
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 

 

 

Άρθρο 45 
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 

 
1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 177) επέρχονται οι εξής μεταβολές:  

α) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης είναι πάροχοι μεταλυκειακής, 

μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα 

πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που 

χορηγούν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης δεν είναι ισότιμα με τους 

τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής 

εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.  

2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από 

φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα υπάγεται σε κρατικό 

έλεγχο που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για την ίδρυση και 

λειτουργία αυτών απαιτούνται άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, οι οποίες 

χορηγούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Η υπουργική απόφαση για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας εκδίδεται 

εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται 

στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων και  έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 12. Του Τμήματος αυτού προΐσταται υπάλληλος 

κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.» 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  



«2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:   

α. Κτηριακές υποδομές, χώροι διδασκαλίας και μελέτης  των σπουδαστών 

και υλικοτεχνικός εξοπλισμός που να ανταποκρίνονται προς τα παρεχόμενα 

προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών και ιδίως να διαθέτουν 

βιβλιοθήκη λειτουργική για τη μελέτη των σπουδαστών και χώρους εργαστηρίων, 

οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων, εφόσον αυτοί απαιτούνται από το 

περιεχόμενο των παρεχομένων προγραμμάτων σπουδών. Οι εγκαταστάσεις 

πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και 

την υγιεινή των χώρων. Η συστέγαση Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με 

άλλους φορείς τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η από κοινού 

προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή δεν επιτρέπεται, εάν 

προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών 

σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το 

επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχομένων σπουδών.  Η συστέγαση 

Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με φορείς άλλης δραστηριότητας δεν 

επιτρέπεται, εάν η δραστηριότητά τους είναι ασύμβατη προς τον εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.    

β. Διοικητική στελέχωση. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει 

αν έχει το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει 

τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των 

εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.  

γ. Πληρότητα προγράμματος σπουδών. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτει με πληρότητα τα παρεχόμενα γνωστικά 

αντικείμενα. Σε περίπτωση σύμπραξης με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, 

κατά το άρθρο 10 του νόμου αυτού, η συνδρομή του κριτηρίου αυτού 

αποδεικνύεται με την υποβολή εγκεκριμένου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της 

αλλοδαπής αναλυτικού προγράμματος σπουδών, που συνοδεύεται από σχετική 

βεβαίωση της εθνικής αρχής διασφάλισης ποιότητας ή και πιστοποίησης και δεν 

προσκρούει σε κανόνες δημοσίας τάξεως.  

δ. Αριθμός και προσόντα διδασκόντων. Οι διδάσκοντες στα Κέντρα 

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε 

αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση και να έχουν εγγραφεί 



στο Μητρώο Διδασκόντων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 15 

του παρόντος νόμου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της 

ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Για τα προσόντα των διδασκόντων σε 

Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να συντρέχουν 

επιπλέον οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από το δεύτερο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου. 

ε. Αξιοπιστία και οικονομική δυνατότητα. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικά εύρωστο λειτουργώντας 

με βάση πλήρη και εμπεριστατωμένη τριετή οικονομοτεχνική μελέτη 

βιωσιμότητας θεωρημένη από οικονομολόγο κάτοχο πτυχίου Α’ τάξεως, μέλος 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή αντιστοίχου οργανισμού κράτους 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

γ) Το στοιχείο (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας με εγκατάσταση σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.» 

δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του 

κατά νόμο υπεύθυνου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 

Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 

22 του ν. 2469/1997 (Α’ 38).»   

ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης από Κέντρα 

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που συμπράττουν με εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

αλλοδαπής, ιδίως βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης 

(franchising) υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.»  

στ) To τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 καταργείται. 



ζ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:   

α) Παραλαμβάνει  τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας 

λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3, 4 , 6 και 11.  

β) Ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση άδειας ίδρυσης 

Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2,3 και 4 και 

εισηγείται σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων.  

γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης της 

παραγράφου 1  του άρθρου 14.  

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

ε) Τηρεί το Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.  

2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.: 

α) Επεξεργάζεται και ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την 

έκδοση άδειας λειτουργίας  κατά τα οριζόμενα στα  άρθρα 6 και 11. 

β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και των άλλων παρόχων 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

η) Το άρθρο 13 και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού καταργούνται.   

θ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου  1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν 

ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές πράξεις τους όσο και στις εν γένει προς τα έξω 

σχέσεις τους τον τίτλο: “Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης”».  

ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Πλην των δημόσιων Πανεπιστημίων δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου 

«Πανεπιστήμιο» στην ελληνική η σε ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, για τον χαρακτηρισμό αυτού του ιδίου».  



ια) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Ο Εσωτερικός Κανονισμός καθώς και κάθε μεταβολή του κοινοποιείται 

άμεσα στο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και εγκρίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.». 

ιβ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται 

ως εξής:  

«Τα υπό στοιχεία (α), (δ) και (ε) του παρόντος άρθρου παράβολα 

εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται 

υπέρ του Δημοσίου. Τα υπό στοιχεία (β) και (γ)  παράβολα εισπράττονται από τα 

κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ του Εθνικού 

Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.» 

ιγ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως 

εξής:    

«Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να  προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος 

νόμου  έως 31 Αυγούστου του 2011. Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν 

ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στις εν γένει προς τα έξω 

σχέσεις τους αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο «Εργαστήριο Ελευθέρων 

Σπουδών.»» 

    2.  Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 

διατάξεις αναφέρεται «Κολλέγιο», «Γραφείο Κολλεγίων» και «Επιτροπή 

Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων» νοείται, αντιστοίχως, «Κέντρο 

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης», «Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» 

και «Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΠΙΣ». 

3. Άδειες λειτουργίας  Κολλεγίων που έχουν χορηγηθεί  παύουν να ισχύουν 

στις 31-8-2010. Οι νέες άδειες λειτουργίας χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 3696/2008, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος, μετά από 

επανεξέταση των ήδη κατατεθειμένων αιτήσεων και δικαιολογητικών. Οι 

αιτούντες προσκομίζουν και νέα συμπληρωματικά στοιχεία, έως τις 15-6-2010, 

εφόσον το επιθυμούν ή εφόσον αυτά ζητηθούν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Εγγραφές 

σπουδαστών για το σπουδαστικό έτος 2010-2011 πραγματοποιούνται μετά την 

κατά τα ανωτέρω  χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας. Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται 



στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.  

 
 

Άρθρο 46 
Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

 
1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). Το Συμβούλιο 

αποτελείται από ένδεκα μέλη προερχόμενα από τον ακαδημαϊκό και τον 

επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκροτείται με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για 

τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο 

πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. καθώς και ο γραμματέας με τον 

αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα εκτελούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Εθνικό 

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας (Ε.Γ.Σ.Ε.) νοείται το Ε.Σ.Ε.Τ. 

2. Το Ε.Σ.Ε.Τ. εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της 

κρατικής ερευνητικής πολιτικής και γνωμοδοτεί σε όλα τα θέματα έρευνας και 

τεχνολογίας, για τα οποία απαιτείται η γνώμη του, κατά τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από 

τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Γνωμοδοτεί, 

επίσης, για τη συγκρότηση του εθνικού καταλόγου κριτών της παραγράφου 4. 

3.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

ρυθμίζονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης 

απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ. Η γραμματειακή και 

διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Τ. παρέχεται από τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  Η συμμετοχή στα έργα της Γραμματείας 

δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Στον πρόεδρο, 

τον αντιπρόεδρο, και τα λοιπά μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. καθώς και στον εκτελούντα χρέη 

γραμματέα υπάλληλο καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, 



Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων συγκροτείται, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., ο εθνικός 

κατάλογος κριτών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους διευθυντές των 

ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους διευθυντές αυτοτελών 

ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι.,  

ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας. Με την απόφαση συγκρότησης μπορούν να 

εγγράφονται στον κατάλογο κριτών και επίκουροι καθηγητές, ερευνητές Γ΄ 

βαθμίδας, καθηγητές Τ.Ε.Ι., καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού 

τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε 

ερευνητικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι 

υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο κριτών 

υποβάλλονται είτε με έγγραφη αίτηση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε 

με έγγραφη εισήγηση ερευνητή ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα ή 

επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία γίνεται περιγραφή της ειδικότητας του 

υποψηφίου, συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Ο τελικός κατάλογος κριτών 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί τον «Εθνικό Πίνακα 

Κριτών». 

Μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας προκειμένου να 

συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να έχουν βαθμό ανώτερο ή ίσο 

του αξιολογουμένου εφόσον είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων 

και ινστιτούτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α) το άρθρο 4 του ν. 

1514/1985 (Α΄ 13), όπως ισχύει, καταργείται, πλην της παραγράφου 5, η οποία 

προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128), β)    

λήγει η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ., τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους έως τη συγκρότηση του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου. 

6.  Η Γενική Διεύθυνση και η αντίστοιχη θέση Γενικού Διευθυντή της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που συστάθηκαν με το πρώτο εδάφιο του 

άρθρου 34 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) καταργούνται. Οι υπηρεσιακές μονάδες της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2006 (Α΄ 139) υπάγονται απευθείας 



στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι αρμοδιότητες του Γενικού 

Διευθυντή που ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου διατάγματος ασκούνται από το 

Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 
 
 

Άρθρο 47 
Λοιπές διατάξεις 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η 

οποία συστάθηκε με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 

339/1990 (Α΄ 135), καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού Διευθυντή, 

καταργούνται. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούνται από τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου από τον Ειδικό Γραμματέα, προϊστάμενο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 2 της υπ’ αρ. 

Φ.908/13438/Η/30-1-2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 

και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β΄148). 

2.  Μόνο για το σχολικό έτος 2010-2011 και για την εγγραφή στην Α΄ τάξη 

του δημοτικού σχολείου των μαθητών, οι οποίοι δεν φοίτησαν σε δημόσια ή 

ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης  

παρακολούθησης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση στ της παραγράφου 3 

του άρθρου 7 του π.δ. 201/1998 (Α΄161), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε 

με το άρθρο 27 του ν. 3687/2008. Για το σχολικό έτος 2010-2011 ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών 

νηπιαγωγείων ορίζεται η 21η-5-2010. 

3. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 

2413/1996 (Α΄ 124), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001, αντικαθίστανται ως εξής: «α) Ένα 

μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα τμήματος 

πανεπιστημίου ή Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με 

τους αναπληρωτές τους. β) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο τη 

δημόσια διοίκηση, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ή Νομικός Σύμβουλος ή 



Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους, που ορίζονται με τους 

αναπληρωτές τους.» 

4. Στο άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (Α΄  297), όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 7 του ν. 3833/2010, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος 

της παραγράφου 6 προστίθενται τα εξής: «, καθώς και πρόσθετη αμοιβή κατ’ 

αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά γραπτό 

δοκίμιο για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, 

εξεταστές, βαθμολογητές, αναβαθμολογητές, επιτηρητές και λοιπό προσωπικό 

που απασχολείται με τις εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες για απόκτηση του 

Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.» και β) προστίθεται παράγραφος 8, 

ως εξής:  «8. Ειδικά για όσους αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των πανελλήνιων εξετάσεων 

πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης και την έκδοση των σχετικών 

αποτελεσμάτων, οι οποίες διενεργούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».  

5. Στο ν. 3699/2008 (Α΄ 199) καταργούνται:  

α) στο άρθρο 20, η περίπτωση δ της  παραγράφου 1.1, η περίπτωση δ της 

παραγράφου 1.2, η περίπτωση γ της παραγράφου 1.3, η περίπτωση δ της 

παραγράφου 1.4, η περίπτωση δ της παραγράφου 2.2 και η περίπτωση γ της 

παραγράφου 3, β) η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και γ) η 

περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 22.  Τα ειδικά τυπικά προσόντα 

που προβλέπονται στις διατάξεις που καταργούνται με τo προηγούμενο εδάφιο 

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου και του επόμενου 

διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων στην ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση, εφόσον τα σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων 

σεμιναρίων αποκτήθηκαν έως τις 31-8-2010.  

6.  Τα ποσά του μηνιαίου ειδικού επιδόματος της παραγράφου 12 του 

άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (Α΄ 156), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και της παραγράφου 10 

του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, τα οποία έχουν καταβληθεί στο διοικητικό, 

νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 



αορίστου χρόνου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου  αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφορούν το χρονικό 

διάστημα από 1-1-2004 έως 31-8-2009 θεωρείται ότι νομίμως κατεβλήθησαν και 

δεν αναζητούνται με οποιονδήποτε τρόπο. 

7. Οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 5 του ν. 3475/2006 αντικαθίστανται 

ως εξής: 
« 1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου 

ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις. 

 2.α) Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του 

Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.  

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης: 

ι) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό. 

ιι) οι  κάτοχοι  πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), 

Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.ΠΑΛ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α’ 

κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β’ Κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα 

άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. 

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

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης: 

ι) Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας. 

ιι) Οι κάτοχοι πτυχίου Β’ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικότητας του ιδίου Τομέα. 

ιιι) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης  ειδικότητας του ιδίου Τομέα.» 

8. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 

(Α’ 51) αντικαθίσταται  ως εξής: 

«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με 

τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δέκα πέντε που κατά την ημερομηνία 

συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις 

διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.» 

9. Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  που 

υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με 



τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δέκα πέντε που κατά την ημερομηνία 

συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις 

διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.» 

10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 1/2003 καταργούνται. Στο 

έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα από την παράγραφο 2 και πριν από την 

παράγραφο 3, προστίθενται παράγραφοι 2.α και 2.β ως εξής: 

«2.α. Ως πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ορίζεται ο διευθυντής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα 

από τα υπό στοιχείο β της παραγράφου 2 τακτικά μέλη.  

2.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος 

αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί 

ο νόμιμος αναπληρωτής.»  

11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 1/2003 καταργούνται. Στο 

έκτο άρθρο του ν. 3839/2010, ύστερα από την παράγραφο 3 και πριν από την 

παράγραφο 4, προστίθενται παράγραφοι 3.α και 3.β ως εξής:  

«3.α. Ως πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ορίζεται ο διευθυντής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα 

από τα υπό στοιχείο β της παραγράφου 3 τακτικά μέλη.  

3.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος 

αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί 

ο νόμιμος αναπληρωτής.»  

12. Η ισχύς των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αρχίζει με την τοποθέτηση 

των  διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα 

επιλεγούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο χρόνος της 

τοποθέτησης διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Από το χρόνο αυτό λήγει η θητεία των μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε., πλην των αιρετών, τα οποία έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις έως τότε 

ισχύουσες διατάξεις. Τα μέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους 



έως τη συγκρότηση των ανωτέρω συμβουλίων κατά τις διατάξεις των 

παραγράφων 8, 9, 10 και 11.  

13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3577/2007 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η πράξη πρόσληψης των εκπαιδευτικών, που 

πρόκειται να υπηρετήσουν στο Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολλέγιο  Τιράνων, 

εκδίδεται από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης όπου υπάγεται η 

έδρα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.» Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 

ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 3577/2007. 
14. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται παράγραφος 4 ως 

εξής: «4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν λιγότερες 

ώρες από αυτές του ωραρίου τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση 

προς τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου τους. 

β)  Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της 

παραγράφου 1Δ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (Α΄ 56), όπως ισχύει, ο 

διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, μπορεί να 

προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν την μικρότερη 

υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να 

εργάζονται λιγότερες ώρες.» 

15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 

αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν 

καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.» 

Στην παράγραφο 3α του ίδιου άρθρου, η λέξη «τετραετίας» αντικαθίσταται από τη 

λέξη «διετίας». 

16. Η παράγραφος 3β του άρθρου 30 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως 

εξής: «Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η καταγγελία  της 

σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα 

εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας και του ίδιου 

ιδιοκτήτη θεωρείται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους 

απολυόμενους εκπαιδευτικούς καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 30.»  Η ισχύς του προηγούμενου 

εδαφίου ξεκινά από το σχολικό έτος 2010-2011.  



17. Οι διατάξεις της αριθμ. 2/36828/0022/28-9-2009 απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ. για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της 

κατηγορίας «Εισαγωγική Επιμόρφωση» του σχολικού έτους 2008-09 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»» (Υ.Ο.Δ.Δ. 

430) ισχύουν αναδρομικά από τις 24-8-2008.  
 
 

Άρθρο 48 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους 

διατάξεις του. 

 

 
Αθήνα,                     2010 
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