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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 

άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Άρθρο 1

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

1. Από 1.10.2018 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), με έδρα την Άρτα καταργείται 
ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδι-
καίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και 
εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, 
χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος 
υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προ-
σώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας 
για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία 
και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν ανήκουν σε Τομείς 
μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Εκκρεμείς δίκες 
με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται από το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές 
αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ισχύουν 
έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως 
σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις 
υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα 
τα έργα-προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που 
αυτός έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρη-
ματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν 
έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμ-
βάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα 

Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) εν-
σωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και χρέη προϊσταμένου της 
μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστά-
μενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επι-
στημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακο-
λουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου 
τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και 
προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων 
με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων 
μελών. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης μετέχει 
έως την 31.12.2020, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτρο-
πής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπεί-
ρου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο 
ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή 
εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών Δ.Ε.Π. της 
επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί από την 
1.10.2018 έως την 31.8.2022 Συμβούλιο Ένταξης, στo 
οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1.10.2018 Πρύτα-
νης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες 
κατά την 1.10.2018 Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 
καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης ακα-
δημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
ως μέλη. Το Συμβούλιο Ένταξης είναι αρμόδιο για τη 
διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη διασφάλιση 
της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών 
των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, κατά τη μεταβατική 
περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως:

α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη 
λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπου-
δών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,

β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή 
των αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του 
αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμο-
διότητάς του,

β) τη γνωμοδότηση σε νομικής φύσεως ερωτήματα 
που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του γραφείου 
του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και 
οι Αντιπρυτάνεις του ιδρύματος,

γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του ιδρύματος ενώπι-
ον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, 
διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής,

δ) την εισήγηση στη Σύγκλητο για την άσκηση ή μη 
ένδικων βοηθημάτων ή μέσων.

3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου δι-
ενεργείται είτε από τον προϊστάμενο του Γραφείου είτε 
από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υπο-
θέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

4. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυ-
ξάνονται κατά μία (1).

5. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου συνι-
στώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, 
οι οποίοι επικουρούν τον Προϊστάμενο του Γραφείου στο 
έργο του. Για την πρόσληψή τους εφαρμόζεται η παρ. 
2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την 
πρόσληψη των δικηγόρων αυτών, η νομική υποστήριξη 
του Πανεπιστημίου μπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους 
που αμείβονται κατά υπόθεση.

6. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου 
και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, 
μπορεί να αναθέσει την υπεράσπιση του πανεπιστημίου 
σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής, για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή 
δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, 
αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που 
εκκρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτη-
τας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών 
ζητημάτων της.

7. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργα-
να των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε 
κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε 
έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για την 
υπεράσπιση του πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο 
Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, 
καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό 
(πραγματικό) της υπόθεσης.

8. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υποχρεούται να παρέχει 
στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία 
του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστή-
ριξη του Γραφείου, ο πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο (2) 
διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονι-
κό διάστημα έως δύο (2) έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 22

Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι. και

σπουδαστών Ι.Ε.Κ. σε σχολικές μονάδες

1. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. 
και σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. μπορούν, στο πλαίσιο των μα-
θημάτων του προγράμματος σπουδών, να ασκούνται σε 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζο-
νται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
πρακτική άσκηση της παραγράφου 1.

Άρθρο 23

Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)

Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 

2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτι-

κό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργα-
σία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του νηπίου.».

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 
3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι 
μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
παραμένουν στο σχολείο για να συμμετέχουν σε έκτα-
κτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων 
ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου ή σε 
επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους συ-
ντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν 
οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.».

γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«7. Η σχολική περιφέρεια των τμημάτων ένταξης στα 
νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία καθορίζεται με 
απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου εκπαι-
δευτικών θεμάτων.».

δ) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«Η Επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαι-

δευτικών θεμάτων, ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές 
ή προϊσταμένους νηπιαγωγείου, ως μέλη.».

ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρα-
γράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλ-
λουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαι-
δαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, 
χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.».

γγ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα 

(1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των 
γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση 
Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχε-
τική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ει-
δικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντο-
νιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής 
παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει 
την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.».
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ε) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαι-

δευτικών θεμάτων ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές 
ή Προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.».

ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλ-
λουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγω-
γικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς 
αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.».

γγ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από 

τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6, 
μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιού-
νται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγι-
κής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία 
προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης 
καθυστέρησης.».

στ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 
αντικαθίσταται ως εξής:

«β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδε-
μόνες τους επιθυμούν την κατάταξή τους σε τάξη του 
γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. 
με την οποία συστήνεται η εγγραφή του μαθητή σε γε-
νικό σχολείο,».

ζ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται 

ως εξής:
«ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συ-

ναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του 
οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντο-
νισμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),».

ββ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει για ενημέ-

ρωση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού 
έτους, στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων τον 
ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών 
δράσεων, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρό-
γραμμα εφημεριών.».

γγ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συ-
ναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του 
οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,».

η) Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως 
εξής:

αα) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται 
σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών 
θεμάτων για έγκριση. Ο Προϊστάμενος εκπαιδευτικών 
θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο 
σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο Διευθυντή πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης.».

ββ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Ο οικείος Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων 
εισηγείται εγγράφως μέσω του Διευθυντή εκπαίδευσης, 
στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), προ-
τείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που 
πλεονάζουν στα σχολεία.».

γγ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, 
παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, ύστερα από σύμφωνη γνώ-
μη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.».

δδ) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
«11. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και 

προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/
τμημάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ορίζει μια 
έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των 
διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προ-
ϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων.».

εε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύ-
νολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη 
ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμμα-
τος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά, με 
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με 
τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ύστερα 
από εισήγηση του Διευθυντή. Συγκεκριμένα, αξιοποι-
είται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από 
τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη 
τοποθετημένοι στη σχολική μονάδα.».

στστ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 16 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, 
στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδά-
σκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς και η ημέρα για 
την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την 
ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, κοι-
νοποιείται στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης και στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, 
επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 
διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος και αναρτάται 
σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.».

ζζ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρα-
γράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος πρωινής 
ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογη-
μένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη 
γνώμη του αρμόδιου Προϊσταμένου εκπαιδευτικών θε-
μάτων, με απόφαση του οικείου Διευθυντή πρωτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού 
Διευθυντή εκπαίδευσης.».

ηη) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγρά-
φου 16 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη 
του διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και 
αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατά-
σταση μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμ-
μα.».
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θθ) Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 16 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην 
παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα 
για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ορίζονται με σχετική 
πράξη του συλλόγου διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοή-
μερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και 
για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλε-
ψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν 
την επόμενη 2η ώρα του ολοήμερου προγράμματος. 
Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συ-
μπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του ολοήμερου 
προγράμματος, στους οποίους ανατίθεται η ώρα της σί-
τισης-χαλάρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 
των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας 
(14:15-15:00) του ολοήμερου προγράμματος.».

θ) Το Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως 
εξής:

αα) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Το Ε.Ω.Π.Δ. καταρτίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από 
το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε 
συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. 
βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια, και στο πλαίσιο 
αυτό, αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 
των εκπαιδευτικών, καθώς και οι διδακτικές ώρες για 
τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το 
Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστά-
μενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος 
επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και 
ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του 
συλλόγου διδασκόντων:

α) Επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του σχολείου,
β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκ-

παιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του 
κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από 
συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμά-
των.»,

ββ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται 

οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρό-
γραμμα και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ολοή-
μερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική 
λύση δίνει ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων. Το 
Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο εκ-
παιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. 
Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου δι-
δασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήμερο 
πρόγραμμα:

α) Κοινοποιείται στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών 
θεμάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης,

β) επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό-
γραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος,

 γ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκ-
παιδευτικών.»,

γγ) η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«δ) Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο 
ολοήμερο πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προ-
βλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία 
του τμήματος με απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης.»,

δδ) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ε) Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη 
του Διευθυντή - προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, 
συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση 
αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο ολο-
ήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής 
μαθητών.»,

ι) το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών 

κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρη-
σής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, 
τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους 
ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών 
χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την 
ασφάλεια των μαθητών.»,

ββ) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνα-
κα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και 
υποβάλλεται στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμά-
των.»,

ια) το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει ο συ-

ντονιστής εκπαιδευτικού έργου ύστερα από πρόσκληση 
του συλλόγου διδασκόντων.»,

ββ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Για την αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιά-

ζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα 
συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται 
με το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον 
εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους γονείς/κηδε-
μόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευ-
τικής υποστήριξης των μαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου 
αυτές λειτουργούν, με τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο 
συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκ-
παιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαί-
δευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φο-
ρείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών 
και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του 
μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να 
γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων:

α) όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος, 
β) με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα όταν πρόκει-

ται για αλλαγή σχολείου.»,
ιβ) το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: 
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενημέρωση στον 

Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, ο οποίος μπορεί 
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να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτά-
σεις.»,

ββ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«Οι σχολικές δράσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 2 μπορεί να μην εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνι-
αίο προγραμματισμό του σχολείου, αλλά να είναι έκτα-
κτες μετακινήσεις των μαθητών, οπότε εγκρίνονται από 
το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, ύστερα 
από εισήγηση των διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για 
την εκάστοτε σχολική δράση και θα συνοδεύουν τους 
μαθητές σε αυτή, τη γραπτή ή προφορική ενημέρωση 
του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων και αφού 
ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ιν-
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).»,

γγ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο 
διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για έγκριση.»,

δδ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγματοποιείται με την 
προϋπόθεση ότι συμμετέχουν σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) 
τουλάχιστον των μαθητών κάθε τμήματος/τάξης.»,

εε) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές 
ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί έως δύο (2) φορές ανά διδακτικό έτος 
με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία 
ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης.»,

στστ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο, στο πλαί-
σιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 2, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του 
συλλόγου διδασκόντων και την ενημέρωση του Προϊ-
σταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.»,

ιγ) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17
Επιμορφωτικές δράσεις

1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου 
και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες το 
χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτι-
κών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά 
σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά 
όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαι-
δευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περί-
πτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985.

2. Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων 
είναι η εξέταση των θεμάτων που έχουν σχέση με την 
επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαι-
δευτικών, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, 
το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση 
του εκπαιδευτικού έργου ή την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαμόρφωση του 
θεματικού περιεχομένου των επιμορφωτικών αυτών συ-
ναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου 
λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της 
περιφέρειας ή ομάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή 
τάξεις.

3. Μέσα στα χρονικά διαστήματα από την 1η έως την 
10η Σεπτεμβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου 
μπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαι-
δευτικού έργου επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.»,

ιδ) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστε-

γαζόμενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώμη των 
διευθυντών ή των προϊσταμένων των σχολείων, του συλ-
λόγου διδασκόντων και του διευθυντή πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές 
και τους γονείς /κηδεμόνες τους.»,

ββ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του 
διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»,

ιε) στα Παραρτήματα, όπου γίνεται αναφορά σε 
«ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».

Άρθρο 24

Ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής:
α) Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2, αντικα-

θίστανται ως εξής:
«1. Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί 

τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρ-
μόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συ-
νολικά ωρών εβδομαδιαίως. 

2. Στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζε-
ται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα 
γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών 
εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανα-
τολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε 
(5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη 
ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.

3.α) Η Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και η Δ΄ Τάξη 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Ομάδες 
Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονο-
μίας και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της 
Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα 
Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού. Οι 
μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα 
της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και 
τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας. Ειδικά οι μαθητές της Γ΄ 
Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και 
ένα (1) Μάθημα Επιλογής.

β) Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για 
τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχε-
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δίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι 
θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, 
από τα οποία το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του 
ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του 
Ι.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρό-
γραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά 
Λύκεια, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».

β) Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) αα) Καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα, κα-
θώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τάξεων 
του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το 
σχολικό έτος 2018-2019,».

2. Η προθεσμία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο 
της περίπτωσης 3 της υποπαράγραφου Θ.3 της παρ. Θ΄ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως 
αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 (Α΄118) παρατείνεται για το σχολικό έτος 
2018-2019 έως τις 25.9.2018, για την υποβολή αιτήσεων 
χορήγησης ή τροποποίησης άδειας από ιδιωτικά συστε-
γαζόμενα νηπιαγωγεία, τα οποία πρόκειται να λειτουργή-
σουν στους δήμους, στους οποίους εφαρμόζονται για το 
σχολικό έτος 2018-2019 οι διατάξεις της υποχρεωτικής 
προσχολικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως αντικαταστά-
θηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 
του ν. 4521/2018 (Α΄38). Η άδεια χορηγείται ύστερα από 
υποβολή πλήρους φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 25

Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4186/2013, όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 
και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρ-
θρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), προστίθεται παράγρα-
φος 4 ως εξής:

«4. Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρό-
γραμμα με τον τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», το οποίο 
περιλαμβάνει: α) την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία 
που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκεί-
ων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),
β) τη ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μα-
θητών, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), γ) την επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του 
προγράμματος, δ) σχέδια δράσης που προάγουν την 
καινοτομία και τη δημιουργικότητα και συνδέονται εν-
δεικτικά με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τον πολιτισμό 
και την επιχειρηματικότητα, ε) τον εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. 
με υποδομές τηλεδιάσκεψης, στ) το θεσμό του σύμβου-
λου καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, ζ) τη δικτύωση 
των σχολικών μονάδων. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα σχέδια δράσης του 
προγράμματος και οι αρμοδιότητες του σύμβουλου -
καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, καθορίζονται τα 
ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του προ-
γράμματος, μπορεί να συνιστώνται όργανα και επιτροπές 
για την εποπτεία και την υποστήριξη του προγράμματος 
και να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία 
και τη συγκρότησή τους. Οι δαπάνες του προγράμματος 
μπορούν να καλύπτονται από πράξεις που συγχρημα-
τοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη διαχείριση 
κονδυλίων, τα οποία διατίθενται για τα σχέδια δράσης, 
μπορεί να αναλαμβάνει η οικεία σχολική επιτροπή. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε σχετικό 
θέμα με τη συγκεκριμένη διαχείριση κονδυλίων.».

2. α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013, 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται παράγραφος 6 
ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας 
στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του «Μεταλυκειακού 
έτους - Τάξης Μαθητείας» των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων και των αδειών των κατόχων αντίστοιχων τίτλων 
ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
επιπέδου 5.».

β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 
και τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 87 του ν. 4547/2018, η φράση «Με την ανωτέρω 
απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας 
και» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την απόφαση της 
παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) καθορί-
ζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας».

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, η ημε-
ρομηνία «6.9.2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία 
«1.9.2018». 

4. Στο άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 244 του 
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρα-
γράφου 2, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», 
διαγράφεται η λέξη «πιστοποιημένο».

β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 3, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», 
διαγράφεται η λέξη «πιστοποιημένο». 

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 3, μετά τις λέξεις «σε κομμωτήριο ή κουρείο» 
προστίθεται η φράση «ή επιχείρηση που παρέχει υπη-
ρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών».

δ) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 
4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται 
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ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
μέσα στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας 
προσφύγων ή και κάθε είδους κατάλυμα, όπως ξενώνας 
φιλοξενίας, διαμέρισμα και δωμάτιο ξενοδοχείου, που 
χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Κράτος ή την Ύπατη 
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. ή άλλους διεθνείς φορείς για τη 
διαμονή προσφύγων (εφεξής «δομές φιλοξενίας»),

β) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, ως παραρτήμα-
τα όμορων νηπιαγωγείων, στα οποία φοιτούν τα παιδιά 
ηλικίας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) ετών που διαμένουν 
στα κέντρα φιλοξενίας.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4547/2018 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μετά από 
εισήγηση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π. και των εκπαιδευ-
τικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., που λαμβάνεται σε 
συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προ-
σφύγων (Σ.Ε.Π.), οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία 
φοίτησης και την προσαρμογή των μαθητών σε όλη τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους, είναι δυνατή η ταχύτε-
ρη εγγραφή του μαθητή σε τάξη της Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, αν 
διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί 
όλα τα μαθήματα. Αν η απόφαση του συλλόγου διδα-
σκόντων αποκλίνει από την εισήγηση, απαιτείται ειδική 
αιτιολογία.».

3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 75 του 
ν. 4547/2018 μετά τη φράση «Υπεύθυνος εκπαιδευτικός 

ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός από όσους υπηρετούν» 
προστίθεται η φράση «με πλήρες ωράριο».

4. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 77 διαγράφε-
ται η φράση «με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 
Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των 
Προσφύγων προς τον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο 
οποίος αποφασίζει».

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 78 διαγράφεται η 
φράση «και γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ».

6. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 
79 διαγράφονται οι εντός παρενθέσεως λέξεις «(αραβική 
γλώσσα, γλώσσα φαρσί ή γλώσσα ούρντου)».

7. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 81 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φι-
λοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολι-
κές μονάδες. Τα κριτήρια και η διαδικασία έγκρισης της 
υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το σύλλογο 
διδασκόντων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.».

Άρθρο 67

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

 Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

   
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός  
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

 Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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