
Περιεχόµενα

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ,  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ   ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-

σης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) - Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισµοί
Άρθρο 3 Αρχές διακυβέρνησης  της  επαγγελµατικής

εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙ-
ΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 4 Σχεδιασµός και συντονισµός των πολιτικών

για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διά
βίου µάθηση και τη νεολαία
Άρθρο 5 Κεντρικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)
Άρθρο 6 Σύνδεση επαγγελµατικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης µε την παραγωγή και την αγορά εργασίας
Άρθρο 7 Κεντρική Επιστηµονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)
Άρθρο 8 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ
Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 9 Σκοπός των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρ-
τισης και των Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 10 Όροι και διαδικασία ίδρυσης των Ε.Σ.Κ. και

των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 11 Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθη-

τείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 12 Κανονισµοί Λειτουργίας των Ε.Σ.Κ. και των

ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 13 Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.
Άρθρο 14 Τίτλοι επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης και επαγγελµατικά δικαιώµατα - Τροποποίηση 
του άρθρου 25 του ν. 4186/2013
Άρθρο 15 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.)
Άρθρο 16 Σκοπός των Προτύπων Επαγγελµατικών Λυ-

κείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)
Άρθρο 17 Ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 18 Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 19 Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 20 Κέντρο Επιµόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙ-

ΣΗ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ι.Ε.Κ.)
Άρθρο 22 Σκοπός των Ι.Ε.Κ.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΣΤ΄, 17 Δεκεµβρίου 2020
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωµάτωση στην ελληνική 
νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018
σχετικά µε τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νοµοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελµάτων 

(EE L 173), κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας για το Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας και άλλες διατάξεις



Άρθρο 23 Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 24 Ίδρυση Πειραµατικών Ι.Ε.Κ. και Θεµατικών

Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 25 Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 26 Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων

τµηµάτων
Άρθρο 27 Πρακτική άσκηση – Μαθητεία
Άρθρο 28 Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ε.Ε.
Άρθρο 29 Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 30 Κανονισµοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 31 Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 32 Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 33 Επίδοµα θέσης ευθύνης - Τροποποίηση του

άρθρου 16 του ν. 4354/2015
Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙ-

ΣΗ – ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Άρθρο 35 Σκοπός
Άρθρο 36 Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μα-

θητείας
Άρθρο 37 Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίη-

σης
Άρθρο 38 Ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους - Τάξης

Μαθητείας
Άρθρο 39 Διοίκηση τµηµάτων Μαθητείας
Άρθρο 40 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Άρθρο 41 Οδηγοί κατάρτισης
Άρθρο 42 Πιστοποίηση αποφοίτων
Άρθρο 43 Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού

Πλαισίου Προσόντων
Άρθρο 44 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Άρθρο 45 Σκοπός – Στόχος
Άρθρο 46 Αρµόδιοι φορείς διαµόρφωσης και εφαρµο-

γής του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων
Άρθρο 47 Αρχιτεκτονική δοµή και περιγραφικοί δεί-

κτες επιπέδων πλαισίου
Άρθρο 48 Διαµόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου
Άρθρο 49 Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου µε τα

Επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελµατικών
Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.)
Άρθρο 50 Ρυθµίσεις για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Άρθρο 51 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)
Άρθρο 52 Σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 53 Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιό-

τητας των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 54 Εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 55 Παρακολούθηση προγραµµάτων στα

Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 56 Πρακτική άσκηση στα Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 57 Πιστοποιηµένα Προγράµµατα των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 58 Επικύρωση µαθησιακών αποτελεσµάτων

Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 59 Δηµοσιοποίηση πιστοποιηµένων προγραµ-

µάτων Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 60 Αρχεία και Έντυπα Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 61 Πληροφοριακό Σύστηµα υποστήριξης των

Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 62 Εποπτεία και έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 63 Ένταξη των Κέντρων Επιµόρφωσης και Διά

Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. στο Μητρώο
Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 64 Ειδική χρηµατοδότηση Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 65 Μεταβολές αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 66 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
Άρθρο 67 Σκοπός των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 68 Ίδρυση των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 69 Φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. – Πρόγραµµα σπουδών
Άρθρο 70 Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 71 Στελέχωση των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 72 Κανονισµός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 73 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 74 Λειτουργία εκπαιδευτικών δοµών στα Κατα-

στήµατα Κράτησης
Άρθρο 75 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
Άρθρο 76 Ελληνοµάθεια
Άρθρο 77 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑ-

ΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙ-
ΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ

Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
Άρθρο 78 Μετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας Ε-

παγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης
Άρθρο 79 Αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. – Τροπο-

ποίηση του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018
Άρθρο 80 Συγκρότηση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. - Τρο-

ποποίηση των άρθρων 2 και 66 του π.δ. 18/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑ-
ΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)
Άρθρο 81 Γενική Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας -
Τροποποίηση του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018
Άρθρο 82 Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης

Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. – Τροποποίηση του άρθρου 68 του
π.δ.18/2018
Άρθρο 83 Διεύθυνση Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κα-

τάρτισης – Προσθήκη άρθρου 68Α στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 84 Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης - Προσθήκη

άρθρου 68Β στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 85 Διεύθυνση Νεολαίας - Προσθήκη άρθρου

68Γ στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 86 Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατι-

κής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Προσθήκη άρ-
θρου 68Δ στο π.δ. 18/2018 
Άρθρο 87 Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Επικοινωνίας-

Προσθήκη άρθρου 68Ε στο π.δ. 18/2018
Άρθρο 88 Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊ-

κής Νοµοθεσίας – Τροποποίηση του άρθρου 69 του π.δ.
18/2018
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Άρθρο 89 Οργανικές θέσεις
Άρθρο 90 Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων - Τροπο-

ποίηση του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 91 Σκοπός και αρµοδιότητες
Άρθρο 92 Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
Άρθρο 93 Αρµοδιότητες διευθυντή και αναπλήρωση υ-

ποδιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας
Άρθρο 94 Επιστηµονικό προσωπικό
Άρθρο 95 Διοικητικό προσωπικό
Άρθρο 96 Επιστηµονική Υπηρεσία
Άρθρο 97 Διοικητική Υπηρεσία
Άρθρο 98 Δηµιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης
Άρθρο 99 Ηλεκτρονικές συµβάσεις έργου
Άρθρο 100 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 101 Ρυθµίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα

(Ε.Κ.)-Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985
Άρθρο 102 Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1566/1985
Άρθρο 103 Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων
Άρθρο 104 Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των

Κολεγίων - Τροποποίηση του άρθρου 15 του
ν. 3696/2008
Άρθρο 105 Υπηρεσία Αναγνώρισης Επαγγελµατικών

Προσόντων (άρθρα 56 και 57 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
και άρθρο 12 του Π.Δ. 165/2000) - Τροποποίηση του άρ-
θρου 59 του π.δ. 38/2010
Άρθρο 106 Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016
Άρθρο 107 Υπαγωγή σε υπηρεσιακό συµβούλιο - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
Άρθρο 108 Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας

Κοµµωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών
και Ποδιών - Τροποποίηση του άρθρου 239 του
ν. 4281/2014
Άρθρο 109 Εκπαιδευτές Επαγγελµατικής Κατάρτισης -

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης -
Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4692/2020
Άρθρο 110 Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της

Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµά-
των – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4186/2013
Άρθρο 111 Διδασκαλία του αντικειµένου της κολύµβη-

σης στο πλαίσιο του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής -
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017
Άρθρο 112 Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαί-

δευση - Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 16 του
ν. 4415/2016
Άρθρο 113 Καταβολή ειδικού επιµισθίου εξωτερικού
Άρθρο 114 Τοπική  πρόσκληση  πρόσληψης  ωροµι-

σθίων - Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019
Άρθρο 115 Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά των ορι-

στικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτι-
κών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 61 του ν. 4589/2019
Άρθρο 116 Επιχορήγηση του Αµερικανικού Εκπαιδευ-

τικού Ιδρύµατος Ελλάδος
Άρθρο 117 Έκδοση διδακτικών βιβλίων του τοµέα ναυ-

τιλιακών επαγγελµάτων Επαγγελµατικών Λυκείων

(ΕΠΑ.Λ.) από το Κοινωφελές Ίδρυµα Ευγενίδου
Άρθρο 118 Μη δηµοσίευση των πράξεων ορισµού των

µελών των επιτροπών οργάνωσης και διεξαγωγής των ε-
ξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής -
Τροποποίηση της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3469/2006
Άρθρο 119 Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υ-

πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που είναι Κληρι-
κοί σε Μητροπόλεις του αποδήµου Ελληνισµού
Άρθρο 120 Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών

του Αγίου Όρους και αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων -
Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 4610/2019
Άρθρο 121 Πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών Διευ-

θυντών Εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 14 του άρ-
θρου 30 του ν. 4713/2020
Άρθρο 122 Ζητήµατα σύστασης υπηρεσιακών συµβου-

λίων των εκπαιδευτικών - Τροποποίηση του άρθρου 42
του ν. 4342/2015
Άρθρο 123 Ζητήµατα συγκρότησης υπηρεσιακών συµ-

βουλίων των εκπαιδευτικών
Άρθρο 124 Ηµέρες διακοπών και αργιών φροντιστη-

ρίων και κέντρων ξένων γλωσσών
Άρθρο 125 Πρόγραµµα σπουδών ξένων σχολείων -

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009
Άρθρο 126 Υπολογισµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής

στον Γενικό Μέσο Όρο για όλες τις τάξεις του Γενικού
Λυκείου - Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του
ν. 4610/2019
Άρθρο 127 Μετονοµασία ξένων σχολείων - Τροποποί-

ηση της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013
Άρθρο 128 Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιη-

τικού Γλωσσοµάθειας - Αντικατάσταση άρθρου 4 του
ν. 2740/1999
Άρθρο 129 Ζητήµατα διατµηµατικών ή διιδρυµατικών

Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4485/2017
Άρθρο 130 Παράταση προθεσµίας έκδοσης Οδηγού

Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης
Άρθρο 131 Αρµοδιότητες Μονάδας Οικονοµικής και

Διοικητικής Υποστήριξης των Ε.Λ.Κ.Ε. - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017
Άρθρο 132 Ζητήµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµα-

τος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»
Άρθρο 133 Βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους της τρι-

τοβάθµιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 2158/1993
Άρθρο 134 Ζητήµατα συµβάσεων έκτακτου προσωπι-

κού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)
Άρθρο 135 Αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων της

Διοίκησης Διοικητικής Μέριµνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) του
Ναυστάθµου Κρήτης (ΝΚ)
Άρθρο 136 Κέντρα Ελληνικών Σπουδών
Άρθρο 137 Ειδικές ρυθµίσεις για χορήγηση εθνικής θε-

ώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές ι-
δρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής που συµ-
µετέχουν σε θερινά προγράµµατα σπουδών και εργαζο-
µένους σε επιχείρηση που συµµετέχουν σε προγράµµα-
τα σπουδών σε Κολλέγια – Τροποποίηση του άρθρου 18
του ν. 4251/2014
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/958 ΤΟΥ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑ-
ΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ   ΝΟΜΟ-
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (EE L
173)  
Άρθρο 138 Αντικείµενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ)

2018/958)
Άρθρο 139 Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 2 της Οδηγίας

(ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 140 Ορισµοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ)

2018/958)
Άρθρο 141 Εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων µέ-

τρων και έλεγχος αναλογικότητας (άρθρο 4 της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 142 Απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 5 της

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 143 Αιτιολόγηση βάσει σκοπών δηµοσίου συµ-

φέροντος (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 144 Αναλογικότητα (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ)

2018/958)
Άρθρο 145 Πληροφόρηση και συµµετοχή των ενδιαφε-

ρόµενων µερών (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 146 Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρα-

τών-µελών (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)
Άρθρο 147 Διαφάνεια (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ)

2018/958)
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ-

ΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕ-
ΟΛΑΙΑΣ
Άρθρο 148 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρ-

νησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας για το
Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας
Άρθρο 149 Εφαρµοστική διάταξη της Συµφωνίας µετα-

ξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερ-
µανίας για το Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗ-

ΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 150 Θέµατα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληρο-

φορικής - Τροποποίηση των άρθρων 32 και 61 του
ν. 4653/2020
Άρθρο 151 Πρόγραµµα «Ψηφιακή Μέριµνα»
Άρθρο 152 Περιπτώσεις µετεγγραφών φοιτητών που υ-

πάγονται στην Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4692/2020
- Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4386/2016

Άρθρο 153 Εκλογές οργάνων διοίκησης στη Σχολή Οι-
κονοµικών Επιστηµών του Ιονίου Πανεπιστηµίου – Τρο-
ποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4559/2018
Άρθρο 154 Ισχύς αποφάσεων για τις αµοιβές µελών

συλλογικών οργάνων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκ-
παίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) – Τροποποίηση του άρθρου 59
του ν. 4653/2020
Άρθρο 155 Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Οργανισµό Πιστο-

ποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των άρθρων 14 και
21 του ν. 4115/2013 
Άρθρο 156 Δαπάνη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων  για διδακτικά βιβλία των  Επαγγελµατικών Λυκεί-
ων (ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2019-2020
Άρθρο 157 Ρυθµίσεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράµµα-

τα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)
Άρθρο 158 Θέµατα λειτουργίας  του Ιδρύµατος Κρατι-

κών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Άρθρο 159 Αναστολή άσκησης καθηκόντων –  Τροπο-

ποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄195)
Άρθρο 160 Ζητήµατα έκτακτης προµήθειας µέσων α-

τοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας- Τροποποίη-
ση του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
Άρθρο 161 Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την αντιµε-
τώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊ-
ού COVID-19
Άρθρο 162 Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα

Α.Ε.Ι. µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
Άρθρο 163 Αξιολόγηση στο µάθηµα της Φυσικής Αγω-

γής – Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
Άρθρο 164 Ρυθµίσεις για την αναγνώριση επαγγελµα-

τικών προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας -
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010
Άρθρο 165 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νο-

σηλευτών
Άρθρο 166 Ζητήµατα Καθηγητών και λεκτόρων εφαρ-

µογών των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των (Τ.Ε.Ι.)
Άρθρο 167  Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Οργανισµού Πι-

στοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανα-
τολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - Τροποποίηση των υποπαρ.
Θ12 και Θ13 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012
Άρθρο 168  Ζητήµατα συµβάσεων φοιτητών που συµ-

µετείχαν σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
Άρθρο 169 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 170 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 171 Έναρξη ισχύος
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Άρθρο 90
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων -  

Τροποποίηση του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018

Στην παρ. 1 του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
προστίθενται οι περ. ε΄ και στ΄ ως εξής:

«ε) Στις Διευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. και Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης που υπάγονται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν., στο Τµήµα
Α΄ Οργάνωσης και Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρ-
τισης,  στο Τµήµα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρµογής Μετα-
λυκειακού έτους-τάξης µαθητείας, καθώς και στο Τµήµα
Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρ-
τισης και Διά Βίου Μάθησης µε την Αγορά Εργασίας, δύ-
ναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Για την επιλογή των προϊσταµένων στις α-
νωτέρω οργανικές µονάδες απαιτείται εµπειρία οκτώ (8)
ετών τουλάχιστον σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης, κατάρτισης και µαθητείας για τη θέση των προϊστα-
µένων των Διευθύνσεων Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. και Εφαρµογής Επαγγελµατικής και Κα-
τάρτισης και εµπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον, αντί-
στοιχα, για τις θέσεις προϊσταµένων των ανωτέρω Τµη-
µάτων.
στ) Στο Τµήµα Ε΄ Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελ-

µατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης
και Νεολαίας της Διεύθυνσης Τεκµηρίωσης και Επικοινω-
νίας, η οποία υπάγεται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. δύναται
να προΐστανται και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης. Για την επιλογή του προϊσταµένου στην ανωτέ-
ρω οργανική µονάδα απαιτείται εµπειρία πέντε (5) ετών
τουλάχιστον σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης ή νεολαίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (I.E.Π.)

Άρθρο 91
Σκοπός και αρµοδιότητες

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118)
τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστηµονικός και ερευ-
νητικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων και τους εποπτευόµενους φορείς του
σε θέµατα που αφορούν στην πρωτοβάθµια και δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών,
τη µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, τη µεταλυκειακή εκπαίδευση, την αντιµετώ-
πιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, της µαθητικής διαρ-
ροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, µε
στόχο τη διασφάλιση του δικαιώµατος όλων των παιδιών
στην εκπαίδευση. Συνδράµει το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων σε θέµατα αποτίµησης του εκπαιδευτι-
κού έργου και αξιολόγησης σχολικών µονάδων και εκ-
παιδευτικών κατά τις κείµενες διατάξεις. Για κάθε συνα-
φή πρωτοβουλία ή δράση υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων ή εποπτευόµενων φορέων
του απαιτείται συνεργασία µε το Ι.Ε.Π.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. δύνα-
ται να συνεργάζεται και να συνάπτει µνηµόνιο συνεργα-
σίας µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι-
δρύµατα (Α.Ε.Ι.), και ιδίως τα Παιδαγωγικά Τµήµατά
τους, τους ερευνητικούς φορείς, τα γνωµοδοτικά συµ-
βούλια της εκπαίδευσης, τα ιδρύµατα και τους οργανι-
σµούς µελετών και ερευνών της ηµεδαπής ή της αλλο-
δαπής, τις δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
των εκπαιδευτικών, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών,
καθώς και άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού το-
µέα µε συναφή αποστολή ή τα µέλη των ανωτέρω φορέ-
ων.»

Άρθρο 92
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για τη διαµόρφωση και την υ-
λοποίηση της στρατηγικής του Ι.Ε.Π. για την επίτευξη
της αποστολής του, την εφαρµογή του κανονισµού εσω-
τερικής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 και
της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3966/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθµίζε-
ται από τον παρόντα ή από τον κανονισµό εσωτερικής
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.»

Άρθρο 93
Αρµοδιότητες διευθυντή και αναπλήρωση 
υποδιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο διευθυντής προΐσταται της διοικητικής και οικο-
νοµικής υπηρεσίας και του διοικητικού προσωπικού της,
συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο τους,
είναι υπεύθυνος έναντι του διοικητικού συµβουλίου για
την εύρυθµη λειτουργία του Ι.Ε.Π., καθώς και των διοικη-
τικών και οικονοµικών ενεργειών στο πλαίσιο συγχρηµα-
τοδοτούµενων ή µη έργων και δράσεων που υλοποιεί το
Ι.Ε.Π., πλην των επιστηµονικών θεµάτων. Είναι υπεύθυ-
νος για κάθε άλλη αρµοδιότητα που του µεταβιβάζεται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον παρόντα. Ο διευθυντής
αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του τον υποδιευθυ-
ντή της οικονοµικής υπηρεσίας, όταν αυτός ελλείπει, α-
πουσιάζει ή κωλύεται. Ύστερα από έγγραφη εισήγηση
του Διευθυντή, το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει την αναπλή-
ρωση του Υποδιευθυντή και στον αρχαιότερο προϊστά-
µενο Τµήµατος της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Το προη-
γούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και σε περίπτωση που η
θέση του Υποδιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας κε-
νωθεί για οποιονδήποτε λόγο, έως ότου πληρωθεί σύµ-
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φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του ν. 3966/2011.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3966/2011 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«3. Ο Διευθυντής, µε απόφασή του που εκδίδεται ύ-

στερα από σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ., δύναται να παρέχει
εξουσιοδότηση υπογραφής για συγκεκριµένες πράξεις
στον Υποδιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας ή σε προϊ-
στάµενο τµήµατος, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 25
του ν. 4270/2014 (Α΄143) και του άρθρου 65 του ν.
4270/2014 (Α΄143).»

Άρθρο 94
Επιστηµονικό προσωπικό

Το άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α΄118) αντικαθίσταται
και διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11
Επιστηµονικό προσωπικό

1. Οι ανάγκες της επιστηµονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.
καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας ή ιδιωτι-
κής εκπαίδευσης, σε θέσεις επιστηµονικού προσωπικού
ως εξής:
α) Σύµβουλοι Α΄: είκοσι (20) θέσεις.
β) Σύµβουλοι Β΄: σαράντα (40) θέσεις.
γ) Ειδικοί Σύµβουλοι: πέντε (5) θέσεις.
2. Οι θέσεις Συµβούλων Α΄ και Συµβούλων Β΄ του

Ι.Ε.Π. καλύπτονται µε αποσπάσεις εκπαιδευτικών της
δηµόσιας εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 63
παρ. 4547/2018 (Α΄ 102) Καθήκοντα Ειδικών Συµβούλων
για τετραετή θητεία δύνανται να αναλαµβάνουν εκπαι-
δευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης µε απόφαση του Δ.Σ.
του Ι.Ε.Π., µετά από σύµφωνη γνώµη του ιδιωτικού φο-
ρέα που υπηρετούν. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ., σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµά-
των και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947), µπορεί να τοπο-
θετηθεί στην Επιστηµονική Υπηρεσία για να συνεπικου-
ρήσει το έργο της, µε απόφαση του Δ.Σ. για επιστηµονι-
κό έργο αντίστοιχο των προσόντων του, χωρίς την ιδιό-
τητα του Συµβούλου.

3. Η ανάθεση καθηκόντων Συµβούλων Α΄ και Συµβού-
λων Β΄ σε εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης γί-
νεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή
και απόσπαση. Κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος
λαµβάνεται µέριµνα ώστε στη σύνθεση του επιστηµονι-
κού προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η µονοµέ-
ρεια σε γνωστικά αντικείµενα και σε εκπαιδευτικές βαθ-
µίδες. Επίσης, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να εξασφαλί-
ζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέµατα που αφορούν
στην επιµόρφωση, τις παιδαγωγικές και διδακτικές µεθό-
δους, τη µελέτη επιστηµονικών ζητηµάτων εκπαιδευτι-
κής πολιτικής και, ιδίως, της µαθητικής διαρροής και της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και την α-
ξιολόγηση, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την αποτίµηση
του εκπαιδευτικού έργου, την ειδική αγωγή, την ανάπτυ-

ξη προγραµµάτων σπουδών και γενικότερα τα αντικείµε-
να που εµπίπτουν στο εκάστοτε επιστηµονικό ενδιαφέ-
ρον του φορέα. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής
συγκρότησης των υποψηφίων λαµβάνονται υπόψη και α-
ξιολογούνται µε προσωπική συνέντευξη για την καταλ-
ληλότητα του υποψηφίου για το υπό ανάθεση επιστηµο-
νικό έργο.

4. Για την επιλογή Συµβούλου Α΄ απαιτούνται ως ειδι-
κά τυπικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και
συναφείς µε το αντικείµενο της θέσης πρωτότυπες επι-
στηµονικές µονογραφίες ή δηµοσιεύσεις σε επιστηµονι-
κά περιοδικά, καθώς και εξαετής τουλάχιστον διδακτική
υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εµπειρία.

5. Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συµβού-
λου Β΄ απαιτούνται ως ειδικά τυπικά προσόντα µεταπτυ-
χιακός τίτλος σπουδών και συναφείς µε το αντικείµενο
της θέσης πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες ή
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και ο-
κταετής τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκ-
παιδευτική εµπειρία.

6. Η εµπειρία στο σχεδιασµό και την εφαρµογή καινο-
τόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων συνεκτιµάται για
την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συµβούλων Α΄ και
Συµβούλων Β΄.

7. Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα και µακρόχρονη
εκπαιδευτική εµπειρία ή διακεκριµένη δράση ή βεβαιω-
µένη συµµετοχή σε καινοτόµα προγράµµατα µπορεί να
απασχολούνται στο Ι.Ε.Π. ως Ειδικοί Σύµβουλοι. Για την
κάλυψη των θέσεων δηµοσιεύεται πρόσκληση του Ι.Ε.Π.
που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στην πρόσκληση
υποβολής υποψηφιοτήτων καθορίζονται τα ειδικότερα
προσόντα ανάλογα µε τους στόχους και τις ανάγκες του
Ι.Ε.Π.. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επι-
λογής των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούµενα δικαι-
ολογητικά καθορίζονται στον κανονισµό εσωτερικής λει-
τουργίας του Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 19.

8. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του επιστηµονικού προ-
σωπικού της ιδιωτικής εκπαίδευσης δε βαρύνουν το
Ι.Ε.Π. και καταβάλλονται από τον ιδιωτικό φορέα της θέ-
σης τους, Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευτικοί της ι-
διωτικής εκπαίδευσης που αναλαµβάνουν καθήκοντα
στο Ι.Ε.Π. θεωρείται ότι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια
και λαµβάνουν µόνο τις αποδοχές της άδειας.

9. Οι Σύµβουλοι αξιολογούνται από το Δ.Σ., µε γνώµο-
να ιδίως την επιστηµονική επάρκεια, την εκπόνηση µελε-
τών και επιστηµονικών έργων, την πρωτοβουλία, την α-
ποτελεσµατικότητα, τη διοικητική ικανότητα, την επίδει-
ξη ενδιαφέροντος, τις υπηρεσιακές σχέσεις και τη συ-
µπεριφορά, εντός τεσσάρων µηνών τόσο από τη συ-
µπλήρωση ενός έτους, όσο και από τη συµπλήρωση
τριών ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον κανονισµό ε-
σωτερικής λειτουργίας του Ι.Ε.Π., που προβλέπεται στο
άρθρο 19. Οι Σύµβουλοι έχουν δικαίωµα για υποβολή α-
ντιρρήσεων επί της αξιολογικής έκθεσης ενώπιον πεντα-
µελούς επιτροπής που αποτελείται από εξωτερικούς ε-
µπειρογνώµονες-µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
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πικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), τουλάχιστον ένας (1) από τους οποίους έχει
γνωστικό αντικείµενο αντίστοιχο ή συναφές της ειδικό-
τητας του αξιολογούµενου, και µέλη του Τµήµατος Νοµι-
κής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π., χωρίς αποφασιστική αρµο-
διότητα. Αν το έργο τους αξιολογηθεί ως µη επαρκές για
τις ανάγκες της Επιστηµονικής Υπηρεσίας, λήγει η θη-
τεία τους και επιστρέφουν στην οργανική θέση τους µε
τη λήξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο οριστικοποι-
είται η αξιολόγηση.»

Άρθρο 95
Διοικητικό προσωπικό

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 3966/2011
(Α΄ 118) τροποποιείται και το άρθρο 12 του ν. 3966/2011
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Διοικητικό προσωπικό

Οι ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., των
αυτοτελών τµηµάτων και γραφείων και της γραµµατεια-
κής υποστήριξης του γραφείου του Προέδρου και του Α-
ντιπροέδρου καλύπτονται από το προσωπικό του Ι.Ε.Π.,
σύµφωνα µε την υπό στοιχεία 33404/Η/27.3.2012 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης (Β΄ 947). Για την κάλυψη των αναγκών του πρώ-
του εδαφίου δύνανται να αποσπώνται έως ογδόντα (80)
υπάλληλοι που είναι είτε εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκ-
παίδευσης είτε διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, των υπαγοµένων σε αυτό
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωµένων
υπηρεσιών του ή των εποπτευόµενων φορέων, σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
Για την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων από

την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων που υλοποιούνται από
το Ι.Ε.Π. δύνανται να αποσπώνται επιπλέον έως και πέ-
ντε (5) εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης ή διοι-
κητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και των υπαγοµένων σε αυτό Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωµένων υπηρεσιών
του, ανά έργο. Η αναγκαιότητα και τα κριτήρια πλήρω-
σης των θέσεων του παρόντος καθορίζεται µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου.
Το διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π. δύναται να αξιολο-

γείται κάθε δύο (2) έτη. Την αξιολόγηση διενεργεί, ύστε-
ρα από εισήγηση του προϊσταµένου της οργανικής µονά-
δας που υπηρετεί ο αξιολογούµενος, τριµελής επιτροπή,
που συγκροτείται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλί-
ου του Ι.Ε.Π. και αποτελείται από δύο Προϊστάµενους
της Διοικητικής Υπηρεσίας ή των Αυτοτελών Τµηµάτων,
και ένα (1) µέλος Δ.Σ., το οποίο συµµετέχει ως Πρόε-
δρος. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα υποβολής αντιρ-
ρήσεων κατά της αξιολογικής έκθεσης που υποβάλλεται
ενώπιον πενταµελούς δευτεροβάθµιας επιτροπής που α-
ποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. , οποίος συµµετέ-
χει ως Πρόεδρος, τρία (3) µέλη Δ.Σ. και ένα (1) µέλος
του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης, το οποίο παρίστα-
ται χωρίς αποφασιστική αρµοδιότητα. Κριτήρια αξιολό-

γησης αποτελούν ιδίως η εκτέλεση διοικητικού έργου, η
αποτελεσµατικότητα, η διοικητική ικανότητα, η επίδειξη
ενδιαφέροντος, οι υπηρεσιακές σχέσεις και η συµπερι-
φορά. Η αρνητική αξιολόγηση συνιστά λόγο απαλλαγής
του αξιολογουµένου από τα καθήκοντά του ή ανάκλησης
της απόσπασής του.»

Άρθρο 96
Επιστηµονική Υπηρεσία

Το άρθρο 13 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 13
Επιστηµονική Υπηρεσία

1. Η Επιστηµονική Υπηρεσία µελετά και επεξεργάζεται
θέµατα που αφορούν ιδίως στην πρωτοβάθµια και δευτε-
ροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τη µετάβαση από τη
δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα προ-
γράµµατα σπουδών και την παραγωγή επιµορφωτικού
και εκπαιδευτικού υλικού. Προβαίνει στη συγκέντρωση
κάθε είδους τεκµηρίων και στοιχείων που αφορούν στη
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος και στην αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
Σχεδιάζει, υλοποιεί και συντονίζει επιµορφωτικές δρά-
σεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης.
Εισηγείται µέτρα, οργανώνει δράσεις, και διατυπώνει
γνωµοδοτήσεις και παρατηρήσεις κατά τις κείµενες δια-
τάξεις. Μεριµνά για τη διάχυση των πληροφοριών αυτών
στην Κοινωνία των Πολιτών.

2. Η Επιστηµονική Υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται
ως εξής:
Τµήµα Α΄: Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας και Ενταξιακής

Εκπαίδευσης.
Τµήµα Β΄: Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού

Υλικού.
Τµήµα Γ΄: Επιµόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτι-

κού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

3. Το Τµήµα Α΄ Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας και Εντα-
ξιακής Εκπαίδευσης έχει αρµοδιότητα κάθε θέµα που
σχετίζεται µε την εκπαιδευτική καινοτοµία, την ενταξια-
κή εκπαίδευση και ιδιαίτερα ζητήµατα ειδικής αγωγής,
µειονοτικής, διαπολιτισµικής και οµογενειακής εκπαί-
δευσης και εκπαιδευτικές δοµές σε καταστήµατα κράτη-
σης και τη διαφοροποιηµένη διδασκαλία.

4. Το Τµήµα Β΄ Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευ-
τικού Υλικού έχει ως αντικείµενο την επεξεργασία γνω-
µοδοτήσεων και εισηγήσεων, στο πλαίσιο των κείµενων
διατάξεων, για την κατάρτιση και αναµόρφωση των προ-
γραµµάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικό-
τερα εστιάζει σε θέµατα που αφορούν: α) την πρωτοβάθ-
µια και προσχολική εκπαίδευση, β) τις ανθρωπιστικές ε-
πιστήµες και τη φιλολογία, γ) τα µαθηµατικά, τις φυσικές
επιστήµες και την τεχνολογία, δ) τις κοινωνικές επιστή-
µες, ε) τις τέχνες και στ) την τεχνική και επαγγελµατική
εκπαίδευση.

5. Το Τµήµα Γ΄ Επιµόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαι-
δευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διε-
θνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αρµοδιότητα για θέ-
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µατα που σχετίζονται µε την επιµόρφωση και την πιστο-
ποίηση των επιµορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών
και των στελεχών εκπαίδευσης, της αξιολόγησης του εκ-
παιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς και την
παρακολούθηση και µελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊ-
κής πολιτικής. Είναι αρµόδιο ιδίως για τα ακόλουθα:

i) Σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιµόρφω-
ση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή
της, συνεργάζεται µε το Τµήµα Γ΄ Επιµόρφωσης Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, τις λοιπές υπηρεσίες και φορείς του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργεί-
ων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανι-
σµούς για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων ε-
πιµόρφωσης, γνωµοδοτεί για την κατανοµή των εθνικών
και ενωσιακών πόρων που διατίθενται για την επιµόρφω-
ση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιµόρφω-
σης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, πιστοποιεί τους επιµορφω-
τικούς φορείς, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικα-
σίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίµησης της επι-
µόρφωσης των εκπαιδευτικών, εφαρµόζει σε συνεργα-
σία µε τον υπεύθυνο έργου τα κριτήρια εγγραφής επι-
µορφωτών σε ειδικά µητρώα, µε γνώµονα ιδίως την κα-
ταλληλότητα και γνωστική επάρκεια των επιµορφωτών,
το επιµορφωτικό αντικείµενο, τους στόχους και την πλη-
θυσµιακή οµάδα στην οποία απευθύνονται τα επιµορφω-
τικά προγράµµατα, συγκροτεί, τηρεί και επικαιροποιεί τα
µητρώα επιµορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιµορ-
φωτικά προγράµµατα και δράσεις επιµόρφωσης, εκπονεί
ή και παραγγέλλει µελέτες και έρευνες για θέµατα που
αφορούν την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, οργανώ-
νει εκδηλώσεις δηµοσιότητας και διάχυσης των αποτε-
λεσµάτων των δράσεων επιµόρφωσης και µεριµνά για
την ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα των δράσεων επιµόρ-
φωσης., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική
µε τη λειτουργία και υλοποίηση επιµορφωτικών προ-
γραµµάτων που καταρτίζει το Ι.Ε.Π. Τα επιµορφωτικά
προγράµµατα του Ι.Ε.Π. δύνανται να πιστοποιούνται από
τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, ιδίως από το
Ε.Κ.Δ.Α.Α..

ii) Εισηγείται για τους θεµατικούς άξονες και τα κριτή-
ρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, των σχολι-
κών µονάδων και των εκπαιδευτικών, καθώς και για την
κατανοµή των πόρων που διατίθενται για την εν λόγω α-
ξιολόγηση, και εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων για κάθε θέµα σχετικό µε το ανωτέ-
ρω. Καταγράφει, µελετά και συγκεντρώνει τα δεδοµένα
για κάθε θέµα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασµό
πολιτικής, όπως τη µαθητική διαρροή, την πρόωρη εγκα-
τάλειψη του σχολείου και την µετάβαση στην αγορά ερ-
γασία µε τη λειτουργία ειδικών Παρατηρητηρίων, ειση-
γείται µέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελε-
σµατική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της Χώρας, οι ο-
ποίες απορρέουν από τη συµµετοχή της σε διεθνή προ-
γράµµατα αξιολόγησης µαθητών, συγκροτεί και παρακο-
λουθεί εκπαιδευτικούς δείκτες, όπως το πρόγραµµα

PISA (Programme for International Student Assessment)
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (Ο.Ο.Σ.Α.), συνεργάζεται µε φορείς του Δηµοσίου,
πανεπιστήµια και διεθνείς οργανισµούς για την ανταλλα-
γή στοιχείων και την ερµηνεία τους.

iii) Παρακολουθεί και µελετά την ευρωπαϊκή και την
διεθνή εκπαιδευτική πολιτική, συµµετέχει σε δηµόσιες
διαβουλεύσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων,
εκπονεί συγκριτικές µελέτες ευρωπαϊκών και διεθνών
προγραµµάτων σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, µεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, κα-
θώς και κατάρτισης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών, συντάσσει και δηµοσιοποιεί σχολιασµένες αναλύ-
σεις των αποτελεσµάτων της ελληνικής συµµετοχής σε
διεθνή προγράµµατα για την πρωτοβάθµια και δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγησή τους,
προωθεί τη δικτύωση του Ι.Ε.Π. µε αντίστοιχα ευρωπαϊ-
κά και διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συµµετοχή του σε
διεθνείς οργανισµούς εκπαιδευτικής πολιτικής, ενηµε-
ρώνει τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς εκ-
παιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στηµα και τις µεταρρυθµίσεις του, ανταλλάσσει πληρο-
φορίες και τεχνογνωσία µε οµόλογους ευρωπαϊκούς και
διεθνείς φορείς για θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες
του Ι.Ε.Π., οργανώνει επισκέψεις και επιτόπιες ενηµερώ-
σεις στελεχών του Ι.Ε.Π. σε οµόλογους φορείς άλλων
χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο
Ι.Ε.Π., παρακολουθεί και µελετά την εθνική, ευρωπαϊκή
και διεθνή πολιτική και µεριµνά για τη δικτύωση, την επι-
κοινωνία του Ι.Ε.Π. και την ανταλλαγή πληροφοριών και
τεχνογνωσίας µε τους οµόλογους ευρωπαϊκούς και διε-
θνείς φορείς, που αποσκοπούν ιδίως στη βελτίωση της
πολιτικής της δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαί-
δευσης.

6. Με τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας δύναται
να εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιµέρους επιστηµονικές
και ερευνητικές αρµοδιότητες των Τµηµάτων. Με από-
φαση του Δ.Σ. δύναται να ορίζονται, να συγκροτούνται
και να καταργούνται επιστηµονικές µονάδες µέσα στα
Τµήµατα, µε βάση τις ανάγκες του Ι.Ε.Π., τους σκοπούς
και τους στόχους του. Τόσο τα Τµήµατα όσο και οι επι-
στηµονικές µονάδες ασκούν αρµοδιότητες που αφορούν
στα γνωστικά τους αντικείµενα και στους στόχους του
Ι.Ε.Π. και υπό την εποπτεία του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, ορίζονται Προϊ-
στάµενοι των Τµηµάτων και συντονιστές στις επιστηµο-
νικές µονάδες Σύµβουλοι, µε διετή θητεία, η οποία δύνα-
ται να ανανεώνεται ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της,
µε όµοια απόφαση. Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων συ-
ντονίζουν τη λειτουργία τους και συντάσσουν, ύστερα α-
πό την ολοκλήρωση κάθε θέµατος, σχετική έκθεση την
οποία υποβάλουν στο Δ.Σ.. Το Δ.Σ. διατυπώνει την ορι-
στική εισήγηση του Ι.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις
των Προϊσταµένων των Τµηµάτων.

8. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ του Ι.Ε.Π., η ο-
ποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Προϊσταµένων
των Τµηµάτων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας, τοποθετεί-
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ται το επιστηµονικό προσωπικό στα Τµήµατα και τις µο-
νάδες.

9. Το διοικητικό συµβούλιο αναθέτει, µε απόφασή του,
εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σε µέλη του την εποπτεία
των Τµηµάτων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας. Τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου που ασκούν την εποπτεία
Τµηµάτων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας παρέχουν γενι-
κές κατευθύνσεις στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων,
στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλί-
ου, ενηµερώνουν το διοικητικό συµβούλιο για την πορεία
των εργασιών των Τµηµάτων και µεριµνούν για τη διευ-
κόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των
Επιστηµονικών Μονάδων και των λοιπών Τµηµάτων της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας.

10. Για τη µελέτη συγκεκριµένων θεµάτων, µε απόφα-
ση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. δύναται να συγκροτούνται για ορι-
σµένο χρόνο οµάδες εργασίας, στις οποίες µπορεί να
συµµετέχουν µέλη του επιστηµονικού και διοικητικού
προσωπικού που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π., εκπαιδευτικοί ή
άλλοι επιστήµονες.»

Άρθρο 97
Διοικητική Υπηρεσία

Το άρθρο 14 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 14
Διοικητική Υπηρεσία

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η Διοικητική Υπηρεσία του I.E.Π. περιλαµβάνει τις ε-
ξής οργανικές µονάδες, οι οποίες υπάγονται απευθείας
στον Διευθυντή:
α) Την Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας, η οποία

αποτελείται από:
αα) το Τµήµα, Προϋπολογισµού, Ελέγχου, Εκκαθάρι-

σης Δαπανών και Εντολής Πληρωµών,
αβ) το Τµήµα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών

και
αγ) το Τµήµα Προµηθειών, Διαγωνισµών και Συµβάσε-

ων.
β) Το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής

Μέριµνας.
γ) Το Τµήµα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και

Δικτύων.
δ) Το Τµήµα Έργων και Δράσεων.
Η Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας είναι αρµόδια

για τον συντονισµό, τη διεκπεραίωση, την παρακολούθη-
ση και τον έλεγχο όλων των θεµάτων και ενεργειών που
αφορούν στην υποστήριξη του φορέα για οικονοµικά και
λογιστικά θέµατα, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη
διενέργειας προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών. Τα τµή-
µατα που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υ-
πηρεσίας έχουν ενδεικτικά τις εξής αρµοδιότητες:
α) Το Τµήµα Προϋπολογισµού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης

Δαπανών και Εντολής Πληρωµών είναι αρµόδιο ιδίως
για:
αα) την κατάρτιση του προϋπολογισµού του Ι.Ε.Π. και

των τυχόν τροποποιήσεών του, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Έργων και Δράσεων, για τα έργα και τις δράσεις
που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και µε την ευθύνη και υ-
πό την επίβλεψη του Υποδιευθυντή,
αβ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολο-

γισµού κάθε έργου/δράσης, τακτικού προϋπολογισµού ή
µη, µε βάση τις χρηµατοδοτήσεις και τις πραγµατοποιη-
θείσες δαπάνες, τη σύνταξη του απολογισµού των επι-
χορηγήσεων και την υποβολή των αιτηµάτων χρηµατο-
δότησης των πράξεων προς τη Διαχειριστική Αρχή. Με-
ριµνά, ιδίως για την καταγραφή και παρακολούθηση των
δαπανών των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογι-
σµού ή µη, και των τραπεζικών υπολοίπων τους, καθώς
και τη συγκέντρωση από τους αρµόδιους υπευθύνους
και τον έλεγχο των απαιτούµενων δικαιολογητικών και
παραστατικών στοιχείων κάθε δαπάνης, στο πλαίσιο ε-
φαρµογής των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογι-
σµού ή µη,
αγ) την εκκαθάριση και τις εντολές πληρωµών των πά-

σης φύσεως δαπανών του Ι.Ε.Π.. Προβαίνει σε έλεγχο
νοµιµότητας, κανονικότητας και επιλεξιµότητας των δα-
πανών και την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρω-
µής. Προβαίνει, ιδίως σε εκκαθάριση της µισθοδοσίας
του προσωπικού του I.E.Π., των λοιπών αµοιβών και απο-
ζηµιώσεων, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δή-
λωσης (Α.Π.Δ.) και των λοιπών σχετικών καταστάσεων
στους αρµόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς
και την αποστολή οικονοµικών στοιχείων στους αρµόδι-
ους φορείς και όργανα.
β) Το Τµήµα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών

είναι αρµόδιο, ιδίως για την ανάρτηση δαπανών στο
Πρόγραµµα Διαύγεια και όπου κατά νόµο απαιτείται, την
καταβολή και διεκπεραίωση κάθε φύσης πληρωµών σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού το-
µέα και κάθε νοµική οντότητα, την εφαρµογή του οικείου
λογιστικού σχεδίου, τη σύνταξη των οικονοµικών κατα-
στάσεων και την τήρηση αρχείου σε θέµατα αρµοδιότη-
τάς του.
γ) Το Τµήµα Προµηθειών, Διαγωνισµών και Συµβάσεων

είναι αρµόδιο, ιδίως για την υποστήριξη του Ι.Ε.Π. σε θέ-
µατα που αφορούν διαγωνισµούς για προµήθειες αγα-
θών και υπηρεσιών µε την ενσωµάτωση οικονοµοτεχνι-
κών προδιαγραφών και λοιπών απαιτούµενων στοιχείων,
ύστερα από την υποβολή τους από την αρµόδια υπηρε-
σιακή µονάδα του Ι.Ε.Π., ως και την κατάρτιση των συµ-
βάσεων.
Το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Μέρι-

µνας έχει αρµοδιότητα σε θέµατα, ιδίως υπηρεσιακής
κατάστασης, αδειών, εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του
προσωπικού του I.E.Π., καθώς και του έκτακτου προσω-
πικού κατά την υλοποίηση έργων και δράσεων του φο-
ρέα, για τη νοµοθεσία, τις εγκυκλίους και τις λοιπές διοι-
κητικές πράξεις που αφορούν σε θέµατα προσωπικού,
καθώς και µετακίνησης του προσωπικού ή µελών του
Δ.Σ. του I.E.Π. και µεριµνά για την έκδοση των σχετικών
διοικητικών πράξεων. Τηρεί Πρωτόκολλο. Παρέχει, µε α-
πόφαση του Δ.Σ., πάσης φύσης γραµµατειακή υποστήρι-
ξη στις υπηρεσιακές µονάδες του I.E.Π., µεριµνά για την
τήρηση του πρωτοκόλλου, έντυπου και ηλεκτρονικού,
καθώς και για τη διακίνηση και διεκπεραίωση των εγγρά-
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φων και έχει την ευθύνη τήρησης και φύλαξης του αρ-
χείου διακίνησης εγγράφων του I.E.Π.. Έχει αρµοδιότη-
τες που αφορούν θέµατα στέγασης, φύλαξης, ασφάλει-
ας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, λει-
τουργίας και επισκευής εξοπλισµού, παραλαβής και διά-
θεσης των κάθε είδους υλικών και µέσων του I.E.Π., τή-
ρησης βιβλίου αποθήκης αναλωσίµων και εξοπλισµού και
εν γένει διεκπεραίωσης κάθε εργασίας που χρήζει διοι-
κητικής µέριµνας για την κτιριακή υποδοµή και τον πά-
σης φύσης εξοπλισµό του I.E.Π.. Μεριµνά για την προµή-
θεια κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται
για την εύρυθµη λειτουργία του Ι.Ε.Π..
Το Τµήµα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δι-

κτύων διεκπεραιώνει την πάσης φύσης υποστήριξη του
I.E.Π. για θέµατα πληροφορικής και τεχνικής φύσης. Εί-
ναι αρµόδιο, ιδίως για την καλή λειτουργία και την τεχνι-
κή υποστήριξη της ιστοσελίδας του I.E.Π., της ψηφιακής
βάσης δεδοµένων, των ηλεκτρονικών µητρώων, καθώς
και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων
και συσκευών του I.E.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσης
εξειδικευµένων εφαρµογών λογισµικού, τη διαλειτουρ-
γικότητα µε άλλες ψηφιακές πλατφόρµες σύµφωνα µε
το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), εισηγείται τις τε-
χνικές προδιαγραφές για τα θέµατα αρµοδιότητάς του,
καθώς και για κάθε θέµα αποτελεσµατικότερης λειτουρ-
γίας των ψηφιακών υποδοµών του Ι.Ε.Π.. Για την ανάγκη
προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών και για κάθε άλλο θέ-
µα σχετικό µε τις αρµοδιότητές του, υποβάλλει σχετικές
εισηγήσεις προς το Δ.Σ..
Το Τµήµα Έργων και Δράσεων είναι αρµόδιο για τον

σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων ή των δράσεων
που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. Προβαίνει ιδίως :
α) σε σχεδιασµό και στην υλοποίηση έργου ή δράσης,

κατά το µέρος που αφορά στον επιστηµονικό σχεδιασµό
και την παρακολούθησή του, συνεργάζεται µε την επι-
στηµονική υπηρεσία του Ι.Ε.Π.. Σχεδιάζει κάθε έργο ή
δράση για την υποβολή του προς έγκριση από τα αρµό-
δια όργανα και παρακολουθεί την υλοποίηση του επιστη-
µονικού και φυσικού αντικειµένου των πάσης φύσεως
προγραµµάτων ή δράσεων παρέχοντας σύµφωνη γνώµη
στις εισηγήσεις των υπευθύνων των έργων/δράσεων,
β) σε τήρηση του αρχείου υλοποίησης των συγχρηµα-

τοδοτούµενων και ευρωπαϊκών έργων και άλλων δράσε-
ων που έχουν ολοκληρωθεί από το Ι.Ε.Π..
Οι επιµέρους αρµοδιότητες των τµηµάτων δύνανται να

εξειδικεύονται µε τον κανονισµό εσωτερικής λειτουρ-
γίας του άρθρου 19, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
Οι θέσεις των Προϊσταµένων των ανωτέρω τµηµάτων

και του Προϊσταµένου της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής
Υπηρεσίας πληρούνται µε απόσπαση εκπαιδευτικών της
δηµόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικών υπαλλήλων του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, των υπαγοµέ-
νων σε αυτό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών απο-
κεντρωµένων υπηρεσιών του ή των εποπτευόµενων από
αυτό φορέων, για τετραετή θητεία. Εκδίδεται δηµόσια
πρόσκληση από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. , η οποία δηµοσιεύεται
στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και του Ι.Ε.Π., στην οποία αναφέρονται οι προϋ-
ποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια και η διαδικασία της
επιλογής για τις θέσεις αυτές, όπως αυτά ορίζονται στον
εσωτερικό κανονισµό του Ι.Ε.Π.. Αν κενωθεί η θέση του

Προϊσταµένου της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Υπηρε-
σίας ή τµήµατος, είναι δυνατή η προσωρινή κάλυψη της
θέσης, µέχρι την πλήρωσή της, από µέλος του προσωπι-
κού που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π.. µε µόνη την απόφαση του
Δ.Σ.. Για την κάλυψη της θέσης αυτής δηµοσιεύεται πρό-
σκλησή του Ι.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός προθε-
σµίας εξήντα ηµερών, από την εποµένη της κένωσης της
θέσης.
Το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που έχει µε-

ταφερθεί στο Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµά-
των και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947), δύναται να συµ-
µετάσχει σε πρόσκληση για την επιλογή σε θέση Προϊ-
σταµένου υποδιεύθυνσης ή τµήµατος της Διοικητικής Υ-
πηρεσίας του Ι.Ε.Π. και των αυτοτελών οργανικών µονά-
δων του Μέρους Β΄, πλην του αυτοτελούς Τµήµατος Νο-
µικής Υποστήριξης. Το προσωπικό του πρώτου εδαφίου
τοποθετείται απευθείας µε απόφαση του Δ.Σ..

ΜΕΡΟΣ Β΄

Αυτοτελή Τµήµατα:
1Α Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου:
Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της

εφαρµογής και της τήρησης του Κανονισµού Εσωτερι-
κής Λειτουργίας και της νοµοθεσίας που αφορά στο
Ι.Ε.Π., συνίσταται αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγ-
χου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς
τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συ-
µπερασµάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λει-
τουργίας του Ι.Ε.Π.. Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµή-
µατος Εσωτερικού Ελέγχου επιλέγεται, ύστερα από
πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτι-
κός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του
Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης(Β΄ 947), µε κριτήρια επιλογής που καθορίζονται µε
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.

1Β Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης:
Για τη νοµική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτο-

τελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται α-
πευθείας στον Πρόεδρο. Στο Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής
Υποστήριξης υπηρετούν δικηγόροι µε έµµισθη εντολή,
αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης
του κλάδου ΠΕ78 µε πτυχίο νοµικής. Δικηγόροι που συµ-
βάλλονται µε το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων δύναται να συ-
νεργάζονται µε το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, εφόσον
απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π.. Προϊστάµενος του αυτοτελούς
Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης ορίζεται δικηγόρος µε
έµµισθη εντολή, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλί-
ου είτε από τους υπηρετούντες είτε σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208), ο οποί-
ος συντονίζει το έργο του Τµήµατος, κατανέµει τις υπο-
θέσεις και παρακολουθεί την πορεία τους.
Το Ι.Ε.Π. εκπροσωπείται δικαστικά από δικηγόρους µε
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έµµισθη εντολή που υπηρετούν σε αυτό ή από δικηγό-
ρους που ορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβου-
λίου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµή-
µατος.
Η γραµµατειακή υποστήριξη του Τµήµατος Νοµικής Υ-

ποστήριξης ανατίθεται σε αποσπασµένους εκπαιδευτι-
κούς ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε την
33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµά-
των και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947), µε απόφαση του
Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµή-
µατος.

1Γ Τµήµα Συντονισµού, Σχεδιασµού και Διασφάλισης
της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π.:
Σκοπός του τµήµατος είναι:
α) η εισήγηση του στρατηγικού σχεδιασµού για τη δια-

µόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π.,
β) η επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο Ι.Ε.Π.,

καθώς και η αποτελεσµατικότερη λειτουργία και απόδο-
ση των τµηµάτων, γραφείων και µονάδων, σύµφωνα µε
τις διεθνείς πρακτικές. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος
περιλαµβάνονται η τυποποίηση και ο έλεγχος των προ-
βλεπόµενων διαδικασιών, οι περιγραφές θέσεων και αρ-
µοδιοτήτων, η διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρ-
µογής των επιµέρους πολιτικών ποιότητας, όπως ορίζο-
νται από το Δ.Σ., η σύνταξη ετήσιας απολογιστικής έκθε-
σης συµπερασµάτων και προτάσεων βελτίωσης του τρό-
που λειτουργίας του Ι.Ε.Π και η διατήρηση της λειτουργι-
κής συνέχειας του φορέα. Ο Προϊστάµενος του τµήµα-
τος τοποθετείται, µε απόφαση του Δ.Σ., για τετραετή θη-
τεία, εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή υπάλ-
ληλος του Ι.Ε.Π. που υπηρετεί µε σχέση εργασίας
Ι.Δ.Α.Χ., ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, µε την οποία καθορίζονται τα κριτήρια επι-
λογής, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 14.
Αυτοτελή Γραφεία:
2Α. Γραφείο Γραµµατείας Διοικητικού Συµβουλίου:
Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατείας Διοικητι-

κού Συµβουλίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρό-
εδρο και το διοικητικό συµβούλιο και είναι αρµόδιο για
τη σύνταξη, τη διεκπεραίωση, την αρχειοθέτηση, τη φύ-
λαξη, τη διανοµή ή τη χορήγηση, όπου απαιτείται, των
πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλί-
ου

2Β Γραφείο Επικοινωνίας, µετονοµάζεται σε 2Β:
Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο

υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συµβούλιο και τον
Πρόεδρο. Είναι αρµόδιο για τη συλλογή και επιµέλεια
κάθε θέµατος που αφορά στην επικοινωνία του Ι.Ε.Π. µε
τρίτους, την προβολή των δραστηριοτήτων του, την πα-
ρακολούθηση των προβαλλόµενων στα µέσα επικοινω-
νίας εκπαιδευτικών θεµάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσε-
ων ενηµέρωσης της δηµοσιότητας για θέµατα της αρµο-
διότητας του Ι.Ε.Π., την απάντηση ερωτηµάτων που τίθε-
νται από το κοινό και τον τύπο, την έκδοση ενηµερωτι-
κών δελτίων και ανακοινώσεων και τη συνεργασία µε τις
αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή άλλων εµπλεκόµενων φορέων, κατόπιν
απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Προέδρου
του Ι.Ε.Π.

Προϊστάµενος σε Αυτοτελές Γραφείο της παρούσας
παραγράφου ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, µέλος
του προσωπικού του, µε διετή θητεία, η οποία µπορεί να
ανανεωθεί. Μέλη του προσωπικού των Αυτοτελών Γρα-
φείων µπορούν να είναι και µέλη του επιστηµονικού προ-
σωπικού του Ι.Ε.Π..»

Άρθρο 98
Δηµιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης

Η παρ. 20 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«20. Οι βιβλιοθήκες των φορέων που καταργούνται πε-
ριέρχονται στην ιδιοκτησία του Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 19, και συγκροτούν µία ενιαία βιβλιο-
θήκη. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., δύναται η Βιβλιο-
θήκη του Ι.Ε.Π. ή µέρος αυτής, να περιέλθει, λόγω δωρε-
άς, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.), καθώς
και να δηµιουργηθεί σχετική ψηφιακή βιβλιογραφική βά-
ση σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και
Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου (Ε.Κ.Τ.).»

Άρθρο 99
Ηλεκτρονικές συµβάσεις έργου

Στον ν. 3966/2011 (Α΄ 118) προστίθεται άρθρο 18Β ως
εξής:

«Άρθρο 18Β
Ηλεκτρονικές συµβάσεις έργου

«Οι συµβάσεις έργου, κατά τις κείµενες διατάξεις, µε-
ταξύ του Ι.Ε.Π. και των φυσικών προσώπων που αναλαµ-
βάνουν τις αρµοδιότητες εποπτών, εκπονητών, αξιολο-
γητών προγραµµάτων σπουδών και επιµορφωτικού υλι-
κού, επιµορφωτών, καθώς και συντονιστών, θεµατοδο-
τών, αξιολογητών στην Τράπεζα Θεµάτων στο πλαίσιο υ-
λοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων από την ευρω-
παϊκή ένωση πράξεων, δύνανται να συνάπτονται είτε ι-
διοχείρως είτε µε τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρµογής µέ-
σω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 24 και
27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Οι συµβάσεις αυτές φέ-
ρουν µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό επαλήθευσης και
την εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Ι.Ε.Π..»

Άρθρο 100
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Η παρ. 1 του του άρθρου 19 του ν. 3966/2011 τροπο-
ποιείται, στο ίδιο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 2, 3, 4
και 5 και το άρθρο 19 του ν. 3966/2011 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Το Δ.Σ. καταρτίζει κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας,
ο οποίος εγκρίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οι-
κονοµικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
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των. Με τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας εξειδι-
κεύονται αρµοδιότητες όλων των οργανικών µονάδων
του Ι.Ε.Π., λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του
Ι.Ε.Π. που δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα και τις λοιπές
κείµενες διατάξεις, θέµατα ωραρίου του προσωπικού
του Ι.Ε.Π. και χορήγησης αδειών, πειθαρχικά ζητήµατα,
τα κριτήρια και οι όροι επιλογής Προϊσταµένων της διοι-
κητικής υπηρεσίας και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς και θέ-
µατα απασχόλησης, εκτέλεσης προϋπολογισµού και εν
γένει διαχείρισης για έργα και δράσεις που υλοποιού-
νται από το Ι.Ε.Π.. Καθορίζονται µεταξύ των άλλων η
διαδικασία αξιολόγησης, όπως η κοινοποίηση των µελών
της αξιολογικής επιτροπής, η προθεσµία και ο τρόπος υ-
ποβολής αιτήµατος εξαίρεσης µέλους αξιολογικής επι-
τροπής, τα κριτήρια της αξιολόγησης, το σύστηµα βαθ-
µολόγησης των αξιολογούµενων, η αξιολογική κατάτα-
ξη, ο τύπος, το περιεχόµενο και ο τρόπος κοινοποίησης
της έκθεσης αξιολόγησης και η διαδικασία υποβολής α-
ντιρρήσεων επί της αξιολογικής έκθεσης ενώπιον της
δευτεροβάθµιας επιτροπής αξιολόγησης του Ι.Ε.Π., κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-

των, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζονται η σύν-
θεση, η σύσταση και η διαδικασία συγκρότησης του πρω-
τοβάθµιου και δευτεροβάθµιου οργάνου αξιολόγησης
των Συµβούλων του Ι.Ε.Π. και ιδίως τα κριτήρια επιλογής
των εξωτερικών - εµπειρογνωµόνων µελών Δ.Ε.Π. της
δευτεροβάθµιας αξιολογικής επιτροπής.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-

των, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση των επιµορφω-
τικών προγραµµάτων που καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα
θέµατα χρήσης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρ-
µογής, οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή και
τα ειδικότερα ζητήµατα για την έκδοση των ηλεκτρονι-
κών συµβάσεων έργου του Ι.Ε.Π.. Για τις συγχρηµατοδο-
τούµενες από την ευρωπαϊκή ένωση πράξεις, ως πρώτη
εφαρµογή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας λαµβάνεται υ-
πόψη αυτή που τυχόν ήδη χρησιµοποιείται από το ΙΕΠ
για την επιτάχυνση υλοποίησης αυτών των πράξεων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 101
Ρυθµίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) -
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985

1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τα εργαστηριακά µαθήµατα και το εργαστηρια-
κό µέρος των µικτών µαθηµάτων των µαθητών των Ε-
παγγελµατικών Λυκείων, των καταρτιζόµενων των Ε-
παγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Ιν-
στιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς
και των µαθητευοµένων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη

Μαθητείας συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα µε
τις υπάρχουσες ανάγκες, εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.), α-
νά δύο (2) τουλάχιστον εκπαιδευτικές µονάδες, συµπε-
ριλαµβανοµένων και των δηµόσιων Ε.Σ.Κ. ή Ι.Ε.Κ. Όταν
όσοι ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγό-
τερες σχολικές µονάδες, οι εργαστηριακές ανάγκες κα-
λύπτονται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητι-
κά στο επαγγελµατικό λύκειο. Με την παρούσα διάταξη
καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετι-
κά το ίδιο θέµα.»

2. Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985
αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Κάθε Ε.Κ. διακρίνεται σε τοµείς εργαστηρίων. Κά-
θε τοµέας εργαστηρίων περιλαµβάνει τουλάχιστον πέ-
ντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυν-
σης. Σε κάθε τοµέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύµφωνα
µε το άρθρο 11.»

3. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε
«Σ.Ε.Κ.», αντικαθίσταται µε τον όρο «Ε.Κ.».

Άρθρο 102
Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων – 

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1566/1985

Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6
του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο και η παρ.
5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Η φοίτηση στα ηµερήσια και στα εσπερινά λύκεια
(ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ.) είναι τριετής και περιλαµβάνει τις τά-
ξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.
Οι χορηγούµενοι τίτλοι σπουδών των τριετών Εσπερι-

νών Λυκείων (ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ.) είναι ισότιµοι των αντί-
στοιχων τίτλων των τετραετών Εσπερινών Λυκείων
(ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.).
Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς εσπερινού λυκείου

(ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ.) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς εσπε-
ρινού ΕΠΑ.Λ. θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους
2019-2020.
Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωµα πρόσβασης

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω ειδικών διατάξεων
για τα εσπερινά λύκεια (ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ.) έχουν όσοι φοί-
τησαν επί τρία (3) πλήρη σχολικά έτη στο τριετές εσπε-
ρινό λύκειο, µε εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυ-
κείου που εγγράφονται σε εσπερινό ΕΠΑ.Λ. για την από-
κτηση πτυχίου.
Ως προς την τελευταία κατηγορία µαθητών, δικαίωµα

πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω ειδικών
διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν
επί δύο (2) πλήρη σχολικά έτη σε εσπερινό ΕΠΑ.Λ..
Στην τάξη Α΄ εγγράφονται απόφοιτοι του γυµνασίου

χωρίς εξετάσεις.»

Άρθρο 103
Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων

Οι σπουδαστές των Κολλεγίων δύνανται να πραγµατο-
ποιούν την προβλεπόµενη από το πρόγραµµα σπουδών
της ειδικότητάς τους πρακτική άσκηση, όπως αυτή ορίζε-
ται από το συµπράττον Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 171
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά στις επιµέρους διατάξεις του, και της Συµφω-
νίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων
του άρθρου 13 αυτής.
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