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Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-

ματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικό-

τητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινω-

νία και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-

ΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 3 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Απο-

στολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 4 Ακαδημαϊκές ελευθερίες
Άρθρο 5 Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργη-

σης, μετονομασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 6 Ίδρυση παραρτημάτων Ανώτατων Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 8 Συμβούλιο Διοίκησης
Άρθρο 9 Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 10 Διαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 11 Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη
Άρθρο 12 Αντιπρυτάνεις
Άρθρο 13 Οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου 

Διοίκησης
Άρθρο 14 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 15 Αρμοδιότητες Πρύτανη

Άρθρο 16 Σύγκλητος
Άρθρο 17 Εκτελεστικός Διευθυντής
Άρθρο 18 Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντή
Άρθρο 19 Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ
Άρθρο 20 Ακαδημαϊκή διάρθρωση των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 21 Ίδρυση - Κατάργηση - Μεταβολές ακαδη-

μαϊκών μονάδων
Άρθρο 22 Όργανα Σχολής
Άρθρο 23 Κοσμητεία
Άρθρο 24 Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα
Άρθρο 25 Ρυθμίσεις για το αξίωμα του Κοσμήτορα
Άρθρο 26 Αρμοδιότητες Κοσμήτορα
Άρθρο 27 Αναπτυξιακό σχέδιο Σχολής
Άρθρο 28 Όργανα Τμήματος
Άρθρο 29 Συνέλευση Τμήματος - Συγκρότηση
Άρθρο 30 Αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος
Άρθρο 31 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 32 Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος - Δι-

αδικασία εκλογής
Άρθρο 33 Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου 

Τμήματος
Άρθρο 34 Όργανα Τομέα
Άρθρο 35 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Τομέα
Άρθρο 36 Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα
Άρθρο 37 Αρμοδιότητες Διευθυντή Τομέα
Άρθρο 38 Αυτοδυναμία ακαδημαϊκών μονάδων
Άρθρο 39 Όργανα μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών 

μονάδων
Άρθρο 40 Γενικές διατάξεις για την εκλογή - οργάνωση 

και λειτουργία των οργάνων διοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙ-
ΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Άρθρο 41 Εκπρόσωποι μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα 
όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γβ) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών 
Δράσεων:

i) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων
ii) Τμήμα Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Προγραμ-

μάτων Νεολαίας
iii) Τμήμα Διαχείρισης και Υλοποίησης Ειδικών Δρά-

σεων
γγ) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών 

Υπηρεσιών:
i) Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομών και Δομών
ii) Τμήμα Μελετών και Τυποποίησης
iii) Τμήμα Κατασκευών
γδ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:
i) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας
ii) Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυ-

ναμικού
iii) Τμήμα Μισθοδοσίας
γε) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:
i) Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
ii) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Λογιστήριο
iii) Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 371

Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

1. Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή 
νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις αρχές και 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες πα-
ραγράφους.

2. α) Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3) ζώνες: αα) 
Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσημβρινό γεύμα - Διατροφική 
αγωγή», διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας καθημερινά, 
εντάσσεται, επ’ ευκαιρία και του μεσημβρινού γεύματος, 
το διδακτικό αντικείμενο της διατροφικής αγωγής, το 
οποίο ανατίθεται, κατά προτεραιότητα, στους εκπαιδευ-
τικούς που διδάσκουν τη δεύτερη ώρα (14.10 έως 14.55).

αβ) Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη  - Προετοιμα-
σία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται, 
τουλάχιστον για μια (1) διδακτική ώρα καθημερινά, το 

γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης - Προετοιμασίας» 
στη γλώσσα και τα μαθηματικά, το οποίο ανατίθεται σε 
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων. Στη ίδια 
ζώνη δύναται να εντάσσεται μία (1) διδακτική ώρα με 
αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγ-
γλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή 
και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), 
τα οποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου 
κλάδου.

αγ) Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», 
εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά, με εν-
διάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα, οι σχολικοί μαθητικοί 
όμιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να 
προσφέρεται δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθε-
ρη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα 
με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσι-
ακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, 
τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την 
εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομπο-
τική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά 
παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές - πειράματα, τα 
μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουρ-
γική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη 
διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, 
τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη 
δημιουργία εφημερίδας. Οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι 
δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην ορ-
γάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωμα-
τικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση 
χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας. 
Η διάρκεια κάθε ομίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή 
και περισσότερα συνεχόμενα διδακτικά δίωρα. Οι μα-
θητές του Δημοτικού Σχολείου δύνανται να επιλέγουν 
και να συμμετέχουν σε έναν ή περισσότερους ομίλους.

β) Η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολεί-
ου που παρακολουθούν το πρόγραμμα της παρούσας 
παραγράφου λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας 
της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 
17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Ειδικά, το σχολι-
κό έτος 2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει 
χώρα και στις 14.55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής 
ώρας της 2ης ζώνης.

γ) Ειδικότερα, το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολο-
ήμερου Δημοτικού Σχολείου διαμορφώνεται ως εξής:
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δ) Στο εν λόγω πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού 
Σχολείου ορίζεται, ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή τρί-
μηνο, εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας 
του προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του 
προγράμματος δύναται να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό 
κάθε ειδικότητας ή στον υποδιευθυντή της σχολικής 
μονάδας. Ο ορισμός του αντικειμένου της δεύτερης 
των διδακτικών ωρών της 2ης ζώνης, η επιλογή ενός 
ή περισσοτέρων από τα προαναφερόμενα αντικείμενα 
που είναι δυνατόν να ενταχθούν στη δεύτερη διδακτική 
ώρα της 2ης ζώνης, ο καθορισμός του προσφερόμενου 
αντικειμένου δραστηριοποίησης των σχολικών μαθητι-
κών ομίλων και της διάρκειας καθενός από τους ομίλους 
αυτούς και η κατανομή των μαθητών σε αυτούς γίνονται 
με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Ομοίως, με 
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται αφενός 
οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν 
το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους στο πρόγραμμα 
της παρούσας παραγράφου, αφετέρου οι εκπαιδευτικοί 
που έχουν την ως άνω ευθύνη λειτουργίας του προγράμ-
ματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Εφόσον καταστεί 
αδύνατη η λήψη απόφασης επί των θεμάτων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων από τον σύλλογο διδασκόντων, 
οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον Διευθυντή 
του σχολείου.

ε) Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος, στο 
οποίο θα εφαρμοσθεί το αναβαθμισμένο πρόγραμμα 
ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή 
τουλάχιστον: 1) του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών στα 
μονοθέσια σχολεία, 2) οκτώ (8) μαθητών στα διθέσια 
έως και πενταθέσια σχολεία και 3) δέκα (10) μαθητών 
στα εξαθέσια και άνω σχολεία.

3. α) Με τη θέση σε εφαρμογή του νέου, αναβαθμισμέ-
νου προγράμματος ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθε-
νται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού 
ολοήμερου προγράμματος δύο (2) διδακτικές ώρες και 
συγκεκριμένα η πέμπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας 
τριάντα (30) λεπτών η καθεμία. Συγκεκριμένα, στην 5η 
διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνί-
δι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ενώ η 6η διδακτι-
κή ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του 
συλλόγου διδασκόντων, από τον εκπαιδευτικό για ελεύ-
θερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση με 
το πέρας του ολοήμερου προγράμματος.

β) Η αποχώρηση των μαθητών του Νηπιαγωγείου που 
παρακολουθούν το πρόγραμμα της παρούσας παρα-
γράφου λαμβάνει χώρα ή στις 16.00 με το πέρας της 
τέταρτης (4ης) διδακτικής ώρας ή στις 17.30 με τη λήξη 
του προγράμματος.

γ) Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα ολοήμερου Νηπια-
γωγείου διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α ΩΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

13.15-13.20 5΄ Χρόνος μετάβασης στην αίθουσα γεύματος

1η Ζώνη: Μεσημβρινό γεύμα - Διατροφική Αγωγή

1η ώρα 13.20-14.00 40΄
Γεύμα - 

Διατροφική 
Αγωγή

Γεύμα - 
Διατροφική 

Αγωγή

Γεύμα - 
Διατροφική 

Αγωγή

Γεύμα - 
Διατροφική 

Αγωγή

Γεύμα - 
Διατροφική 

Αγωγή

14.00-14.10 10΄ Διάλειμμα

2η Ζώνη: Μελέτη-Προετοιμασία

2η ώρα 14.10-14.55 45΄
Μελέτη-

Προετοιμα-
σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

14.55-15.05 10΄ Διάλειμμα

3η ώρα 15.05-15.50 45΄
Μελέτη-

Προετοιμα-
σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

15.50-15.55 5΄ Διάλειμμα

3η Ζώνη: Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι

4η ώρα 15.55-16.40 45΄
Σχολικοί 

Μαθητικοί 
Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

16.40-16.45 5΄ Διάλειμμα

5η ώρα 16.45-17.30 45΄
Σχολικοί 

Μαθητικοί 
Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι
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δ) Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία της 
5ης και 6ης διδακτικής ώρας του νέου, αναβαθμισμένου 
προγράμματος ολοήμερου Νηπιαγωγείου για τα μονοθέ-
σια νηπιαγωγεία είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια, για τα 
διθέσια είναι επτά (7) νήπια/προνήπια και για τα τριθέσια 
και άνω είναι δέκα (10) νήπια/προνήπια.

4. Η λειτουργία του νέου, αναβαθμισμένου προγράμ-
ματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 
διέπεται, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά 
από το παρόν, από το άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109). 
Το άρθρο αυτό εξακολουθεί να ισχύουν για τα Δημοτικά 
Σχολεία και Νηπιαγωγεία, στα οποία δεν εφαρμόζεται το 
νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του παρόντος άρθρου.

5. Το εν λόγω αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου τίθεται σε εφαρ-
μογή πιλοτικά σε εκείνες τις σχολικές μονάδες που ορίζο-
νται για το σχολικό έτος 2022-2023 και για κάθε επόμενο 
σχολικό έτος. Κριτήρια για την ένταξη των σχολικών μο-
νάδων στο πρόγραμμα του παρόντος συνιστούν ιδίως ο 

αριθμός των μαθητών ανά σχολική μονάδα, ο αριθμός 
των μαθητών που προβλέπεται να φοιτήσουν στο εν 
λόγω αναβαθμισμένο πρόγραμμα το εκάστοτε προσεχές 
σχολικό έτος, ο αριθμός των τμημάτων που λειτούργη-
σαν υπό ολοήμερο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2021-
2022 και τα εκάστοτε αμέσως προηγούμενα σχολικά έτη, 
τυχόν κρατούσες ιδιαίτερες, κοινωνικές ή οικονομικές, 
συνθήκες που επιτείνουν την ανάγκη για μαθησιακή, 
παιδαγωγική και εν γένει εκπαιδευτική υποστήριξη των 
μαθητών και η ανάγκη υποστήριξης οικογενειών με έμ-
φαση στην υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Διευθυντή Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται τα Δημοτικά Σχολεία 
ή Νηπιαγωγεία, στα οποία δύναται να εφαρμοστεί το 
νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του παρόντος κατά το 
σχολικό έτος 2022-2023 και κάθε επόμενο σχολικό έτος. 
Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από εισή-

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

13:00-13:40 1η διδακτική ώρα ολοήμερου 
προγράμματος-40’

Προετοιμασία γεύματος/γεύμα

13:40-14:20 2η διδακτική ώρα ολοήμερου 
προγράμματος-40’

Ανάπαυση/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα 
μάθησης (γωνιές)

14:20-15:00 3η διδακτική ώρα ολοήμερου 
προγράμματος-40’

Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ)-Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ)

15:00-15:20 Διάλειμμα

15:20-16:00 4η διδακτική ώρα ολοήμερου 
προγράμματος-40’

Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση

15:45-16:00 Προετοιμασία για αποχώρηση

16:00 1η Αποχώρηση από το Προαιρετικό Ολοήμερο 
Πρόγραμμα

16:00-16:15 Διάλειμμα

16:15-16:45 5η διδακτική ώρα ολοήμερου 
προγράμματος-30’

Ανάπαυση/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα 
μάθησης (γωνιές)

16:45-17:15 6η διδακτική ώρα ολοήμερου 
προγράμματος-30’

Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση

17:15-17:30 Προετοιμασία για αποχώρηση/2η Αποχώρηση από το 
Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
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γηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), 
δύναται να καθορίζονται εκ νέου ή να αναμορφώνονται 
τα προγράμματα του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου, όπως έχουν καθορισθεί με το παρόν 
άρθρο, ιδίως ως προς τον αριθμό και τη διάρκεια των 
διδακτικών ωρών, ως προς το γνωστικό αντικείμενό τους 
ή το αντικείμενο δράσης ή ενασχόλησης των μαθητών 
αυτές τις διδακτικές ώρες, ως προς την ειδικότητα ή τον 
κλάδο του εκπαιδευτικού προσωπικού που καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο συμμετέχει στην εφαρμογή των εν λόγω 
προγραμμάτων ή ως προς τις ώρες των διαλειμμάτων 
και της αποχώρησης των μαθητών από τα εν λόγω προ-
γράμματα. Τέλος, με όμοια απόφαση δύναται: α) να ορί-
ζονται εκ νέου ή να εξειδικεύονται τα κριτήρια της παρ. 5 
που συνεκτιμώνται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για την έκδοση της προαναφερόμενης ει-
σήγησής του, να ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την 
ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος, καθώς και να με-
ταβάλλεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μαθητών 
για τη λειτουργία του αναβαθμισμένου προγράμματος 
του παρόντος σε κάθε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο, 
μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθ-
μιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 
και β) να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
για τη λειτουργία του αναβαθμισμένου προγράμματος 
ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου και εν 
γένει για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η οποία, 
εφόσον αφορά σε διαδικαστικό θέμα, εκδίδεται μετά 
από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, άλ-
λως μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π.

Άρθρο 372

Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών ή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 63 

ν. 4589/2019

Στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), 
περί πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρο-
μίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού (Ε.Β.Π.), προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 4 δια-
μορφώνεται ως εξής:

«4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. 
που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής, παραμένει εγγε-
γραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνα-
κες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως 
μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του 
διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση 
που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη 
του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει 
τις Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) που αντιστοι-
χούν στην έδρα της σχολικής μονάδας ή εν γένει της 
εκπαιδευτικής δομής όπου υπηρετεί ως αναπληρωτής, 
εκτός εάν οι Μ.Σ.Δ., οι οποίες αντιστοιχούν στην έδρα 
της σχολικής μονάδας ή εν γένει της εκπαιδευτικής 
δομής της περιοχής διορισμού του ή της προσωρινής 

τοποθέτησής του, είναι περισσότερες, οπότε λαμβάνει 
τις τελευταίες.».

Άρθρο 373

Παράταση άσκησης καθηκόντων των 

διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων και των υπευθύνων τομέων των 

Εργαστηριακών Κέντρων και ρύθμιση 

συναφών θεμάτων

1. Διευθυντές, προϊστάμενοι και υποδιευθυντές σχο-
λικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), κα-
θώς και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., οι οποίοι υπηρετούν 
το σχολικό έτος 2021-2022, εξακολουθούν να ασκούν 
τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και 
ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’, περί της επιλογής των στε-
λεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

2. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν με 
οργανική θέση στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης και 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 υπη-
ρέτησαν ή υπηρετούν κατ’ αναπλήρωση ως διευθυντές, 
προϊστάμενοι και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και 
Ε.Κ., καθώς και ως υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ, διατηρούν τη 
θέση ή ιδιότητά τους αυτή και εξακολουθούν να ασκούν 
τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και 
ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021, ακόμη και 
αν θεωρηθεί ότι η υπηρεσία τους στις προαναφερόμενες 
θέσεις ή υπό τις προαναφερόμενες ιδιότητες έχει λήξει 
με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021 - 2022.

3. Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπη-
ρεσίας νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του 
Μέρους Β’ του ν. 4823/2021, κενές ή κενούμενες θέσεις 
διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολι-
κών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπεύθυνων τομέων 
των Ε.Κ., πληρούνται με αναπλήρωση κατά τα οριζό-
μενα στο Κεφάλαιο Ε’ του άρθρου 11, περί αναπλήρω-
σης, του ν. 1566/1985 (Α’ 167). Στην περίπτωση αυτή, 
εφόσον αναπληρωτές ορίζονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία διεύθυν-
ση εκπαίδευσης, η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι την επι-
λογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στε-
λεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του 
ν. 4823/2021.

Άρθρο 374

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής υποψήφιων 

στελεχών της εκπαίδευσης - Τροποποίηση 

παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), 
περί της αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής Περιφε-
ρειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊ-
σταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, επέρχονται οι εξής 
τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως 
προς την πρόβλεψη ότι διενεργείται προφορική εξέτα-


