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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 328

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του
ν. 3877/2010 έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν εκ νέου
στις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου εφόσον επανυπο−
βάλλουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αίτηση ή
την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 δήλωσή τους, το
αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην περίπτωση όπου τα πρόσωπα της παραγράφου
1 του άρθρου 23 του ν. 3877/2010 είχαν υπαχθεί στην
ανωτέρω ρύθμιση και είχαν στη συνέχεια απολέσει την
υπαγωγή τους σε αυτήν, λόγω μη καταβολής τριών
(3) και άνω συνεχόμενων δόσεων, δικαιούνται την εκ
νέου υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή με νέα αίτηση
ή δήλωσή τους. Στην περίπτωση αυτή προσμετρώνται
στο σύνολο των 48 δόσεων οι τυχόν προηγουμένως
καταβληθείσες δόσεις κατ’ εφαρμογή της προηγούμε−
νης ρύθμισης.
Άρθρο 329
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
1. α) Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) απαλείφεται η φράση
«των εκπαιδευτικών».
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα
όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η βαρύτητα
των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη
και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε
θέσεις ευθύνης. Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας αυτής εφαρμόζονται και για
τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι διατάξεις των άρθρων
7, 8 και 9 του ν. 4024/ 2011.
2. α) Κυρώνεται από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως η 119959/Η/20.10.2011 (Β΄ 2351)
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και η ΓΠ/3799/
30.12.2011 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
β) Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π. μέχρι και
την έναρξη ισχύος του μισθολογικού συστήματος του
οργανισμού δυνάμει της 2/18920/0022/6.3.2012 (Β΄ 678)
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το πάσης φύσης
και σχέσης προσωπικό, που μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Π.
σύμφωνα με τις 14107/Η/3.2.2011 και 4324/9.12.2010 (Β΄
1995) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και το
πάσης φύσης και σχέσης προσωπικό, που μεταφέρθη−
κε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την 138072/Η/30.11.2011 (Β΄ 3144)
διαπιστωτική πράξη μεταφοράς του Υπουργού Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, λαμβάνει τις
αποδοχές του με τους όρους και στο ύψος που τις
ελάμβανε στους φορείς από τους οποίους μεταφέρθηκε,

αναδρομικά από την ημερομηνία μεταφοράς του. Από
την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και εφεξής,
για τα θέματα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 29, αναλογικά, καθώς και του
άρθρου 31 αυτού.
γ) Αποφάσεις διορισμού υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε.Κ., οι
οποίες δεν δημοσιεύθηκαν, εκ παραδρομής, στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύονται αναδρομικά
από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας τους στον
Ο.Ε.Ε.Κ.
3.α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Κ.Υ.) ιδρύεται
παιδικός σταθμός, για τη φιλοξενία και φροντίδα των
παιδιών προσχολικής ηλικίας του προσωπικού που υπη−
ρετεί στην υπηρεσία αυτή. Ο παιδικός σταθμός απο−
τελεί αυτοτελές τμήμα της Κ.Υ. και διέπεται από τις
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ο δε έλεγχος
και η εποπτεία του, περιλαμβανομένου του ελέγχου
της επιστημονικής του λειτουργίας και της τήρησης
των κείμενων διατάξεων, ασκούνται από τον Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
β) Αποστολή του παιδικού σταθμού είναι η παροχή
ημερήσιας φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
του προσωπικού που απασχολείται στην Κ.Υ., η δημι−
ουργική απασχόληση και φύλαξή τους κατά το χρόνο
εργασίας των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα και
η ανάλογη προς την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση και
ψυχαγωγία, με σκοπό την πολύπλευρη νοητική, συναι−
σθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξή τους.
Στον παιδικό σταθμό φιλοξενούνται κατά προτεραιότη−
τα τα τέκνα των δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν
οργανικές θέσεις, μόνιμες ή προσωποπαγείς, με σχέση
εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην Κ.Υ. και
υπηρετούν στις θέσεις αυτές και εφόσον υπάρχει η
δυνατότητα, τα τέκνα του λοιπού προσωπικού που υπη−
ρετεί στην Κ.Υ. με οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση.
γ) Ο παιδικός σταθμός φέρει τον τίτλο «Παιδικός
Σταθμός του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων» και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις
της Κ.Υ., σε χώρο διαμορφωμένο ειδικά για το σκοπό
αυτόν. Οι προδιαγραφές που πληροί ο χώρος αυτός
και ο εξοπλισμός του καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των. Ο έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών αυτών
ασκείται από επιτροπή καταλληλότητας, η οποία συ−
γκροτείται, για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
από έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή, σε περίπτωση
έλλειψης, Τμήματος της Κ.Υ. του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών,
ως πρόεδρο, τον ιατρό που απασχολείται στην Κ.Υ. ή, σε
περίπτωση έλλειψης, έναν εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ
14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής
και Γεωπονίας, πτυχιούχο ιατρικής, και έναν εκπαιδευτι−
κό του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, με βαθμό, τουλάχιστον,
Γ΄, ως μέλη.
δ) Στον παιδικό σταθμό λειτουργεί τμήμα νηπίων, στο
οποίο εγγράφονται νήπια ηλικίας από δυόμισι (2,5) ετών
μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκ−
παίδευση. Το τμήμα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πε−
ρισσότερες της μίας τάξεις, ανάλογα με τον αριθμό και
την ηλικία των νηπίων που εξυπηρετούνται σε αυτό.
ε) Στον παιδικό σταθμό εφαρμόζεται ωρολόγιο και
αναλυτικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, δι−
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γ) Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης λειτουργεί πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο
και δεν λειτουργεί πρότυπο πειραματικό λύκειο είναι
δυνατή η υποβολή αιτήματος από τα λύκεια που λει−
τουργούν στην ίδια περιφέρεια για το χαρακτηρισμό
τους ως πρότυπων πειραματικών, με εξαίρεση την Α΄
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας όπου
το δικαίωμα περιορίζεται για τα λύκεια της περιοχής
του πρώην γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
ανήκε το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών (Γεννά−
δειο). Τα υποψήφια λύκεια υποβάλλουν το σχετικό φά−
κελο το αργότερο μέχρι την 20.5.2012. Το λύκειο με την
καλύτερη αξιολόγηση ορίζεται ως πρότυπο πειραματικό
καθ’ υπέρβαση του ορίου του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011.
5. Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οργανώνεται
και λειτουργεί, χωρίς σύσταση νέων οργανικών θέσεων,
αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήριξης, με αρμοδιότη−
τα, ιδίως, τη νομική υποστήριξη για θέματα λειτουργίας
και άσκησης αρμοδιοτήτων της περιφερειακής διεύθυν−
σης και όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και των
μονομελών και συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε
αυτή, καθώς και την υποβοήθηση του γραφείου νομο−
θετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που προβλέπεται στα
άρθρα 14 και 15 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34), στην άσκηση
των αρμοδιοτήτων του. Το αυτοτελές γραφείο νομικής
υποστήριξης στελεχώνεται από τρεις (3) έως και επτά
(7) διοικητικούς υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού
ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού που υπηρετούν στην
οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ή σε υπη−
ρεσιακές μονάδες που υπάγονται σε αυτή ή αποσπα−
σμένους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων
Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, αποφοίτους νομικού
τμήματος, ανάλογα με τον αριθμό των διευθύνσεων
εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία περιφερειακή
διεύθυνση εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου
ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών που
στελεχώνουν το αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήρι−
ξης αποσπώνται με απόφαση του περιφερειακού διευθυ−
ντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της
περιφέρειας στην οποία υπηρετεί, σε οργανική θέση ή
με προσωρινή τοποθέτηση, ο εκπαιδευτικός, για τρία (3)
έτη και παρέχουν καθαρώς νομικές εργασίες. Για τους
διοικητικούς υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν στο αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήριξης
κατά τη διατύπωση νομικής γνώμης δεν εφαρμόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου
25 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Στο αυτοτελές γραφείο νο−
μικής υποστήριξης προΐσταται διοικητικός υπάλληλος
του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού − Οικο−
νομικού ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός του κλάδου
ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών,
πτυχιούχος νομικού τμήματος, που τοποθετείται, για
τετραετή θητεία, με απόφαση του περιφερειακού δι−
ευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου
Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα. Στον προϊστάμενο
του αυτοτελούς γραφείου νομικής υποστήριξης δεν κα−
ταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης.
6. α) Το άρθρο 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) τροποποι−
είται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 απαλείφεται
η φράση «εντάσσεται ή».
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β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Σύμβουλοι, οι Μόνιμοι Πάρεδροι και οι Πάρε−
δροι επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κάτο−
χοι μονίμων και προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρονται
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και καταλαμβάνουν
προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου Συμβούλων Α΄, Β΄ και Γ΄ αντίστοιχα, οι οποίες
συνιστώνται αυτοδικαίως. Για τη σύσταση των προσω−
ποπαγών θέσεων και τη μεταφορά του προσωπικού σε
αυτές εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που μεταφέρεται σύμφωνα
με την παρούσα παράγραφο διατηρεί το Μισθολογικό
και το ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό του καθεστώς.
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά−
φου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προσωπικό που μεταφέρεται στην Κεντρική Υπη−
ρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ασκεί
επιστημονικά − συμβουλευτικά καθήκοντα και επικουρεί
τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.»
Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, η φράση
«Συμβούλων Β΄ και Γ΄» αντικαθίσταται ως εξής: «Συμ−
βούλων Α΄, Β΄και Γ΄, αντίστοιχα, ύστερα από σχετική
αίτησή του».
δ) Στην παράγραφο 13 απαλείφεται η φράση « εντασ−
σόμενου ή»,
ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 απαλείφε−
ται η φράση «εντασσόμενου ή». Στο δεύτερο εδάφιο
απαλείφεται η φράση «ένταξης ή» και η φράση «εντάσ−
σεται ή» ενώ στο τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου
απαλείφεται η φράση «εντάσσεται ή».
στ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 35 απαλεί−
φεται η φράση «ένταξης ή»,
ζ) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5, η περίπτωση α΄ της παρα−
γράφου 6 και οι παράγραφοι 7 και 8 καταργούνται.
β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008
(Α΄ 159) η λέξη «Αυγούστου» αντικαθίσταται από τη λέξη
«Ιουλίου» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστί−
θεται εδάφιο ως εξής:
«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλ−
λεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θεωρείται ότι
έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλλη−
λική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1)
μήνα από την υποβολή της.».
7. H παράγραφος 13 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010
(Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πρόσληψη και η απόλυση των ελλήνων εκπαιδευ−
τικών, που τοποθετούνται στο ιδιωτικό σχολείο με την
επωνυμία «Αρσάκειο Τιράνων: Ελληνοαλβανικό Κολέγιο
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας», καθώς και ο ορισμός ελ−
λήνων διευθυντών σε αυτό, γίνεται ύστερα από έγκριση
του περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής. Ο χρόνος υπηρεσίας
των ελλήνων εκπαιδευτικών στο ιδιωτικό σχολείο του
προηγούμενου εδαφίου θεωρείται, ως προς όλες τις
έννομες συνέπειες, ότι έχει διανυθεί σε σχολείο της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας στην Ελλάδα. Για την ανα−
γνώριση της προϋπηρεσίας των ελλήνων εκπαιδευτικών

