχή υπηρεσιών α-
πό εκπαιδευτικούς και δηµοσίους υπαλλήλους προς ό-
λους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατο-
δοτούµενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρ-
θρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
ως ιδιωτικό έργο, ή κατά τους όρους του άρθρου 127 του
ν. 4957/2022 (Α΄ 141), εφόσον το παρεχόµενο έργο αφο-
ρά σε διδακτικό ή ερευνητικό έργο. Οι διατάξεις των παρ.
1 έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως
και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές
πράξεις καταργούνται αναδροµικά από τον χρόνο ισχύος
τους.
Ειδικά τα στελέχη της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευ-

τεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να παρέχουν υπηρε-
σίες που είναι συναφείς µε τα καθήκοντα της κύριας θέ-
σης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς
άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, ως εξής:
α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Δι-

ευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης, οι Προϊστάµενοι των Κέντρων Διεπιστηµονικής Α-
ξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και οι Προϊστάµενοι των Κέντρων Εκπαί-
δευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Τα λοιπά στελέχη της δηµόσιας εκπαίδευσης, µε α-

πόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανεξαιρέτως

τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξε-
ων θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς και γενικά τους
δηµόσιους υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ισχύος των δια-
τάξεων του δεύτερου εδαφίου, είχε χορηγηθεί άδεια α-
σκήσεως ιδιωτικού έργου.
Για τα µέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπι-

κού του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίη-
σης των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Μεταρρύθµιση Δηµόσιου Τοµέα 2014-2020», δεν απαι-
τείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού
έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ-
παλληλικού Κώδικα. Αντίθετα, για τα µέλη του προηγού-
µενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου
11 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως αυτό τροποποιηθέν ι-
σχύει. Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν αναδροµικά από την
έναρξη εφαρµογής του ν. 4075/2012 (Α΄ 89).
Κατ' εξαίρεση, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και

τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δηµόσιας πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που επιλέγονται α-
πό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και πα-
ρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των πράξεων των επιχει-
ρησιακών προγραµµάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και
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2021-2027 και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθε-
κτικότητας Ελλάδα 2.0 που αναλαµβάνει το Ι.Ε.Π., δεν α-
παιτείται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου,
σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα, ή η
έκδοση απόφασης, σύµφωνα µε τις περ. α), β) και γ) του
τρίτου εδαφίου, εφόσον απασχολούνται εκτός του ωρα-
ρίου τους. Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου υπο-
χρεούνται αµελλητί, εντός δέκα (10) ηµερών, να γνωστο-
ποιήσουν εγγράφως στην υπηρεσία τους την απόφαση α-
νάθεσης του Ι.Ε.Π. για το έργο που αναλαµβάνουν. Η πα-
ράλειψη εµπρόθεσµης ενηµέρωσης της υπηρεσίας εκ µέ-
ρους του υπαλλήλου αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωµα
της περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού
Κώδικα, περί άσκησης εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς
προηγούµενη άδεια της υπηρεσίας. Για την παροχή υπη-
ρεσιών προς το Ι.Ε.Π. θεωρείται ότι, για τα στελέχη εκ-
παίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δηµό-
σιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κα-
τά τη διάρκεια ισχύος επιχειρησιακών προγραµµάτων
των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 και του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, είχε
χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου. 

Άρθρο 41
Φορείς και όργανα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης -

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 1566/1985

Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
περί των φορέων και οργάνων επιµόρφωσης των εκπαι-
δευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης, προστίθεται περ. δ) και η παρ. 1 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«1. Φορείς και όργανα επιµόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών µπορεί να είναι:

α) οι σχολικές µονάδες,
β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης, οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύµβου-
λοι Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγη-
σης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και
τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αει-
φορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), υπό τον συντονισµό των Περιφερεια-
κών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

γ) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.). και ε-
ποπτευόµενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων,
δ) το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-

κησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»

Άρθρο 42
Στελέχωση των Πρότυπων Σχολείων και των 

Πειραµατικών Σχολείων - Τροποποίηση παρ. 3 και 18
άρθρου 19 ν. 4692/2020 και παρ. 5 άρθρου 62

ν. 4589/2019

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020
(Α΄ 111), περί της υποβολής αίτησης για την τοποθέτηση
σε θέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.)
και Πειραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), επέρχονται οι ακό-
λουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιεί-
ται, ώστε οι εκπαιδευτικοί, πλην των νεοδιοριζόµενων

που δεν έχουν παραµείνει στην περιοχή διορισµού τους
για χρονικό διάστηµα δύο (2) σχολικών ετών,  που έχουν
τα νόµιµα προσόντα να δύνανται να υποβάλουν αίτηση
για να τοποθετηθούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) την οποία επιλέγουν,
αντί της Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται, β) καταργείται το
δεύτερο εδάφιο, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται σε ε-
ναρµόνιση µε την τροποποίηση του πρώτου και την κα-
τάργηση του δεύτερου εδαφίου και τίθεται και ο αριθµός
(5) µετά από τη λέξη «πέντε» και η παρ. 3 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαι-
δευτικοί, πλην των νεοδιοριζόµενων που δεν έχουν πα-
ραµείνει στην περιοχή διορισµού τους για χρονικό διά-
στηµα δύο (2) σχολικών ετών, που έχουν τα νόµιµα προ-
σόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, και επι-
θυµούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέγουν, να υπο-
βάλουν ηλεκτρονική αίτηση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, συνοδευόµενη από τα
αναγκαία δικαιολογητικά, στην Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε.
της επιλογής τους, εντός της προθεσµίας που προβλέ-
πεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβά-
λουν αίτηση µε σειρά προτίµησης για πλήρωση θέσης
εκπαιδευτικού σε µέχρι πέντε (5) συνολικά σχολεία,
Πρότυπα ή Πειραµατικά, της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέ-
γουν, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 19 του
ν. 4692/2020, περί της κάλυψης των λειτουργικών κενών
που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρ-
ξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ., τροποποιείται ώστε να προβλέπονται περισσότε-
ροι τρόποι κάλυψης των κενών αυτών αν δεν είναι δυνα-
τή η κάλυψή τους από εκπαιδευτικούς άλλων Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό
τους ωράριο και η παρ. 18 διαµορφώνεται ως εξής: 

«18. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδή-
ποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχο-
λικού έτους σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καλύπτονται από εκπαι-
δευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν συµπληρώνουν
το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, σύµφωνα µε την
παρ. 22. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των κενών από
τους εκπαιδευτικούς του πρώτου εδαφίου, τα λειτουργι-
κά κενά καλύπτονται κατά προτεραιότητα µε αποσπά-
σεις µόνιµων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία
της οικείας Π.Δ.Ε. και διαθέτουν αυξηµένα ακαδηµαϊκά
προσόντα ή µε προσωρινή τοποθέτηση νεοδιοριζόµενων
εκπαιδευτικών της οικείας περιοχής µετάθεσης που ο-
µοίως διαθέτουν αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα.»

3. Στην  περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13), περί της τοποθέτησης των νεοδιο-
ριζόµενων εκπαιδευτικών, επέρχονται οι ακόλουθες τρο-
ποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο:  αα) µετά από τη φρά-
ση «Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται προσωρινά» προ-
στίθεται άνω και κάτω τελεία και η φράση «σε κενή θέση
σχολικής µονάδας της περιοχής διορισµού µε απόφαση
του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστε-
ρα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσια-
κού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερεια-
κού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού
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Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύµφωνα
µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996
(Α΄ 115)» τίθεται ως υποπερ. αα), αβ) προστίθεται υπο-
περ. αβ), β) προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέ-
ταρτο, πέµπτο, έκτο και έβδοµο, γ) στο παλαιό δεύτερο
εδάφιο η φράση «Η οριστική τοποθέτησή τους» αντικα-
θίσταται από τη φράση «Η οριστική τοποθέτηση των νε-
οδιοριζόµενων εκπαιδευτικών», δ) στο παλαιό τέταρτο
εδάφιο η φράση «τρίτου εδαφίου» αντικαθίσταται από
τη φράση «προηγούµενου εδαφίου» και η περ. α) δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«α) Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται προσωρινά: 
αα) σε κενή θέση σχολικής µονάδας της περιοχής διο-

ρισµού µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφε-
ρειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας ή Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή
του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περί-
πτωση, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
π.δ. 154/1996 (Α΄  115),  
αβ) σε λειτουργικά κενά των Πρότυπων Σχολείων

(Π.Σ.) και Πειραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) της περιοχής
διορισµού τους,  σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), εφό-
σον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψή τους σύµφωνα µε
την παρ. 19 του ίδιου άρθρου. Το Επιστηµονικό Εποπτικό
Συµβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) της σχολικής µονάδας υποβάλλει
αίτηµα κάλυψης των παραπάνω κενών στην οικεία Διεύ-
θυνση Εκπαίδευσης, η οποία καλεί τους νεοδιοριζόµε-
νους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για προσωρινή τοπο-
θέτηση σε µέχρι τρεις (3) σχολικές µονάδες Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. της περιοχής µετάθεσής τους εντός συγκεκριµέ-
νης προθεσµίας. Η προσωρινή τοποθέτηση γίνεται µε α-
πόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αν για την
ίδια σχολική µονάδα υπάρχουν περισσότεροι του ενός υ-
ποψήφιοι, τοποθετείται ο υποψήφιος που έχει περισσό-
τερες µονάδες στο κριτήριο «ακαδηµαϊκά προσόντα»
του αξιολογικού πίνακα Α΄. Αν υπάρξει ισοβαθµία  των υ-
ποψηφίων, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος που έχει
υπηρετήσει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., έχει επιµορφωθεί στα νέα
προγράµµατα σπουδών και έχει τη µεγαλύτερη εκπαι-
δευτική προϋπηρεσία. Στη διάρκεια της υπηρεσίας τους
στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί υπο-
βάλλονται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγι-
κού τους έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας
και επάρκειάς τους, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρ-
θρου 20 του ν. 4692/2020. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει
παράσχει υπηρεσία µε προσωρινή τοποθέτηση σε Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. µε θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει µονοετή
εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί µεταγενέστερα µε
θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..
Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόµενων εκπαι-

δευτικών πραγµατοποιείται κατά τη διαδικασία των µε-
ταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά
περίπτωση, µε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, µέλη
Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του
τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόµενοι υποχρεούνται
να παραµείνουν στην περιοχή διορισµού τους για χρονι-
κό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και ο-
ποιαδήποτε υπηρεσιακή µεταβολή που επιφέρει µεταβο-

λή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή µετάθεση,
βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονι-
κό διάστηµα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισµού
στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του προηγούµενου εδα-
φίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόµενος υποχρεούται
να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστηµα τουλά-
χιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί
ή µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανήκουν στις ειδικές κατη-
γορίες µετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του
π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001
(Α΄ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι
σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας εβδοµήντα πέντε τοις
εκατό (75%) και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν
τέκνα µε αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ά-
νω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται
µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα από γνώµη
των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, κατόπιν προσκό-
µισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.»

Άρθρο 43
Μεταβατικές διατάξεις για την ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση στο εξωτερικό

1. Θεωρούνται νόµιµες και κανονικές και εκτελούνται:
α) µέσω επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών της ελ-
ληνόγλωσσης εκπαίδευσης, οι δαπάνες των οικονοµικών
ετών 2020 και 2021, που αφορούν στην αµοιβή για παρο-
χή νοµικών υπηρεσιών, συναφών φόρων, εισφορών και
τελών για τις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό που δεν κατέστη δυνατόν να εξοφληθούν
λόγω µη ολοκλήρωσης ή µη έγκαιρης ολοκλήρωσης της
διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016
(Α΄ 159, διόρθ. σφάλµ. Α΄165). Oι δαπάνες της περ. α) ε-
κτελούνται µετά από υποβολή των οικείων παραστατι-
κών, της δικαστικής απόφασης, του πληρεξουσίου και τη
βεβαίωση από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης για
την εκπλήρωση της υπηρεσίας που παρασχέθηκε και το
ύψος της προεκτιµώµενης δικηγορικής αµοιβής και β)
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4831/2021 (Α΄170), οι
δαπάνες για αµοιβή δικηγορικών υπηρεσιών προς το Υ-
πουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, για τις ανάγκες
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερµανία, για τις
οποίες εκδόθηκε η απόφαση του Προέδρου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για ορισµό δικηγόρου
του άρθρου 31 του ν. 4831/2021, εντός του οικονοµικού
έτους 2021,  συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών δικη-
γορικής αµοιβής και συναφών φόρων, εισφορών και τε-
λών, για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών που προέ-
κυψαν ως διαφορά από την ορισθείσα αµοιβή, όπως αυτή
αναγράφεται στην ως άνω κατ’ άρθρο 31 του
ν. 4832/2021 απόφαση του Πρόεδρου του Ν.Σ.Κ., λόγω
διεύρυνσης του αντικειµένου της διαφοράς εν επιδικία.

2. Επιχορηγήσεις που έχουν χορηγηθεί κατά το οικο-
νοµικό έτος 2022 σε Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισµού (Τ.Ε.Γ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016, θεωρούνται νόµι-
µες και κανονικές, εφόσον οι δαπάνες πραγµατοποιήθη-
καν για την κάλυψη αποκλειστικά και µόνο λειτουργικών
αναγκών.  

3. Από την 1η.7.2023 µέχρι την 30ή.6.2024 οι αναπλη-
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ρωτές συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού λαµβάνουν
τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιµί-
σθιο εξωτερικού, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συ-
µπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελ-
ληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

4. Θεωρείται ότι έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται
νοµίµως οι δαπάνες των σχολικών επιτροπών της αλλο-
δαπής για την πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών
στις σχολικές µονάδες του Ηνωµένου Βασιλείου και της
Γερµανίας µε ελληνόγλωσσο ή δίγλωσσο πρόγραµµα υ-
πό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων για τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022-2023,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

Άρθρο 44
Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος

του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων των 
αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών 
και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού - Τροποποίηση 
άρθρου 19 ν. 4283/2014

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4283/2014
(Α΄ 189), περί της χρήσης πόρων του συγχρηµατοδοτού-
µενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσε-
ων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την
πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών,
µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συµπεριλαµ-
βανοµένων ιδιωτών που προσλαµβάνονται για τη διδα-
σκαλία αντικειµένων/µαθηµάτων στα Καλλιτεχνικά Σχο-
λεία, καθώς και εµπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαµβά-
νονται για τη διδασκαλία µαθηµάτων µουσικής ειδίκευ-
σης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολεί-
ων, τροποποιείται, α) ως προς το ότι η δαπάνη για την
πληρωµή των παραπάνω προσώπων δύναται να βαρύνει
και αντίστοιχα έργα Συλλογικής Απόφασης του συγχρη-
µατοδοτούµενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων τα έτη 2023 και 2024, αντίστοιχα, και β)
ως προς τον επιµερισµό της δαπάνης µεταξύ των ετών
αυτών, και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος

του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων των 
αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών

και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Για την πληρωµή των αναπληρωτών και ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών, των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.), συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτών που προ-
σλαµβάνονται για τη διδασκαλία αντικειµένων/µαθηµά-
των στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αµείβονται σύµφωνα
µε την υπό στοιχεία 151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών (Β΄ 3370), καθώς και των εµπειροτε-
χνών ιδιωτών που προσλαµβάνονται για τη διδασκαλία

µαθηµάτων µουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργα-
στήρια των Μουσικών Σχολείων και αµείβονται σύµφωνα
µε την υπό στοιχεία 2/64978/0022/14.11.2006 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ε-
θνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 1671), µπορεί να
γίνει χρήση πόρων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέ-
λους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η σχετική δαπά-
νη µπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων
(ΣΑΕ) 445/2 του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του έτους 2023
και συγκεκριµένα το έργο µε κωδικό 2019ΣΕ44520000
και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκ-
παιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοη-
θητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων βάσει του άρθρου 390 του ν.
4957/2022 (Α΄ 141), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το πο-
σό των ενενήντα δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων τριά-
ντα έξι χιλιάδων (92.536.000) ευρώ και την οικεία συλλο-
γική απόφαση του έτους 2024 έως το ποσό των πενήντα
πέντε εκατοµµυρίων πεντακοσίων είκοσι µίας χιλιάδων
εξακοσίων (55.521.600) ευρώ και αντίστοιχα έργα Συλ-
λογικής Απόφασης του συγχρηµατοδοτούµενου σκέ-
λους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων του έ-
τους 2023 έως το ποσό των εκατόν σαράντα ενός εκα-
τοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα εννέα χιλιάδων εξα-
κοσίων είκοσι (141.879.620) ευρώ.»

Άρθρο 45
Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισµό του ύψους
των δαπανών της αµειβόµενης πρακτικής άσκησης

στις Επαγγελµατικές Σχολές Κατάρτισης - 
Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 15 ν. 4763/2020

Η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),
περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄
του Μέρους Α΄ του νόµου αυτού, τροποποιείται, ώστε:
α) µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας να ρυθµίζεται και το
ύψος των δαπανών της αµειβόµενης πρακτικής άσκησης
και του προγράµµατος µάθησης στον εργασιακό χώρο
στις δηµόσιες Επαγγελµατικές Σχολές Κατάρτισης
(Ε.Σ.Κ.) αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, β) στην ως άνω κοινή απόφαση να συµπράτ-
τει και ο Υπουργός Οικονοµικών, και η παρ. 12 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµά-
των, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας,
ρυθµίζονται το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπα-
νών της αµειβόµενης πρακτικής άσκησης και του προ-
γράµµατος µάθησης στον εργασιακό χώρο στις δηµό-
σιες Ε.Σ.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, η συµµετοχή του Δηµοσίου στις εισφο-
ρές και τις αµοιβές των εκπαιδευόµενων στις Ε.Σ.Κ., τις
εισφορές και καταβολές αµοιβών των εργοδοτών στους
εκπαιδευόµενους στις Ε.Σ.Κ. κατά τη διάρκεια της αµει-
βόµενης πρακτικής άσκησης ή του προγράµµατος µάθη-
σης τον εργασιακό χώρο, καθώς και κάθε άλλο ειδικότε-
ρο θέµα.»
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Άρθρο 46
Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισµό του ύψους
της αµοιβής των Συντονιστών Συµβούλων στα Γραφεία

Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και Σταδιοδροµίας 
στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης -

Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020

Μετά από την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020
(Α΄ 254), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφα-
λαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του νόµου αυτού, προστίθεται
παρ. 8Α ως εξής:

«8Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, καθορίζεται το ύψος της αµοιβής των Συντονιστών
Συµβούλων στα Γραφεία Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και
Σταδιοδροµίας (Γ.Ε.Α.Σ.) που λειτουργούν σε κάθε δηµό-
σιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρµο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 47
Σύµβουλοι Εκπαίδευσης - Προσθήκη παρ. 10 

στο άρθρο 10 του ν. 4823/2021

Στο άρθρο 10 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), περί των Συµ-
βούλων Εκπαίδευσης, προστίθεται παρ. 10, ως εξής: 

«10. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης µετακινούνται για την
άσκηση των καθηκόντων τους σε άλλες Διευθύνσεις Εκ-
παίδευσης αρµοδιότητάς τους, εκτός της Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης όπου έχουν την έδρα τους, µε απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
στην οποία εδρεύουν.»

Άρθρο 48
Μεταβατική διάταξη για την ανάθεση της παιδαγωγικής

ευθύνης της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 10 
του ν. 4823/2021 στους Συµβούλους Εκπαίδευσης µέχρι
την τοποθέτηση Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της

Εκπαίδευσης - Τροποποίηση παρ. 2Β άρθρου 231 
ν. 4823/2021

Στην παρ. 2Β του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α΄136),
περί των µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του
Μέρους Β΄ του νόµου αυτού, προστίθεται τρίτο εδάφιο
και η παρ. 2Β διαµορφώνεται ως εξής: 

«2Β. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερει-
ακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Επο-
πτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, την ευθύνη του προ-
γραµµατισµού των αξιολογήσεων έχει ο Περιφερειακός
Διευθυντής Εκπαίδευσης, ενώ ο Διευθυντής Πρωτοβάθ-
µιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υποβάλλει στην Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ετήσιο προγραµµατισµό στην περιοχή
ευθύνης του. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
διατηρούν την αρµοδιότητα ανάθεσης και κατανοµής της
επιστηµονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών µονά-
δων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, σε περί-
πτωση κενών ή κενούµενων θέσεων, µέχρι τη λήξη της
θητείας τους ή την παύση άσκησης των καθηκόντων τους
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2. Μέχρι την επι-
λογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιό-
τητας της Εκπαίδευσης, η ανάθεση της παιδαγωγικής ευ-
θύνης κατά την περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 10 στους
Συµβούλους Εκπαίδευσης γίνεται µε απόφαση του Περι-
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.»

Άρθρο 49
Ρύθµιση για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού

Σχεδιασµού και για τις θέσεις Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου - Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 233 ν. 4823/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 233 του ν. 4823/2021 (Α΄136),
περί της κατάργησης των Περιφερειακών Κέντρων Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και των θέσεων Συ-
ντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, προστίθεται περ. δ) και
η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται: α)
ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., νοείται ο Πε-
ριφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β)
ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου ή Σχολικός Σύµβου-
λος, νοείται Σύµβουλος Εκπαίδευσης, γ) το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
νοείται το ΠΕ.Σ.ΕΠ. και δ) ο Προϊστάµενος Τµήµατος Ε-
πιστηµονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθ-
µιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, νοείται ο Σύµβου-
λος Εκπαίδευσης που εδρεύει σε Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης αντίστοιχης βαθµίδας.»

Άρθρο 50
Συγκρότηση της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5 ν.

3699/2008

Στην παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
περί της συγκρότησης της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτρο-
πής Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) που λειτουργεί σε κάθε Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η
παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής: 

«6. Η Ε.Δ.Ε.Α. συγκροτείται µε απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: α)
έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ε-
νταξιακής Εκπαίδευσης ως πρόεδρο, β) έναν (1) Σύµβου-
λο Εκπαίδευσης της βαθµίδας εκπαίδευσης, από την ο-
ποία προέρχεται ο αξιολογούµενος µαθητής, γ) έναν (1)
διευθυντή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξηµένων προσόντων της βαθµί-
δας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολο-
γούµενος µαθητής, δ) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης
ΠΕ23 Ψυχολόγων και ε) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευ-
σης ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, µε τους αναπληρω-
τές τους. Ως µέλη της Ε.Δ.Ε.Α. ορίζονται στελέχη εκπαί-
δευσης που υπηρετούν σε δοµές της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή στε-
λέχη, των οποίων η αρµοδιότητα εκτείνεται στις Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Αν δεν υφίσταται ο αναγκαίος αριθµός
Σύµβουλων Εκπαίδευσης ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30
Κοινωνικών Λειτουργών για την κάλυψη των θέσεων, ο-
ρίζονται στις θέσεις αυτές Ψυχολόγοι ΠΕ23 και Κοινωνι-
κοί Λειτουργοί ΠΕ30 αυξηµένων προσόντων µε, τουλά-
χιστον, πενταετή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Στις
συνεδριάσεις της Ε.Δ.Ε.Α. κωλύονται να µετέχουν µέλη
της, τα οποία υπηρετούν στη σχολική µονάδα, όπου φοι-
τά ο µαθητής που επανεξετάζεται ή πρόσωπα που υπη-
ρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η αξιολογική έκθεση του οποίου
επανεξετάζεται. Για τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Ο Πε-
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ριφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δύναται, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, να συγκροτεί περισσότερες
Ε.Δ.Ε.Α.»

Άρθρο 51
Δαπάνες µετακίνησης των µελών της Επιτροπής

Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης - 
Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 4653/2020

1. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020 (Α΄12), πε-
ρί της ηµερήσιας αποζηµίωσης και των δαπανών µετακί-
νησης που καταβάλλονται στα µέλη της Επιτροπής Εξω-
τερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Α.Π.), α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Στα µέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται ηµερήσια α-
ποζηµίωση για το έργο τους, καθώς και δαπάνες µετακί-
νησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται το ύψος της
ηµερήσιας αποζηµίωσης, καθώς και το ανώτατο ετήσιο
ύψος αποζηµιώσεων για κάθε µέλος της Ε.Ε.Α.Π., το ο-
ποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ετήσιες αποδοχές του
Προέδρου. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα σχε-
τικά µε τη µετακίνηση και τα έξοδα κίνησης των µελών
της Ε.Ε.Α.Π., του Ανώτατου Συµβουλίου και του Σ.Α.Π.
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Για τα έξοδα
διανυκτέρευσης των µελών του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζεται η υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015. Οι αποζηµιώσεις και οι δαπάνες του παρό-
ντος καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε..»

2. Η υπό στοιχεία 71044/Ζ1/15.6.2021 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και Παιδείας και Θρησκευµάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 476) εξα-
κολουθεί να ισχύει έως την έκδοση της απόφασης της
παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020, όπως η παρά-
γραφος αυτή αντικαθίσταται µε την παρ. 1 του παρό-
ντος. 

Άρθρο 52
Θητεία του Προέδρου και των µελών του Εθνικού
Οργανισµού Εξετάσεων - Τροποποίηση περ. γ) 

παρ. 4 άρθρου 16 ν. 4186/2013

Στην περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 16 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), περί της θητείας του Προέδρου και
των µελών του Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού Ε-
ξετάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)
το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς το πεδίο ε-

φαρµογής και τον µέγιστο αριθµό θητειών, β) προστίθε-
ται νέο τρίτο εδάφιο, γ) το τελευταίο εδάφιο τροποποιεί-
ται, σε εναρµόνιση µε τα ανωτέρω, και η περ. γ) της παρ.
4 του άρθρου 16 διαµορφώνεται ως εξής:

«γ) Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών µελών του
Συµβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορι-
σµός του Προέδρου και των µελών για περισσότερες α-
πό τρεις (3) θητείες, διαδοχικές ή µη. Η συνολική διάρ-
κεια των θητειών ενός προσώπου, διαδοχικών ή µη, δεν
δύναται να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη. Σε περίπτωση
διαδοχικών θητειών, δεν απαιτείται να επαναληφθεί η
διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της περ. α) της παρ.
3.»

Άρθρο 53
Μεταβατική διάταξη Κεφαλαίου Α΄ Μέρους Γ΄

Εωσότου συσταθεί και πληρωθεί θέση διευθυντή στα
Κέντρα Έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών, που συνιστώ-
νται µε τα άρθρα 17 έως 19, τα καθήκοντα του διευθυντή
ανατίθενται σε έναν (1) εκ των ερευνητών του αντίστοι-
χου Κέντρου Έρευνας, µε απόφαση της Συγκλήτου της
Ακαδηµίας που εκδίδεται µετά από πρόταση της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής του κέντρου. Ο διευθύνων ερευνη-
τής δεν λαµβάνει τις αποδοχές του διευθυντή. Εωσότου
πληρωθούν δύο (2) θέσεις ερευνητών σε κάθε Κέντρο Έ-
ρευνας που συνιστάται µε τα άρθρα 17 έως 19 του παρό-
ντος, για τις ανάγκες της διαδικασίας της επιλογής τους,
σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 17 και
την περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), τα καθήκοντα του διευθυντή ανατίθενται, µε α-
πόφαση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας, στον διευθυντή
άλλου Κέντρου Έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών µε συ-
ναφές γνωστικό αντικείµενο και στην επιτροπή κρίσης
µετέχει ερευνητής, που υπηρετεί σε Κέντρο Έρευνας
της Ακαδηµίας µε συναφές γνωστικό αντικείµενο, κατέ-
χει βαθµίδα ανώτερη ή ίση µε τη βαθµίδα της υπό πλή-
ρωση θέσης και επιλέγεται µε κλήρωση.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο  54
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


