«Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου
ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις
και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.»
Άρθρο 56
Τροποποίηση π.δ. 79/2017 (Α'109)
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α' 109) προστίθεται περίπτωση δ' ως
εξής: «στις 30 Ιανουάριου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουάριου
είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη
Παρασκευή».
2. Από την περίπτωση ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 διαγράφονται
οι λέξεις: «την εορτή των Τριών Ιεραρχών».
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α' 109),
όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παράγραφος 3
του ίδιου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται κατά την ημέρα της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, στα
δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά ΓυμνάσιαΛύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ημερήσια και
εσπερινά.
4. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου η περίπτωση β της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 της με αριθμ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β' 2005) απόφασης του
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αντικαθίσταται με τη
φράση «β. Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος» και το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου καταργείται.
Άρθρο 57
Θέματα εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Οι εν γένει αποδοχές των Προέδρων, Αντιπροέδρων και γενικά των διοικούντων και των
αναπληρωτών τους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, των
οποίων η ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. αναστέλλεται δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 4622/2019 (Α'
133), καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
2. Στις περιπτώσεις που η μόνιμη κατοικία τω ν προσώπων της προηγούμενης
παραγράφου
βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη τω ν εκατόν εξήντα (160)
χιλιομέτρων από την έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. καθώς επίσης και στις περιπτώσεις
που για τη μετακίνησή τους στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται θαλάσσια
μετακίνηση άνω των είκοσι (20) ναυτικών μιλιών, δύναται να καταβάλλεται
πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση προς αντιμετώπιση τω ν εξόδων μετοίκησης και των
οδοιπορικών εξόδων. Το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις
καταβολής της και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη μετεγκατάσταση των
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