Μέρος Η΄
Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κεφάλαιο Α΄
Διατάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 204
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Στο π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλματος Α΄ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στην περίπτ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και
τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές
σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:
αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,
ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα,
γγ) που αποχωρούν και τα σχολεία εγγραφής τους.»
β) Στην παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, ως εξής:
«Νήπια που δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, τα οποία πληρούν το
ηλικιακό κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή
του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο
νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 6
εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.»
γ) Το όγδοο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 7, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και
τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές
σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:
αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,
ββ) που αποχωρούν και τα σχολεία εγγραφής τους.».
δ) Η παρ. 8 του άρθρου 7, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. ε΄
του άρθρου 23 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου
6, μπορεί να γίνει με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για σοβαρούς λόγους
που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή
δημόσιου νοσοκομείου. Με τη βεβαίωση προσδιορίζεται και η διάρκεια της
δικαιολογημένης καθυστέρησης.»
ε) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά
διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού χορηγείται με
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής
επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρ. 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.».
στ) Η παρ. 5 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος, χωρίς να υπολογίζεται στο άθροισμα
αυτό η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην
περίπτ. γ΄ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος.».
2. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου
59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) και την παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5),
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και
αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων».
β) Προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων και
δημοτικών σχολείων για ένα σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό των
σχολικών μονάδων, τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε
περιοχής».
3. Στο άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών χώρων,
για χρονικά διαστήματα εκτός του ωρολόγιου διδακτικού προγράμματος, καθώς και ο
χαρακτήρας των εκδηλώσεων για τις οποίες μπορεί να γίνεται η παραχώρηση, και
ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 3.».
4. Στο άρθρο 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ύστερα από
εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.»
β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα ταχύρρυθμης
δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των οποίων
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.). Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μπορεί να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για
τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου της παρ. 5 του
άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό
Λειτουργίας των σχολείων αυτών που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 47 του ν.
4264/2014 (Α΄118) και αναριθμήθηκε σε παρ. 3 με την περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 42
του ν. 4386/2016 (Α΄83).»
5. Στο άρθρο 13 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6. Τα Κ.Ε.Α. μπορεί να στεγάζονται σε κτίριο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) ή άλλου Φορέα Διαχείρισης με
αρμοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο Φορέας Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α΄
149). Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργικές δαπάνες του Κ.Ε.Α., περιλαμβανομένων των
δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, βαρύνουν τον Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος
επιχορηγείται με πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και του οικείου δήμου ή του Φορέα Διαχείρισης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα
σχετικό με την εφαρμογή των παρ. 5 και 6.»
6. Στο άρθρο έκτο του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την
περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), εκτός από αυτά που
αναφέρονται στην παρ. 7 του παρόντος,».
β) Στην παρ. 7 διαγράφονται οι λέξεις «των σχολικών συμβούλων,».
7. To άρθρο 23 του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο
οποίος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή
διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας,
ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.».
β) Προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται
αναλόγως και για τα μέλη του προσωπικού και τους Προϊσταμένους των Κέντρων
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του άρθρου 6 και της παρ. 3 του
άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).»

8. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας με συστήματα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένα σε χώρους
των δημόσιων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων αυτών, απαγορεύεται. Η καταγραφή ήχου ή
εικόνας μέσω τέτοιων συστημάτων, εγκατεστημένων στους χώρους των ως άνω δημόσιων
σχολικών μονάδων από τους Δήμους, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς
τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την υποπερίπτ. 1 της περίπτ. Στ΄ του
Κεφαλαίου Ι΄ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’
114), μόνο κατά το χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ο υπεύθυνος
επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο,
εμφανή και κατανοητό όποιον πρόκειται να εισέλθει στο χώρο όπου λειτουργεί σύστημα
βιντεοεπιτήρησης, ότι στο χώρο λειτουργεί τέτοιο σύστημα και παρέχει, εφόσον του
ζητηθεί, πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος, την εμβέλεια και τους
χώρους εγκατάστασης του χρησιμοποιούμενου συστήματος, καθώς και το χρονικό
διάστημα τήρησης των δεδομένων.
9. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: τριάντα επτά (37) θέσεις,
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: τριάντα τέσσερις (34) θέσεις.».

Άρθρο 205
Επιστημονικές Επιτροπές Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας

1. Η παρ. 4 της υπ’ αριθ. 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β΄ 649), η οποία κυρώθηκε με την περίπτ. Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 1824/1988 (Α΄ 296), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται
πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας, η οποία αποτελείται από:
αα) τον αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως πρόεδρο,
ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος,
γγ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. από Μουσικά Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως
μέλη,
δδ) ένα (1) μουσικό εγνωσμένου κύρους, ως μέλος.
β) Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και έχουν διετή θητεία, με
δυνατότητα ανανέωσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα
οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με
την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου,

γ) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για θέματα αρμοδιότητάς του
που αφορούν στη μουσική παιδεία και στα μουσικά μαθήματα που διδάσκονται στα
μουσικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται μεταξύ άλλων
για:
αα) το πρόγραμμα σπουδών των μουσικών μαθημάτων των μουσικών σχολείων,
ββ) τις αναθέσεις μουσικών μαθημάτων σε κλάδους και ειδικότητες,
γγ) τα προγράμματα επιμόρφωσης μουσικών ειδικοτήτων,
δδ) τα κριτήρια απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων,
εε) τη συγγραφή εγχειριδίων μουσικών μαθημάτων,
στστ) την πιστοποίηση μουσικών ικανοτήτων.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται
πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας, η οποία αποτελείται από:
αα) τον αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως πρόεδρο,
ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος,
γγ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. από Τμήματα Κινηματογράφου ή Θεατρικά ή
Εικαστικά Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως μέλη,
δδ) έναν (1) καλλιτέχνη εγνωσμένου κύρους, ως μέλος.
δ) Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και έχουν διετή θητεία, με
δυνατότητα ανανέωσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα
οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με
την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου,
ε) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για θέματα αρμοδιότητάς του
που αφορούν στην καλλιτεχνική παιδεία και στα καλλιτεχνικά μαθήματα που διδάσκονται
στα καλλιτεχνικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται μεταξύ
άλλων για:
αα) το πρόγραμμα σπουδών των καλλιτεχνικών μαθημάτων των καλλιτεχνικών σχολείων,
ββ) τις αναθέσεις καλλιτεχνικών μαθημάτων σε κλάδους και ειδικότητες,
γγ) τα προγράμματα επιμόρφωσης καλλιτεχνικών ειδικοτήτων,
δδ) τα κριτήρια απόδοσης καλλιτεχνικών ειδικεύσεων,
εε) τη συγγραφή εγχειριδίων καλλιτεχνικών μαθημάτων.».
2. Η παρ. 12 της υπ’ αριθ. 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β΄ 649), η οποία κυρώθηκε με την περίπτ. Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 1824/1988 (Α΄ 296), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. α) Οι εγγραφές, οι μετεγγραφές, η φοίτηση, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, τα
παιδαγωγικά μέτρα, και οι τίτλοι σπουδών για τα μουσικά σχολεία, καθώς και κάθε άλλο

συναφές θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
β) Με όμοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθμίζονται τα
αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, η αξιολόγηση των μαθητών, οι κάθε είδους
εξετάσεις, τα εγχειρίδια, ο εξοπλισμός και τα πάσης φύσης εκπαιδευτικά θέματα.».
3. Οι παρ. 2 και 3 της περίπτ. Β΄ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94) αντικαθίστανται ως
εξής:
«2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών υποβάλλονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
στη Διεύθυνση που υπάγεται το σχολείο, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Οι προϊστάμενοι
των Διευθύνσεων, αφού διαπιστώσουν ότι οι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προϋποθέσεις
μετάθεσης στέλνουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, στη Γενική Διεύθυνση
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη συνέχεια, η εν λόγω Γενική
Διεύθυνση διαβιβάζει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
3. Κατά την εξέταση των αιτήσεων μεταθέσεων της κατηγορίας αυτής το αρμόδιο
συμβούλιο λαμβάνει υπόψη:
α) για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την
προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα μουσικά σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την
επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και
β) για τους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ79.01 Μουσικών:
αα) τα όσα ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και
ββ) την απόλυτη εξειδίκευσή τους στους τομείς της μουσικής παιδείας που αποδεικνύεται
για μεν τη θεωρητική κατάρτιση με τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής ή με πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού
ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, για δε την ενασχόληση
με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από επίσημες αρχές και ειδικότερα:».
4. Για θέματα προσωπικού των μουσικών σχολείων αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2
της περίπτ. Β΄ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94).
5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
καταργείται.

Άρθρο 206

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211), όπως αυτή προστέθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 44/2017 (Α΄ 69) οι λέξεις «και γενικό μέσο όρο» αντικαθίστανται με τις
λέξεις «ή γενικό μέσο όρο».

Κεφάλαιο Β΄
Κρατικό Πιστοποιητικό Μουσικών Γνώσεων

Άρθρο 207
Θεσμοθέτηση Πιστοποιητικού Μουσικών Γνώσεων

Θεσμοθετείται κρατικό πιστοποιητικό μουσικών γνώσεων, Επιπέδου 5 του Εθνικού και
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 208
Εξετάσεις και πιστοποίηση

1. Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές εξετάσεις μουσικής αντίληψης και
μουσικής γνώσης που διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον φορές κάθε έτος, με έντυπα
μέσα, καθώς και πρακτική δοκιμασία στο μουσικό όργανο ή στη φωνητική.
2. Στις εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού μουσικών γνώσεων μπορεί να μετέχουν
Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν
νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, απόφοιτοι ωδείων ή μη, κάτοχοι
απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., με γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, παραδοσιακό, λαϊκό,
λόγιας δυτικής ή βυζαντινής μουσικής.
3. Όσοι μετέχουν στις εξετάσεις καταβάλλουν στο δημόσιο ταμείο παράβολο. Με απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος
του παραβόλου, καθώς και η διαδικασία καταβολής του και είσπραξής του .
4. Απαλλάσσονται των γραπτών εξετάσεων οι κάτοχοι των πτυχίων, μεταπτυχιακών ή
διδακτορικών διπλωμάτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής.

Άρθρο 209
Όργανα εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής
Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Επιστημονικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μέλη
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), ή ομότιμους καθηγητές Τμημάτων

Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται δύο (2) τουλάχιστον εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη ενότητα
(μουσικής αντίληψης και μουσικής γνώσης) από τα προαναφερόμενα μέλη. Η θητεία των
μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, από τα μέλη της, καθώς και ένας
γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ. Για τη
διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση
περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
2. Έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής είναι η προετοιμασία και η διεξαγωγή των
εξετάσεων του παρόντος και ειδικότερα ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης, ο καθορισμός
των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας, ο καθορισμός της ύλης της πρακτικής δοκιμασίας
οργάνου, η εποπτεία της αποστολής των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας σε εξεταστικά
κέντρα, η παροχή οδηγιών προς όλους όσους απασχολούνται στις εξετάσεις και η εποπτεία
των διεξαγόμενων δοκιμασιών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι τριμελείς
επιτροπές αξιολόγησης από εξεταστές-βαθμολογητές πρακτικής δοκιμασίας μουσικού
οργάνου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, συνιστάται
επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο, που αποτελείται από τρία
(3) μέλη, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής, το δεύτερο ως Γραμματέας και
το τρίτο ως βοηθός Γραμματέας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπάλληλοι που
επιφορτίζονται με την τεχνική υποστήριξη και την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής
αυτής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα
βαθμολογικά κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, οι τριμελείς επιτροπές
κάθε βαθμολογικού κέντρου και οι πρόεδροι αυτών, ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί
υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.
6. Με απόφαση του Προέδρου των βαθμολογικών κέντρων ορίζονται οι βαθμολογητές
δοκιμασιών για την αξιολόγηση των δύο ενοτήτων (μουσικής αντίληψης και μουσικής
γνώσης). Με όμοια απόφαση ορίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων,
συντονιστές βαθμολογητών, το αναγκαίο βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και το
έργο αυτών, στο πλαίσιο της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 165.
7. Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται οι επιτηρητές της
διεξαγωγής των εξετάσεων.

Άρθρο 210
Διαδικασία εξετάσεων

1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και πρακτικά σε όργανο. Η πρακτική δοκιμασία
διενεργείται από τρεις (3) εξεταστές, από τους οποίους δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να
έχουν την ειδικότητα στο εξεταζόμενο όργανο. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο
της βαθμολογίας των τριών (3) εξεταστών.
2. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές. Η βαθμολογία
προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών. Αναβαθμολόγηση
δεν επιτρέπεται σε καμία από τις εξεταζόμενες ενότητες.
3. Ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει πρόσβαση στο γραπτό του,
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου. Χορήγηση αντιγράφων
απαγορεύεται. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης, συντάσσεται, ύστερα
από αίτησή του, αξιολογική έκθεση από τον επιστημονικό υπεύθυνο ή από τον εκπρόσωπο
που εκείνος ορίζει. Για την υποβολή της σχετικής αίτησης καταβάλλεται παράβολο, το ύψος
του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
4. Η διεξαγωγή των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Μουσικών Γνώσεων
προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής. Στην προκήρυξη
καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εξεταστικά
κέντρα που ορίζονται, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα
θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων, τη δημιουργία
Μητρώου αξιολογητών, την αποστολή των θεμάτων, τον τρόπο γραπτής εξέτασης και
πρακτικής δοκιμασίας, τη διαδικασία βαθμολόγησης, τα ελάχιστα όρια βαθμολογίας, την
έκδοση αποτελεσμάτων, τη σύσταση και τη συγκρότηση των οργάνων, τον τύπο του
πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με
την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 211
Αμοιβές

1. Στους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των Επιτροπών, εξεταστές, βαθμολογητές,
αναβαθμολογητές, επιτηρητές και στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με τις
εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Η΄, καταβάλλεται
πρόσθετη αμοιβή κατ' αποκοπήν ή κατά ημέρες απασχόλησης ή κατά εξεταζόμενο
υποψήφιο ή κατά γραπτό δοκίμιο, καθώς και έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, δαπάνες
διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
2. Οι πρόσθετες αμοιβές της παρ. 1 και οι κάθε είδους δαπάνες διεξαγωγής των εξετάσεων
του παρόντος, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κεφάλαιο Γ΄
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 212
Πληροφοριακό σύστημα «myschool»

1. Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση,
λειτουργία και αποθήκευση ηλεκτρονικού αρχείου με το σύνολο των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων, καθώς και για
την εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Στο Π.Σ. «myschool» αποτυπώνεται, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό
χρόνο, η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα αρμόδια
όργανα της διοίκησης προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη
αποφάσεων.
2.
Στο Π.Σ. «myschool» καταχωρίζονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές σχολικές
μονάδες, καθώς και οι πληροφορίες των οποίων η αποτύπωση συμβάλλει στην αρτιότερη
οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων.
3. Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «myschool», σύμφωνα με την παρ. 2,
μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και του
λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων, των μαθητών, καθώς και των γονέων ή
κηδεμόνων, η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α) οι κατηγορίες πληροφοριών που καταχωρίζονται στο σύστημα και προκειμένου περί
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων
αυτών,
β) τα όργανα, οι οργανικές μονάδες και εν γένει οι υπηρεσίες και οι κατηγορίες των μελών
του προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που είναι αρμόδια για την καταχώριση και τα οποία έχουν
πρόσβαση σε κάθε κατηγορία πληροφοριών, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων
τους,
γ) τα πρόσωπα ή οι φορείς στους οποίους μπορεί να κοινοποιούνται πληροφορίες του
πληροφοριακού συστήματος και οι σκοποί της κοινοποίησης αυτής, στους οποίους
περιλαμβάνονται ιδίως ερευνητικοί ή στατιστικοί σκοποί, καθώς και η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις της κοινοποίησης,

δ) ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών στο πληροφοριακό σύστημα και η διαδικασία
διαγραφής τους,
ε) τα σχετικά με την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλα τα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω εφαρμογών του συστήματος, όπως ενδεικτικά
ηλεκτρονικών εγγραφών μαθητών, καταχώρισης βαθμολογιών ή απουσιών, ηλεκτρονικής
επικοινωνίας των γονέων ή κηδεμόνων με τις σχολικές μονάδες και
στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος,
περιλαμβανομένων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζονται για την
ασφάλεια της επεξεργασίας των πληροφοριών.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του Π.Σ. «myschool» με
άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του
δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), καθώς
και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων αυτών, για την
καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των λοιπών φορέων που
μνημονεύονται στην παρούσα παράγραφο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες αφορά η διασύνδεση και ρυθμίζεται κάθε σχετικό
θέμα.
6. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες του Π.Σ. «myschool» ανήκουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Η λειτουργία
και η συντήρησή τους μπορεί να ανατίθεται σε φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο
αυτό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του οικείου φορέα. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα,
περιλαμβανομένων των θεμάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
(«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ΕΕ L 119)
που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον φορέα, ως
εκτελούντα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των περιπτ. 8 και 7,
αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού.

Άρθρο 213
Θέματα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) Διόφαντος

1. Στο άρθρο 23 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από
γνώμη του Ι.Τ.Υ.Ε., ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή της παρ. 2,
περιλαμβανομένων των θεμάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
(«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ΕΕ L 119)
που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ι.Τ.Υ.Ε., με την
ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των περιπτ. 8
και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού.».

2. α) Το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού του Ι.Τ.Υ.Ε.- Διόφαντος, όπως είχε
διαμορφωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται νόμιμο και οι καταβληθείσες
αποδοχές δεν αναζητούνται.
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 214
Τροποποίηση του π.δ. 18/2018

Στο π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η υποπερίπτ. β΄ της περίπτ. Θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, όπως η περίπτωση αυτή
προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται ως
εξής:
«β) Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.».
2. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
30 του ν. 4559/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ) Τμήμα Γ΄ Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.».
3. Στο άρθρο 15Β, όπως αυτό αναριθμήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019
(Α΄ 13), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι η οργάνωση
και η διεξαγωγή εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου και πιστοποιήσεων.»
β) Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών».
γ) Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών είναι αρμόδιο για:
α) τον προγραμματισμό των εξετάσεων και τη σύνταξη της υπουργικής απόφασης για την
προκήρυξη των εξετάσεων σε δύο (2) τουλάχιστον εξεταστικές περιόδους το χρόνο,
β) την οργάνωση των ηλεκτρονικών και των συμβατικών εξετάσεων για το Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και για το Κρατικό Πιστοποιητικό Μουσικών Γνώσεων
(ΚΠΜΓ), τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος σε συνεργασία με την Κεντρική Εξεταστική
Επιτροπή, την κατανομή υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα, τη σύνταξη των υπουργικών
αποφάσεων, με αντικείμενο τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων ή τον ορισμό
μονοπρόσωπων οργάνων, τον καθορισμό των βαθμολογικών κέντρων και την κατανομή

βαθμολογητών προφορικής δοκιμασίας όλων των εξεταζόμενων γλωσσών, καθώς και της
προφορικής δοκιμασίας και της πρακτικής εξέτασης οργάνου,
γ) τη συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των
υποψηφίων, καθώς και τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των
εξεταστικών κέντρων για την εξέταση των ατόμων με ειδικές δεξιότητες,
δ) τη διενέργεια ηλεκτρονικών και συμβατικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), στα προκαθορισμένα κέντρα, μέσω του συστήματος ασφαλούς
(κρυπτογραφημένης) μετάδοσης θεμάτων,
ε) τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την επικύρωση και την έκδοση των
αποτελεσμάτων των εξετάσεων του ΚΠΓ και του ΚΠΜΓ,
στ) τη συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου για θέματα που αφορούν
στη διοργάνωση και στη διεξαγωγή των εξετάσεων για το ΚΠΓ και το ΚΠΜΓ, όπως η σύνταξη
υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση μετακίνησης των βαθμολογητών της προφορικής
δοκιμασίας του ΚΠΓ και της πρακτικής δοκιμασίας του ΚΠΜΓ,
ζ) τη μελέτη και τον σχεδιασμό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού απαραίτητου για τη
διεξαγωγή των εξετάσεων για το ΚΠΓ και το ΚΠΜΓ,
η) την έκδοση και τη χορήγηση των πιστοποιητικών αρμοδιότητάς του,
θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 30
του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), προστίθενται οι λέξεις:
«καθώς και η διοίκηση του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ»
5. Στο τέλος της περίπτ. β΄ της παρ.4 του άρθρου 25, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10
του άρθρου 30 του ν.4559/2018 (Α΄ 142), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού
προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ, και συγκεκριμένα για το διορισμό, τη βαθμολογική και
μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη καθώς και τη χορήγηση των αδειών, για τις οποίες
απαιτείται γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού
(ΚΥΣΔΙΠ)».
6. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 26 προστίθενται οι λέξεις:
«, καθώς και του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ.».
β) Η παρ. 4 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Τμήμα Β΄ Πειθαρχικών Θεμάτων και σχετικών Διοικητικών Μέτρων είναι αρμόδιο
για τον χειρισμό των πειθαρχικών θεμάτων και σχετικών διοικητικών μέτρων του
ανθρώπινου δυναμικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου και του διοικητικού
προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ, καθώς και τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».
γ) Η εισαγωγική πρόταση του παρ. 5 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Προσωπικού είναι αρμόδιο για την κινητικότητα του
ανθρώπινου δυναμικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου, καθώς και για την
κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ, και ιδίως για:»
7. α) Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 27 προστίθενται οι λέξεις:
«, καθώς και του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ.».
β) Στο τέλος της περίπτ.α΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 προστίθεται υποπερίπτ. εε΄, ως εξής:
«και εε΄ των διοικητικών υπαλλήλων των δημοσίων ΙΕΚ».
γ) Στο τέλος της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ.3 του άρθρου 27 προστίθενται οι
λέξεις:
«και των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων ΙΕΚ».
8. Ύστερα από την περίπτ. ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 51, όπως η περίπτωση αυτή
προστέθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 14 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, προστίθενται
περιπτ. ιβ.α΄ και ιβ.β΄, ως εξής:
«ιβ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες
(χωροταξική κατανομή),
ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις
σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,».
9. Ύστερα από την περίπτ. ιγ΄ της παρ. 7 του άρθρου 52, όπως η περίπτωση αυτή
προστέθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 15 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, προστίθενται
περιπτ. ιγ.α΄ και ιγ.β΄, ως εξής:
«ιβ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες
(χωροταξική κατανομή),
ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις
σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,».
10. Η περίπτ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 66, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την
παρ. 11 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.».
11. Στο άρθρο 69, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 και
την παρ. 17 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας».
β) το πρώτο εδάφιο και η περίπτ. α΄ αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας υπάγεται στον Γενικό/
Τομεακό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και είναι αρμόδιο για:
α) τη σύνταξη αποφάσεων, πράξεων, εγκυκλίων, οδηγιών που αφορούν στις διαδικασίες
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων,».

12. Η περίπτ. θ΄ της παρ. 3 και η περίπτ. ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 51, καθώς και η περίπτ.
θ΄ της παρ. 3 και η περίπτ. ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 52 καταργούνται.
13. α) Στο τέλος του άρθρου 84 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:
«9. Για την επιλογή υπαλλήλων ως προϊσταμένων στις Γενικές Διευθύνσεις Ψηφιακών
Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης απαιτείται εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε
αντικείμενα σχετικά με τις αρμοδιότητες της οικείας Γενικής Διεύθυνσης».
β) Η θητεία των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της παρ. 1 που έχουν επιλεγεί
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγεται.
14. Στην παρ. 1 του άρθρου 85 μετά τη φράση «, καθώς και των υπαλλήλων των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
προστίθεται η φράση «και των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων ΙΕΚ.».

Άρθρο 215
Τροποποιήσεις του ν. 3966/2011

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 53 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί
να ανατίθεται στο Ι.Ε.Π. η υλοποίηση συγκεκριμένης δράσης. Με όμοια απόφαση
ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση δράσεων από το Ι.Ε.Π..».

Άρθρο 216
Τροποποιήσεις του ν. 4057/2012

Στην παρ. 5 του άρθρου έκτου του ν. 4057/12 (Α΄ 54) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περίπτ. α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), που
αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, υπαγόμενες απ’ ευθείας στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4434/1964, Α΄
217, και άρθρο 34 του ν. 1946/1991, Α΄ 91, αντιστοίχως).».
β) οι περιπτ. ε΄ έως και θ΄ αναριθμούνται σε η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ αντίστοιχα.
γ) προστίθενται περιπτ. ε΄ έως και ζ΄, καθώς και περίπτ. ιγ΄, οι οποίες έχουν ως εξής:

«ε) των διοικητικών υπαλλήλων των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο
(άρθρο 65 του Ν 1566/1985, Α΄ 167),
στ) των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 3149/2003, Α΄ 141),
ζ) των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.),
ιγ) των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.».

Άρθρο 217

1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 182/2004 (Α΄ 161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του
άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται περίπτωση 12Α ως εξής:
«12Α. Γνωμοδοτούν για τις αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας για βαθμολογική
ένταξη, τις αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη και
μισθολογική εξέλιξη και τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σπουδών του συνόλου των υπαλλήλων των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), διαγράφονται οι λέξεις «και πειθαρχικό».
3. Στο τέλος της υποπερίπτ. ηη΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄
118), η οποία προστέθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄
13), προστίθεται η φράση «,την οποία προσκομίζει στον Διευθυντή της αρμόδιας σχολικής
μονάδας και ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».
10. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.),».

Άρθρο 218
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) οι λέξεις «των εξετάσεων του 2018»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «των εξετάσεων Μαΐου 2019».
2. Στο άρθρο 3 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής είναι η προετοιμασία και η διεξαγωγή των
εξετάσεων του παρόντος άρθρου και ειδικότερα ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης κατά
την προφορική δοκιμασία, ο καθορισμός των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας, η εποπτεία
της αποστολής των θεμάτων σε εξεταστικά κέντρα, η παροχή οδηγιών προς όλους όσους
απασχολούνται στις εξετάσεις και η εποπτεία των διεξαγόμενων δοκιμασιών.».
β) η παρ. 3, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι
εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου. Με απόφαση
του Προέδρου του βαθμολογικού ή των βαθμολογικών κέντρων ορίζονται οι βαθμολογητές
δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου. Με απόφαση των
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται οι επιτηρητές της διεξαγωγής των
εξετάσεων.».
γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, συνιστάται
επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο, που αποτελείται από τρία
μέλη, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής, το δεύτερο ως Γραμματέας και το
τρίτο ως βοηθός Γραμματέας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπάλληλοι που
επιφορτίζονται με την τεχνική υποστήριξη και την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής
αυτής.».
δ) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. δ΄ της
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), οι λέξεις «ο γραμματέας της Κεντρικής
Εξεταστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υπάλληλος
του Τμήματος Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.».
3. Στο άρθρο 4 του ν. 2740/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 1του ν. 4452/2017, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών.
Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες.».
β) στο τέλος της παρ. 4, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 4452/2017 (Α΄ 17), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται, ύστερα από
εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».
γ) Η παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα
θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων, την τήρηση
Μητρώου αξιολογητών, την αποστολή των θεμάτων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής
εξέτασης, τη διαδικασία βαθμολόγησης, τα τυχόν ελάχιστα όρια βαθμολογίας, την έκδοση

αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των οργάνων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού που
χορηγείται στους επιτυχόντες.».

Άρθρο 219
Τροποποιήσεις του ν. 4186/2013

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται:
αα. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, που
πραγματοποιείται σε μία (1) ημέρα εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική
μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα
(1) διδακτικό έτος και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των
Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών και
ββ. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»,
διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για
ένα σχολικό έτος.
β. Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9)
μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρείς (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε
εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών
κανονικής άδειας, αρχίζει κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους
μέχρι την 31η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους. Η
ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. Κατ’ εξαίρεση
και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019, η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού
έτους - Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του εν λόγω σχολικού έτους,
συνεχίζεται ως εξής: α) το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων λήγει εντός του
διδακτικού έτους και η αναπλήρωση, για τμήματα που ξεκίνησαν μετά τις 15.11.2018,
ρυθμίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και β) το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης
στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» λήγει με τη συμπλήρωση των εκατόν
πενήντα έξι (156) ημερών και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 20.9.2019.
γ. Το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά
Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.. Για την αναλογία καθηγητών - μαθητών στα
εργαστήρια, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. και των
Ε.Κ.. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό
έτος - τάξη μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό
τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση
και τη λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας».
Με όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: αα.
η διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους -

τάξης μαθητείας», ββ. τα ζητήματα φοίτησης των μαθητευόμενων που σχετίζονται με τις
αναρρωτικές άδειες.
δ. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»
ορίζεται με σύμβαση (σύμβαση μαθητείας), που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου
και του εργοδότη (φορείς του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 δημοσίου τομέα, φυσικό
ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση) και θεωρείται από τον Διευθυντή της
οικείας σχολικής μονάδας.
Η σύμβαση μαθητείας δύναται: αα. να καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους
εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεων τους. Οι
μαθητευόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή
του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.. ββ. να
ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου
καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.
ε. Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» χορηγείται στον
απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συμμετοχή στις
εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
στ. Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» μπορούν να
παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας
τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα
Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες
πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης
και καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Η υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού
Προγράμματος πραγματοποιείται στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των
ΕΠΑ.Λ. σε απογευματινό ωράριο.
Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας»
απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης
ως επιμορφωτές και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τομέα
του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα, έχει το ρόλο του
επόπτη. Από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μεταξύ των εκπαιδευτικών που
μπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως
επιμορφωτές, προηγείται α) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει προϋπηρεσία ως επιμορφωτής
σε θέματα μαθητείας και β) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης
παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, διάρκειας
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών.
Η αμοιβή των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα
Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ως επόπτες, καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενη
πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020.
Με την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020, στο
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορεί να απασχολούνται: αα. μόνιμοι
εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση. Η ανάθεση της υπερωριακής

απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται από τον οικείο Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του
ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραμμα. ββ. μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό
ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωσή του και γγ. ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η
αμοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να
καλύπτεται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού
Προγράμματος Πιστοποίησης».
2. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) μετά τη φράση
«οργανώνονται Τμήματα Μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ», προστίθεται η φράση «σε ειδικότητες που
έχουν καθοριστεί να λειτουργούν στην Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ καθώς και σε εξειδικεύσεις τους».

Άρθρο 220
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4485/2017

Η παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) τροποποιείται ως εξής:
«4. Μετά την επιλογή τους σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), οι
υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να συμπληρώνουν έως το
εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία
θεωρητικών μαθημάτων (τεχνολογικά-επαγγελματικά Β΄ Τάξης και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης
Επαγγελματικού Λυκείου) και του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων
(τεχνολογικά-επαγγελματικά Β΄ Τάξης και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου),
τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν οργανικά,
εφόσον: α) έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω μαθήματα, σύμφωνα με την απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που καθορίζει την αντιστοιχία
διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των
ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά, β) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό
συγκρότημα, γ) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και δ) η διδασκαλία του
μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.. Η
ανάθεση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των
συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..

Άρθρο 221
Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016

1. α) Η παρ.7 του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις
οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, με τις αποδοχές στην
Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συμπλήρωση της τριετίας η
απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού
επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των
υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Στην περίπτωση διετούς παράτασης της
απόσπασης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι συντονιστές εκπαίδευσης λαμβάνουν στο
πρώτο έτος παράτασης τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο
εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα. Περαιτέρω παράταση της
απόσπασης αποκλείεται.
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία
υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη,
κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της
υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση παράτασης της απόσπασης ο εκπαιδευτικός
λαμβάνει στο πρώτο έτος παράτασης τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο
εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα.
2. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από το σχολικό έτος 2019-2020 και το σχολικό έτος 2020 για
το νότιο ημισφαίριο και μόνο για τους συντονιστές εξωτερικού και τους εκπαιδευτικούς
που κατά το εν λόγω σχολικό έτος ξεκινούν το πρώτο έτος παράτασης της απόσπασής τους.
3. Το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα σχολικές μονάδες της περίπτ. α΄ του
άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την
έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις
διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, καθώς
και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Στα Τ.Ε.Γ., της περίπτ. β΄ του άρθρου 3, και στις άλλες
μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των περιπτ. γ΄ και δ΄
του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στην εκάστοτε χώρα υποδοχής ως προς την
έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις
διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, καθώς
και τη χορήγηση τίτλων σπουδών.».

Άρθρο 222

Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του
καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου δημοσίου υπαλλήλου κατηγορίας πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, καθώς και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του μισθολογίου του

Δημοσίου επιδόματα, εφόσον πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις. Επί των αποδοχών
διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Οι αποδοχές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον
προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ. κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και καταβάλλονται
στον δικαιούχο με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό.».

Άρθρο 223

Στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Μαθητές που, κατά την έναρξη των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019, λόγω μη
συμπλήρωσης του 15ου έτους της ηλικίας τους που απαιτείται για την προσκόμιση
δικαιολογητικού νόμιμης εργασίας, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στην
Α΄ τάξη εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) και, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 20182019, φοίτησαν στην Α΄ τάξη ημερησίου Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια,
εφόσον φοιτούν, τα δύο (2) επόμενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β΄ και Γ΄ τάξεις εσπερινού
Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.).».

Άρθρο 224

1. Στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια (Γ.Ε.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωμα να φοιτούν και
ανήλικοι που παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
2. Ο ανήλικος που εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ.1 μπορεί να φοιτά σε εσπερινό
γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσει στη σχολική μονάδα φοίτησης: α)
βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής ότι
παρακολουθείται από την Υπηρεσία, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της
παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων, ή β) ελλείψει λειτουργίας της ως
άνω Υπηρεσίας, οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο της κατά τόπον αρμόδιας Εισαγγελίας ή
του Δικαστηρίου Ανηλίκων απ’ όπου προκύπτει ότι ο ανήλικος απασχολεί την Υπηρεσία στο
πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των
ανηλίκων.

