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ΠΠ ΓΓ ΡΡ ΙΙ ΓΓ ΥΥ ΟΟ ΜΜ ΓΓ ΝΝ ΑΑ   

  
  Ν. 1566/85, άνζνμ 42 (ΦΓΚ 167 Α’) 
ΓπμπηηθΦ θαη μπηηθμαθμοζηηθΦ μΧζα – ΓνγαζηΨνηα.                                                              Οει. 6  

  Ν. 1566/85, άνζνμ 10 (ΦΓΚ 167 Α) 
ΟπμιηθΦ ενγαζηενηαθΦ θΧκηνα θαη ζπμιηθΦ ενγαζηΨνηα.                                                        Οει. 6 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/1921/5-6-1990 
ΟπεηηθΦ με ηε ιεηημονγία ηςκ ΟΓΗ                                                                                     Οει. 7 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/5114/27-9-1993 (ΦΓΚ 778 Β') 
ΝανΦηαζε ημο πνμκηθμφ δηαζηΨμαημξ πμο μνίζηεθε με ημ Φνζνμ 12 ηεξ Γ2/4321/26.10.88 

απυθαζεξ Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ.                                                 Οει. 8 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/2907/26-4-1995 
Γηα ηεκ αζθΦιεηα ημο ενγαζηενηαθμφ ελμπιηζμμφ ζα πνΧπεη κα ιεθζμφκ ηα ελΨξ μΧηνα.        Οει. 9 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/1111/22-2-1996 
Οογθνυηεζε θαη μνγΦκςζε Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ).                Οει. 9 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/2551/24-4-1996 
ΓπηιμγΨ ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ                                                                                  Οει. 12 

  ΤΠΓΠζ - Γ2/832/17-5-1996 
Θεηημονγία Ο.Γ.Η. θαη Ο.Γ.                                                                                                Οει. 12 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/5721/21-10-1997 
ΑπΦκηεζε ζε ενχηεμα γηα ηε δηδαζθαιία ζε Ο.Γ.Η.                                                             Οει. 13 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/5787/22-10-1997 
νΨζε Γνγαζηενίςκ.                                                                                                        Οει. 14 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/143/3-3-1998 
νΨζε Γνγαζηενίςκ.                                                                                                        Οει. 14 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/4810/8-9-1998 
Μδεγίεξ γηα ηε Θεηημονγία ηςκ ΓΗΦΓ θαηΦ ημ Οπμι. Έημξ 1998-99.                                  Οει. 14 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/5435/17-11-1999 
ΗηηνηαθΧξ Δηαμμνθχζεηξ Γνγαζηενίςκ Γκηαίμο Θοθείμο.                                                     Οει. 15 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/453/7-2-2000 
ΓνγαζηΨνηα Γκηαίςκ Νμιοθιαδηθχκ Θοθείςκ.                                                                    Οει. 16 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/670/21-2-2000  
Δηεοθνηκίζεηξ ζπεηηθΧξ με ημ ςνΦνημ θαζεγεηχκ πμο Χπμοκ μνηζηεί ςξ οπεφζοκμη ηςκ 

ενγαζηενίςκ ζηα ΓομκΦζηα & ηα Γκηαία Θφθεηα.                                                                  Οει. 16 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/2388/23-6-2000 
Θεηημονγία Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ζηα ΓομκΦζηα θαη ηα Γκηαία Θφθεηα.               Οει. 17 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/3215/14-9-2000 
Μνηζμυξ οπεοζφκμο Γνγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ.                                                      Οει. 18 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/3638/5-10-2000 
ΗαζΨθμκηα ΠΓ θαη ΔΓ.                                                                                                     Οει. 18 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/6098/13-11-2001 (Φ.1588 Β’/01) 
Πνμπμπμίεζε απυθαζεξ Γ2/4321/26.10.88 πενί θαζμνηζμμφ ιεπημμενεηχκ ιεηημονγίαξ ηςκ 

analytika/N.%201566-85,%20arthro%2042%20(FEK%20167%20A’).doc
analytika/N.%201566-85,%20arthro%2010%20(FEK%20167%20A).doc
analytika/G2-1921-5.6.90.doc
analytika/G2-5114-27.9.93%20(FEK%20778%20B').doc
analytika/G2-2907-26.4.95.doc
analytika/G2-1111-22.2.96.doc
analytika/G2-2551-24.4.96.doc
analytika/G2-832-17.5.96.doc
analytika/G2-5721-21.10.97.doc
analytika/G2-5787-22.10.97.doc
analytika/G2-143-3.3.98.doc
analytika/G2-4810-8.9.98.doc
analytika/G2-5435-17.11.99.doc
analytika/G2-453-7.2.2000.doc
analytika/G2-670-21.2.00.doc
analytika/G2-2388-23.6.2000.rtf
analytika/G2-3215-14.9.00.doc
analytika/G2-3638-5.10.00.doc
analytika/G2-6098-13.11.01%20(F.1588%20B’-01).doc
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Ο.Γ.Η. ηςκ Ο.Γ. θαη ηςκ εηδηθυηενςκ θαζεθυκηςκ ηςκ δηεοζοκηχκ Ο.Γ.Η., οπμδηεοζοκηχκ, ηςκ 

οπεοζφκςκ ημμΧςκ ενγαζηενίςκ θαη ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ ζπμιηθχκ 

ενγαζηενίςκ θαη ηςκ ανμμδημηΨηςκ ημο ζοιιυγμο δηδαζθυκηςκ Ο.Γ.Η.                               Οει. 18 

  ΤΠΓΠΘ - Γ2/780/7-1-2002 
Έκηαλε ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ζε ημμείξ.                                                                    Οει. 29 

  Ν. 2986/2002, ανζν. 8, παν. 4 (Φ. 24 Α’/13.2.02)  

Οπεηηθυ με ΓΗΦΓ.                                                                                                            Οει. 29 

  ΤΠΓΠζ - Γ2/49265/15-5-2002   
Πνμπμπμίεζε θαη ζομπιΨνςζε ηεξ Γ2/5402/14-10-94 εγθοθιίμο ημο ΡΝΓΝΘ.                Οει. 29 

  ΤΠΓΠΘ - 63644/Γ2/19-6-02 (ΦΓΚ 240 Β’/20-9-2002) 
Θεηημονγία Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ.                                                 Οει. 30 

  ΤΠΓΠΘ - 88051/Γ2/2-9-2002 (ΦΓΚ 240 Β’/20-9-2002) 
Οφζηαζε Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ.                                                    Οει. 32 

  ΤΠΓΠΘ – Γ1/123785/19-11-2002 
ΓνγαζηΨνηα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ.                                                                                      Οει. 33 

  ΤΠΓΠΘ - 130209/Γ2/4-12-2002 (ΦΓΚ 1562 Β’/13-12-2002) 
ΝνμζζΨθεξ ζηεκ 63642/Γ2/19.6.2002 ΡπμονγηθΨ απυθαζε με ζΧμα «Θεηημονγία ηςκ ΓΗΦΓ - 

Ανμμδηυηεηεξ θαη ΓπηιμγΨ ηςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ».                                                    Οει. 34 

  ΓΛΚ - 2/386/0022/24.02.03 (ΦΓΚ 240 Β’/28-2-2003) 
Ηαζμνηζμυξ ηςκ απμδεμηχζεςκ ηςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ.                                              Οει. 34 

  Ν. 3149/03, ά. 13, παν. 10 (Φ. 141 Α’)  

ΓΗΦΓ θαη ΝνςημβΦζμηα Γθπαίδεοζε.                                                                               Οει. 35 

  ΤΠΓΠΘ - Γ7/98040/10-9-2003 
Άζθεζε Δηδαθηηθχκ Ηαζεθυκηςκ απυ ημοξ Ρπεοζφκμοξ ηςκ ΓΗΦΓ.                                   Οει. 35 

  ΤΠΓΠΘ - Γ7/146939/24-12-2003 
Νιαίζημ δναζηενημηΨηςκ ηςκ ΓΗΦΓ.                                                                                 Οει. 36 

  ΤΠΓΠΘ - Γ7/104235/28-9-2004 
ΗμηκΨ πνΨζε Γνγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ απυ ζοζηεγαδυμεκα ζπμιεία.                       Οει. 37 

  ΤΠΓΠΘ - Γ7/130684/18-11-2004 
Έιεγπμξ ηεξ Θεηημονγίαξ ηςκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ.                                      Οει. 37 

  ΤΠΓΠΘ - Γ7/131773/22-11-2005 
Ιε αιιαγΨ πνΨζεξ ηςκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ηςκ ζπμιείςκ                            Οει. 38 

  ΤΠΓΠΘ – Γ7/68278/6-7-2006 
Θεηημονγία ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ - Ανμμδηυηεηεξ θαη ΓπηιμγΨ ηςκ 

Ρπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ.                                                                                                    Οει. 38 

  ΤΠΔΒΜΘ - Γ7/66946/10-6-2010 

ΗΦιορε ηςκ θεκχκ Ψ θεκμομΧκςκ ζΧζεςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ 

Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ) θαη ηςκ ζοκενγαηχκ αοηχκ                                                                 Οει. 46 

  ΤΠΓΠΘ – Τ.Α. 86213/Γ7/17-7-2009 
Θεηημονγία ηςκ Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ θαηΦ ημ ζπμι. Χημξ 2009-10. Οει. 46 

  ΤΠΔΒΜΘ - Γ7/104830/25-8-2010 
ΔηεοζΧηεζε ςνανίμο ηςκ θαζεγεηχκ θιΦδμο ΝΓ04.                                                         Οει. 49 

  ΤΠΓΠΘ - 88692/Γ7/23-7-2009  

analytika/G2-780-7.1.2002.doc
analytika/N.%202986-2002,%20arthr.%208,%20par.%204%20(F.%2024A-13.2.02).doc
analytika/G2-49265-15.5.02.doc
analytika/63644-G2-19.6.02.doc
analytika/88051-G2-2.9.02.doc
analytika/G1-123785-19.11.2002.doc
analytika/130209-G2-4.12.02.doc
analytika/GLK%20-%202-386-0022-24.2.03%20(F.%20240%20B-28.02.03).doc
analytika/N.%203149-03,%20a.%2013,%20par.%2010%20(F.%20141%20A).doc
analytika/G7-98040-10.9.03.doc
analytika/G7-146939-24.12.2003.doc
analytika/G7-104235-28.9.2004.doc
analytika/G7-130684-18.11.04.doc
analytika/G7-131773-22.11.05.doc
analytika/Y.A.%2068278-G7-6.7.2006.doc
ypepth-86213-17.7.09.doc
ypepth-88692-23.7.09.doc
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ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ ΙαζεμΦηςκ ζηα ΓεκηθΦ Θφθεηα θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 

2009-2010.                                                                                                                    Οει. 50 

  ΤΠΓΠΘ - 88693/Γ7/23-7-2009 
ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ ΙαζεμΦηςκ ζηα ΓομκΦζηα θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-

2010.                                                                                                                              Οει. 52 

  ΤΠΓΠΘ - 88695/Γ7/23-7-2009 
ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ ΙαζεμΦηςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ ζηα ΓΝΑ.Θ. 

θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-2010.                                                                                    Οει. 54 

  ΤΠΔΒΜΘ – 66951/Γ7/10-6-10 
Δηαδηθαζία μνηζμμφ ηςκ Ρπεοζφκςκ Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ.             Οει. 55 

  ΔΔΓ Ν. ΚΑΡΔΙΣΑ - 6469/1-9-2010 
Διευθέηηζη ωραρίου ηων καθηγηηών κλάδου ΠΕ04.                                                                             Οει. 57 

  ΔΔΓ Ν. ΚΑΡΔΙΣΑ - 8564/24-9-2009 
ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ ΙαζεμΦηςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ ζηα ΓΝΑ.Θ. 

θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-10.                                                                                               Οει. 57 

  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΦΓΚ 1340 Β’/16-10-2002)  

Ηαζμνηζμυξ ηςκ εηδηθυηενςκ θαζεθυκηςκ θαη ανμμδημηΨηςκ ηςκ πνμσζηαμΧκςκ ηςκ 

πενηθενεηαθχκ οπενεζηχκ πνςημβΦζμηαξ θαη δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ, ηςκ δηεοζοκηχκ θαη 

οπμδηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη ΟΓΗ θαη ηςκ ζοιιυγςκ ηςκ δηδαζθυκηςκ.        Οει. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ypepth-88693-23.7.09.doc
ypepth-88695-23.7.09.doc
ypepth-102034-30.7.08.doc
analytika/ddek_9465_29.9.2008.doc
analytika/FEK%20antigrafo.doc
analytika/B-1340%20(16-10-2002).doc
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Ν. 1566/85, άνζνμ 42 (ΦΓΚ 167 Α’) 
Άνζνμ 42 

ΓπμπηηθΦ θαη μπηηθμαθμοζηηθΦ μΧζα - ΓνγαζηΨνηα. 

1. Οε θΦζε ζπμιείμ πνςημβΦζμηαξ θαη δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ οπΦνπμοκ θαη 

πνεζημμπμημφκηαη επμπηηθΦ θαη μπηηθμαθμοζηηθΦ μΧζα, θαζχξ θαη ενγαζηΨνηα θοζηθΨξ θαη πεμείαξ 

γηα ηεκ εμπΧδςζε ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ μηθείςκ μαζεμΦηςκ. 

2. Ιε απυθαζε ημο ζοιιυγμο ηςκ δηδαζθυκηςκ μνίδεηαη ζε θΦ8ε ζπμιείμ Χκαξ εθπαηδεοηηθυξ 

οπεφζοκμξ γηα ηα μπηηθμαθμοζηηθΦ θαη Φιια μΧζα, μ μπμίμξ, ζηε δεοηενμβΦζμηα εθπαίδεοζε, 

επηβμεζείηαη απυ μαζεηΧξ πμο μνίδεη ημ μαζεηηθυ ζομβμφιημ. Μ εθπαηδεοηηθυξ αοηυξ 

απαιιΦζζεηαη απυ ηηξ πνυζζεηεξ απαζπμιΨζεηξ θαη αζθεί μυκμ ηα δηδαθηηθΦ ημο θαζΨθμκηα. 

3. Μ ελμπιηζμυξ ηςκ ζπμιείςκ με επμπηηθΦ θαη μπηηθμαθμοζηηθΦ μΧζα γίκεηαη με ηε θνμκηίδα 

ηςκ ανμυδηςκ οπενεζηχκ ημο Ρπμονγείμο ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ. Μ ελμπιηζμυξ 

αοηυξ μπμνεί κα ζομπιενχκεηαη, ζε θΦζε ζπμιείμ, με πνμμΨζεηεξ εηδχκ, πμο πναγμαημπμημφκηαη 

με απυθαζε ηεξ ζπμιηθΨξ επηηνμπΨξ, φζηενα απυ πνυηαζε ημο ζοιιυγμο ηςκ δηδαζθυκηςκ, ε 

μπμία εγθνίκεηαη απυ ηεκ μηθεία δεμμηηθΨ Ψ θμηκμηηθΨ επηηνμπΨ παηδείαξ. 

 Πα είδε γηα πνμμΨζεηα ακαγνΦθμκηαη ζε πίκαθεξ πμο θαηανηίδμκηαη με απυθαζε ημο 

Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ, φζηενα απυ πνυηαζε ημο ανμυδημο ημΨμαημξ ημο 

Ν.Ζ. 

 

Ν. 1566/85, άνζνμ 10 (ΦΓΚ 167 Α) 
Άνζνμ 10 

ΟπμιηθΦ ενγαζηενηαθΦ θΧκηνα θαη ζπμιηθΦ ενγαζηΨνηα. 

1. Γηα ηεκ πναθηηθΨ Φζθεζε ηςκ μαζεηχκ ηςκ ηεπκηθχκ - επαγγειμαηηθχκ ιοθείςκ, ηςκ 

εκηαίςκ πμιοθιαδηθχκ ιοθείςκ θαη ηςκ ηεπκηθχκ - επαγγειμαηηθχκ ζπμιχκ ζογθνμημφκηαη θαη 

ιεηημονγμφκ, ακΦιμγα με ηηξ οπΦνπμοζεξ ακΦγθεξ, ζπμιηθΦ ενγαζηενηαθΦ θΧκηνα (Ο.Γ.Η.), ζηα 

μπμία μη αζθμφμεκμη μαζεηΧξ πνμΧνπμκηαη απυ ηνεηξ ημοιΦπηζημ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ. ηακ μαζεηΧξ 

πμο αζθμφκηαη ζηα ενγαζηΨνηα πνμΧνπμκηαη απυ ιηγυηενεξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ, ε πναθηηθΨ ημοξ 

Φζθεζε γίκεηαη ζε ζπμιηθυ ενγαζηΨνημ πμο οπΦγεηαη δημηθεηηθΦ ζημ ηεπκηθυ - επαγγειμαηηθυ Ψ 

εκηαίμ πμιοθιαδηθυ ιφθεημ. 

2. Ιε απυθαζε ημο πνμσζηαμΧκμο ηεξ δηεφζοκζεξ δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ, φζηενα απυ 

πνυηαζε ημο μηθείμο πενηθενεηαθμφ ζομβμοιίμο, μνίδμκηαη μη ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ ηεξ ίδηαξ πυιεξ Ψ 

πενημπΨξ, ζφμθςκα με ηεκ πνμεγμφμεκε πανΦγναθμ, μη μαζεηΧξ ηςκ μπμίςκ αζθμφκηαη ζημ Ο.Γ.Η. 

Ιε υμμηα απυθαζε μνίδμκηαη μη εθπαηδεοηηθμί ηςκ παναπΦκς ζπμιηθχκ μμκΦδςκ πμο δηαηίζεκηαη 

ζηα Ο.Γ.Η. θαη μη χνεξ εβδμμαδηαίαξ απαζπυιεζΨξ ημοξ. 

3. ΔηεοζοκηΨξ ημο Ο.Γ.Η. μνίδεηαη εθπαηδεοηηθυξ θαηΦ ηηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 11. 

Ρπεφζοκμξ ημο ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο είκαη μ δηεοζοκηΨξ ημο ιοθείμο, ζημ μπμίμ οπΦγεηαη ημ 

ζπμιηθυ ενγαζηΨνημ. Μ δηεοζοκηΨξ ημο Ο.Γ.Η. Ψ μ οπεφζοκμξ ημο ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο είκαη 

ανμυδημη γηα ηεκ μνγΦκςζε θαη ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ, ηε ζοκηΨνεζε μεπακεμΦηςκ, μνγΦκςκ 

θαη ιμηπμφ ελμπιηζμμφ, ηεκ πνμμΨζεηα ημο απαναίηεημο οιηθμφ, ηεκ οπμβμιΨ πνμηΦζεςκ ζπεηηθΦ 

με ηεκ ακακΧςζε θαη ζομπιΨνςζε ημο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ, ηεκ εθηΧιεζε υιςκ ηςκ 

απαναίηεηςκ εκενγεηχκ γηα ηεκ επηζθεοΨ ημοξ, ηεκ ηΨνεζε βηβιίςκ οιηθμφ θαη μεηνχςκ 

μεπακεμΦηςκ γηα ημκ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ θαη ηε ιΨρε υιςκ ηςκ απαναίηεηςκ μΧηνςκ 

αζθΦιεηαξ γηα ηε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ. 

4. α) ΗΦζε Ο.Γ.Η. δηαθνίκεηαη ζε ημμείξ ενγαζηενίςκ. ΗΦζε ημμΧαξ ενγαζηενίςκ πενηιαμβΦκεη 

ηνία (3) μΧπνη πΧκηε (5) ενγαζηΨνηα ηεξ ίδηαξ Ψ γεκηθυηενεξ θαηεφζοκζεξ. Οε θΦζε ημμΧα μνίδεηαη 
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Χκαξ οπεφζοκμξ ζφμθςκα με ηηξ δηαηΦλεηξ ημο επυμεκμο Φνζνμο. 

β) ΗΦζε ζπμιηθυ ενγαζηΨνημ Χπεη ηεκ ίδηα ζογθνυηεζε με ηα Ο.Γ.Η. Ρπεφζοκμξ ημμΧα ημο ζπμιηθμφ 

ενγαζηενίμο μνίδεηαη, με απυθαζε ημο πνμσζηαμΧκμο ηεξ δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ, Χκαξ 

εθπαηδεοηηθυξ απυ· εθείκμοξ πμο οπενεημφκ ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ πμο ελοπενεημφκηαη απυ ημ 

ζπμιηθυ ενγαζηΨνημ θαη πνμΧνπεηαη απυ ημοξ θιΦδμοξ ΑΠ12, ΑΠ14, ΑΠ17, ΑΠ18 Ψ ΑΞ1, 

εηδηθυηεηαξ ακηίζημηπεξ πνμξ ημκ ημμΧα ημο ενγαζηενίμο. 

γ) Οε θΦζε ενγαζηΨνημ θαηεφζοκζεξ μνίδεηαη οπεφζοκμξ, με ηε δηαδηθαζία ημο ζημηπείμο β', Χκαξ 

εθπαηδεοηηθυξ απυ εθείκμοξ πμο οπενεημφκ ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ, μη μπμίεξ ελοπενεημφκηαη απυ 

ημ Ο.Γ.Η. Ψ ημ ζπμιηθυ ενγαζηΨνημ, θαηΦ πενίπηςζε, πηοπημφπμξ Π.Γ.Ζ. Ψ μΧζεξ ζπμιΨξ 

εηδηθυηεηαξ ακηίζημηπεξ πνμξ ημ ενγαζηΨνημ. Μ οπεφζοκμξ ενγαζηενίμο είκαη ανμυδημξ γηα ηε 

ζςζηΨ ιεηημονγία θαη ζοκηΨνεζε ημο ελμπιηζμμφ, ηεκ μνγΦκςζε ημο ενγαζηενίμο θαη ηεκ οπμβμιΨ 

πνμηΦζεςκ γηα ηε ζομπιΨνςζε Ψ ακηηθαηΦζηαζε ημο ελμπιηζμμφ. Γίκαη επίζεξ οπεφζοκμξ γηα ηεκ 

ηΨνεζε υιςκ ηςκ θακυκςκ αζθΦιεηαξ πμο απαηημφκηαη γηα ηε ιεηημονγία ημο ενγαζηενίμο. 

5. Ιε απυθαζε ημο Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ θαζμνίδμκηαη μη 

ιεπημμΧνεηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ Ο.Γ.Η. θαη ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ θαη ηα εηδηθυηενα θαζΨθμκηα 

ηςκ δηεοζοκηχκ Ο.Γ.Η., ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ θαη ηςκ οπεφζοκςκ ηςκ 

ημμΧςκ ενγαζηενίςκ θαη ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ. 

6. Πα Ο.Γ.Η. θαη μ ηυπμξ ιεηημονγίαξ ημοξ μνίδμκηαη με απυθαζε ημο Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ 

Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ. 

7. Οηα Ο.Γ.Η. Ψ ζηα ζπμιηθΦ ενγαζηΨνηα μπμνμφκ κα αζθμφκηαη θαη μαζεηΧξ ηςκ ζπμιχκ 

μαζεηείαξ ημο Μ.Α.Γ.Δ. Πα ενγαζηΨνηα πμο ιεηημονγμφκ ζηηξ ζπμιΧξ μαζεηείαξ μπμνεί κα 

εκηΦζζμκηαη ζηα Ο.Γ.Η. Μη ιεπημμΧνεηεξ γηα ηεκ Φζθεζε ηςκ μαζεηχκ θαη ηεκ Χκηαλε θαη 

ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ νοζμίδμκηαη με θμηκΨ απυθαζε ηςκ Ρπμονγχκ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη 

ΘνεζθεομΦηςκ θαη Γνγαζίαξ. 

8. Ακ ζηεκ Χδνα ηεπκηθΨξ - επαγγειμαηηθΨξ ζπμιΨξ δε ιεηημονγεί ηεπκηθυ - επαγγειμαηηθυ Ψ 

εκηαίμ πμιοθιαδηθυ ιφθεημ, μη μαζεηΧξ αζθμφκηαη ζε ενγαζηΨνηα ηεξ ζπμιΨξ. Μη οπεφζοκμη ηςκ 

ενγαζηενίςκ μνίδμκηαη με απυθαζε ημο δηεοζοκηΨ ηεξ ζπμιΨξ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/1921/5.6.90 
ΟπεηηθΦ με ηε ιεηημονγία ηςκ ΟΓΗ 

ΟπεηηθΦ με ημ ΓΝ 88/20.9.89 Χγγναθμ ζαξ, ζαξ απακημφμε ηα ελΨξ γηα θΦζε ενχηεμα με ηε ζεηνΦ 

πμο ηα ακαθΧνεηε. 

1. Οφμθςκα με ζπεηηθΨ γκςμμδυηεζε ημο ΠμΨμαημξ ΜνγΦκςζεξ θαη Ιεζυδςκ ημο ΡΝΓΝΘ 

βΦζεη ηςκ Φνζνςκ 6 θαη 7 ημο Κ. 48/75 (ΦΓΗ 108/Α) θαη ηεκ ΟΠ5/2/24.1.1983 (ΦΓΗ 55/Α) 

απυθαζε ημο ΡΝΓΝΘ ηα ΟΓΗ ζεςνμφκηαη δεμυζηεξ ανπΧξ θαη δηθαημφκηαη κα Χπμοκ δηθΨ ημοξ 

ζθναγίδα. 

2. Πα ΟΓΗ πνΧπεη κα Χπμοκ, θαη Χπμοκ, υια ηα επίζεμα βηβιία πμο πνεηΦδμκηαη γηα κα 

ιεηημονγμφκ ζακ ακελΦνηεηεξ Δεμυζηεξ Ρπενεζίεξ. Γπίζεξ ζημ ανηζ.1 παν. 8 ηεξ Δ4/162/28.3.89 

(ΦΓΗ 238/Β) θμηκΨξ οπμονγηθΨξ απυθαζεξ, πμο νοζμίδεη ζΧμαηα ζπμιηθΨξ πενημοζίαξ, δαπΦκεξ 

ιεηημονγίαξ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, δημίθεζε ζπμιηθχκ επηηνμπχκ θ.ι.π. ακαθΧνεηαη θαη ημ ΟΓΗ ζακ 

ζπμιηθΨ μμκΦδα. Άνα μ δηεοζοκηΨξ ημο ΟΓΗ πνΧπεη κα ζομμεηΧπεη ζηε ζπμιηθΨ επηηνμπΨ. 

3. Ε πνμμΨζεηα ενγαζηενηαθμφ ελμπιηζμμφ απυ ηα ηειςκεία ηεξ πχναξ μπμνεί κα γίκεηαη με 

απεοζείαξ αιιειμγναθία ημο Δ/κηΨ ημο ΟΓΗ με ημ ηειςκείμ με θμηκμπμίεζε ημο πναθηηθμφ 

παναιαβΨξ ζημ ΡΝΓΝΘ Δ/κζε Μηθ/θχκ, ημΨμα Δ (θ. Ναζπαιίδε). 

 0 Δ/κηΨξ Χπεη ηεκ εοζφκε θαη ακαζΧηεη ηεκ ηΨνεζε ανπείμο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ 
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ζπεηηθΦ με ηηξ πμζυηεηεξ θαη ηεκ θαηΦζηαζε ιεηημονγίαξ ημοξ (Γ2/4321/Φνζνμ 2 παν. 1ε). 

4. 0 Δ/κηΨξ ημο ΟΓΗ ζογθνμηεί απυ ημ πνμζςπηθυ ηςκ ενγαζηενίςκ επηηνμπΧξ πνμμεζεηχκ, 

παναιαβΨξ, απμγναθΨξ, θαηαζηνμθΨξ θαη δηαγναθΧξ ελμπιηζμμφ (Γ2/4321/Φνζνμ 2 παν. 1η), μη 

μπμίεξ πνΧπεη κα μνίδμκηαη ζημ βηβιίμ πνΦλεςκ ημο ΟΓΗ. Δεκ πνΧπεη κα οπΦνπεη πνΦλε δηΦιοζεξ 

ζοζθεοχκ Ψ μεπακεμΦηςκ, αιιΦ πνΦλε μεηαηνμπΨξ ζε θμμμΦηηα, γηα εθπαηδεοηηθμφξ ζθμπμφξ. 

 Οημ πναθηηθυ θαηαζηνμθΨξ οιηθχκ πνΧπεη κα ακαθΧνεηαη μ πνυκμξ πνΨζεςξ θαη ηα αίηηα 

πμο Χθακακ Φπνεζημ ημ οιηθυ. Κα ιαμβΦκεη γκχζε ημο πναθηηθμφ θαηαζηνμθΨξ ε ζπμιηθΨ 

επηηνμπΨ θαη ηα οιηθΦ αοηΦ κα δηαηίζεκηαη ζηε ΔεμμηηθΨ ΓπηηνμπΨ γηα εθπμίεζε. 

5.  Μη πνμηΦζεηξ γηα κΧμ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ οπμβΦιιμκηαη απυ ημκ Δ/κηΨ ημο ΟΓΗ Ψ ΟΓ 

πνμξ ημ ΡΝΓΝΘ μΧζς ημο γναθείμο εθπαίδεοζεξ Ψ πνμξ θΦζε Φιιμ ανμυδημ θμνΧα μΧζς ηεξ 

ζπμιηθΨξ επηηνμπΨξ. 

6. ΙεηΦ απυ θΦζε δηΦννελε ζημ πχνμ ημο ΟΓΗ Ψ ΟΓ πνΧπεη κα γίκεηαη απμγναθΨ θαη ηα 

θιαπΧκηα Ψ θαηαζηναθΧκηα οιηθΦ κα ακαθΧνμκηαη γναπηΦ ζηε ζπμιηθΨ επηηνμπΨ, ζημ ΔΨμμ, ζηεκ 

Αζηοκμμία, ζημκ πνμσζηΦμεκμ γναθείμο εθπ/ζεξ θαη ζημ ΡΝΓΝΘ, Δ/κζε Μηθ/θχκ Ρπμζ/ςκ 

ΠμΨμα Δ. 

7. Ε αγμνΦ ενγαζηενηαθμφ οιηθμφ απεοζείαξ απυ ημ ΟΓΗ Ψ ΟΓ γίκεηαη: 

α) Ιε ακΦζεζε μΧπνη ημο πμζμφ 300.000 δνπ.  

β) Ιε πνυπεηνμ δηαγςκηζμυ μΧπνη ημ πμζυ 1.000.000 δνπ. θαη  

γ) Γηα πμζυ πΦκς απυ 1.000.000 δνπ. γίκεηαη μεημδμηηθυξ δεμυζημξ ηαθηηθυξ δηαγςκηζμυξ 

(Κ.1797 Π.Α. 164/88). Πα ίδηα ηζπφμοκ γηα Χκα είδμξ Ψ θαη πενηζζυηενα. 

8. 0 Δ/κηΨξ ημο ΟΓΗ Ψ ΟΓ είκαη οπεφζοκμξ γηα ημκ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ. Αοηυξ 

οπμγνΦθεη γηα ηεκ παναιαβΨ ημο ελμπιηζμμφ θαη αοηυξ ζηε ζοκΧπεηα ημκ πνεχκεη ζημκ ημμεΦνπε 

θαη αοηυξ ζημκ οπεφζοκμ ενγαζηενίμο. ια αοηΦ γίκμκηαη επίζεμα με ηεκ θαηαπχνεζε ηςκ οιηθχκ 

ζηα βηβιία θηκεηΨξ θαη αθίκεηεξ πενημοζίαξ ημο ΟΓΗ Ψ ΟΓ. 

9. Μ Δ/κηΨξ ημο ΟΓΗ, μη οπεφζοκμη ημμΧα θαη μη οπεφζοκμη ενγαζηενίμο, ζφμθςκα με ζπεηηθΨ 

γκςμμδυηεζε ηεξ Δ/κζεξ πνμζ/θμφ Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ πνΧπεη κα παναμΧκμοκ ζ' αοηυ υιεξ ηηξ 

ενγΦζημεξ εμΧνεξ θαη χνεξ ηεξ θΦζε βΦνδηαξ. 

10. ιμξ μ ενγαζηενηαθυξ ελμπιηζμυξ ημο ΟΓΗ Ψ ΟΓ ,απ' υπμο θαη κα πνμΧνπεηαη, πνΧπεη κα 

θαηαγνΦθεηαη ζηα βηβιία θηκεηΨξ θαη αθίκεηεξ πενημοζίαξ θαη ακηίγναθα ηςκ πνΦλεςκ 

θαηαπςνΨζεςξ, απμγναθΨξ, θαηαζηνμθΨξ θαη μεηαηνμπΨξ ζε θμμμΦηηα γηα εθπαηδεοηηθμφξ 

ζθμπμφξ, πνΧπεη κα θμηκμπμημφκηαη ζηε ζπμιηθΨ επηηνμπΨ, ζηε ΔεμμηηθΨ επηηνμπΨ θαη ζηα μηθεία 

γναθεία εθπαίδεοζεξ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/5114/27.9.93 (ΦΓΚ 778 Β') 
ΝανΦηαζε ημο πνμκηθμφ δηαζηΨμαημξ πμο μνίζηεθε με ημ Φνζνμ 12 ηεξ Γ2/4321/26.10.88 

απυθαζεξ Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ. 
Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

ΓΘΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ ΗΑΖ ΘΞΕΟΗΓΡΙΑΠΩΚ 

 Έπμκηαξ οπυρε: 

   α) Πηξ δηαηΦλεηξ ηςκ Φνζνςκ 10 θαη 11 ημο Κ. 1566/85 (ΦΓΗ 167 η.Α‘) θαη 

   β) Πμ Φνζνμ 12 ηεξ Γ2/4321/26.10.88 ΡπμονγηθΨξ Απυθαζεξ (ΦΓΗ 808 Β‘/88), απμθαζίδμομε: 

 Ναναηείκεηαη ημ πνμκηθυ δηΦζηεμα ηςκ πΧκηε (5) θαη ηςκ ηεζζΦνςκ (4) εηχκ, πμο 

μνίζηεθε με ημ Φνζνμ 12 ηεξ Γ2/ 4321/26.10.88 ΡπμονγηθΨξ απυθαζεξ (ΦΓΗ 808 η.Β‘/88) ζε 

επηΦ (7) θαη Χλη (6) Χηε ακηίζημηπα. 

 Ε απυθαζε αοηΨ κα δεμμζηεοζεί ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ ΗοβενκΨζεςξ. 
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ΑζΨκα, 27 Οεπηεμβνίμο 1993 
Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

ΓΓΩΞΓΖΜΟ ΟΜΡΦΘΖΑΟ 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/2907/26.4.95 
 Ιε αθμνμΨ ζπεηηθΧξ ακαθμνΧξ απυ δηΦθμνεξ Δηεοζφκζεηξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

πμο αθμνμφκ ηεκ θιμπΨ ενγαζηενηαθμφ ελμπιηζμμφ απυ ΟΓΗ θαη ΟΓ, ζαξ γκςνίδμομε υηη γηα ηεκ 

αζθΦιεηα ημο ενγαζηενηαθμφ ελμπιηζμμφ ζα πνΧπεη κα ιεθζμφκ ηα παναθΦης μΧηνα: 

1. Ε πυνηα ημο ενγαζηενίμο πνΧπεη κα είκαη ελ μιμθιΨνμο μεηαιιηθΨ με θιεηδανηΦ αζθαιείαξ. 

ΓπηπιΧμκ ακ είκαη δοκαηυκ ζα πνΧπεη κα ημπμζεηεζεί ελςηενηθΨ αζθΦιεηα απμηειμφμεκε απυ 

μπΦνα με ιμοθΧημ Ψ θιεηδανηΦ αζθαιείαξ. 

2. Οε υια ηα πανΦζονα ζα πνΧπεη κα ημπμζεηεζεί μεηαιιηθυ θηγθιίδςμα. 

3. Γθυζμκ θνίκεηαη ακαγθαίμ απυ ημκ ΔηεοζοκηΨ θαη οπΦνπεη ε δοκαηυηεηα μηθμκμμηθΨξ 

θΦιορεξ ηεξ δαπΦκεξ, κα ημπμζεηεζεί ζφζηεμα ζοκαγενμμφ. 

4. ΗαηΦ ηε δηΦνθεηα ηςκ ζπμιηθχκ δηαθμπχκ ζα πνΧπεη ζε ζοκενγαζία με ηεκ ημπηθΨ 

αοημδημίθεζε κα ιαμβΦκεηαη μΧνημκα γηα ηε ιΨρε μΧηνςκ πνμζηαζίαξ ηςκ ζπμιηθχκ θηηνίςκ 

γεκηθυηενα. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/1111/22.2.96 
ΘΓΙΑ: Οογθνυηεζε θαη μνγΦκςζε Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ). 

 Έπμκηαξ οπυρε: 

1. Πηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 42 ημο Κ.1566/86 

2. Πηξ δηαηΦλεηξ ημο ανζν.8 ημο Ν.Δ. 472/83 

3. Πεκ εηζΨγεζε ηεξ μμΦδαξ ενγαζίαξ πμο ζογθνμηΨζεθε με ηεκ αν. Γ2/2306/23-4-93 

απυθαζε ημο Ρπμονγμφ Ναηδείαξ, με ζθμπυ ηεκ απμδμηηθυηενε δηελαγςγΨ ημο Χνγμο ημο ΡΝΓΝΘ 

με ημκ πνμγναμμαηηζμυ ηεξ ενγαζηενηαθΨξ - πεηναμαηηθΨξ δηδαζθαιίαξ ηςκ Φοζηθχκ μαζεμΦηςκ 

ζημ ΓομκΦζημ θαη ζημ Θφθεημ 

4. Πεκ 24/94 πνΦλε ημο ΠμΨμαημξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ημο Ναηδαγςγηθμφ Ζκζηηημφημο 

5. Πε Γ2/5542/7-10-1993 ΡπμονγηθΨ Απυθαζε  
Α Ν Μ Φ Α Ο Ζ Δ Μ Ρ Ι Γ  

 Πε ζογθνυηεζε θαη μνγΦκςζε Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ) 

Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ζφμθςκα με ηα παναθΦης: 

Οθμπυξ 

 Πμ Γνγαζηενηαθυ ΗΧκηνμ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ) είκαη θΧκηνμ Χνεοκαξ, ηεπκηθΨξ θαη 

παηδαγςγηθΨξ οπμζηΨνηλεξ ηεξ ενγαζηενηαθΨξ δηδαζθαιίαξ ηςκ Φοζηθχκ μαζεμΦηςκ θαη 

ζφμβμοιμξ γηα ηεκ μνγΦκςζε ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ ζε επίπεδμ Κμμμφ. 

Οογθνυηεζε 

 Οηεκ Χδνα θΦζε Δ/κζεξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ζογθνμηείηαη Γνγαζηενηαθυ ΗΧκηνμ Φοζηθχκ 

Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ), πμο είκαη πχνμξ: 

1. Ιυκημεξ Χθζεζεξ ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ, πεηναμαηηθχκ δηαηΦλεςκ θαη μπηηθμαθμοζηηθχκ 

μΧζςκ δηδαζθαιίαξ. 

2. Δηανθμφξ παναθαηαζΨθεξ θαη δηακμμΨξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ θαη ηςκ 

μπηηθμαθμοζηηθχκ μΧζςκ δηδαζθαιίαξ γηα ηα ΓομκΦζηα θαη ηα Θφθεηα ημο Κμμμφ. 

3. ΟοκηΨνεζεξ θαη επηζθεοΨξ μνγΦκςκ θαη μπηηθμαθμοζηηθχκ ζοζθεοχκ ηςκ Γομκαζίςκ θαη 

ηςκ Θοθείςκ ημο Κμμμφ. 
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4. ΝεηναμαηηθΨξ ελΦζθεζεξ θαη ειεφζενςκ πεηναμαηηθχκ δναζηενημηΨηςκ ηςκ μαζεηχκ. 

5. Βειηίςζεξ, δμθημΨξ θαη εθανμμγΨξ κΧςκ πεηναμαηηθχκ δηαηΦλεςκ θαη πεηναμΦηςκ απυ 

ημοξ θαζεγεηΧξ. 

6. ΔηελαγςγΨξ επημμνθςηηθχκ ζεμηκανίςκ γηα ηε δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ μαζεμΦηςκ. 

ΜνγΦκςζε 

1. ΟηεγΦδεηαη, εθυζμκ οπΦνπεη ε δοκαηυηεηα, ζε αοηυκμμμ πχνμ μ μπμίμξ δηαζΧηεη ηηξ 

ακαγθαίεξ γηα ηηξ δναζηενηυηεηεξ ημο αίζμοζεξ, μη μπμίεξ είκαη: 

   α) Έκα ενγαζηΨνημ ΦοζηθΨξ  

   β) Έκα ενγαζηΨνημ εμείαξ - Βημιμγίαξ  

   γ) Έκα παναζθεοαζηΨνημ 

   δ) Ιηα απμζΨθε γηα ηεκ απμζΨθεοζε θαη δηακμμΨ ηςκ ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ θαζχξ θαη γηα ηεκ 

επηζθεοΨ θαη ηε ζοκηΨνεζε ημοξ. 

 Γπίζεξ μπμνεί κα ζοζηεγΦδεηαη ζε ζπμιεία ημο Κμμμφ, θαηΦ πνμηίμεζε ΓΝΘ Ψ ΠΓΘ, ημ 

μπμίμ ημο δηαζΧηεη υιεξ ηηξ παναπΦκς αίζμοζεξ Ψ ζηεκ πενίπηςζε πμο δεκ οπΦνπμοκ υιεξ, 

μνηζμΧκεξ απυ αοηΧξ. 

2. ΔηαζΧηεη πιΨνε ενγαζηενηαθυ θαη ιμηπυ ελμπιηζμυ γηα: 

   α) ΝεηνΦμαηα επίδεηλεξ ηςκ Φοζηθχκ μαζεμΦηςκ γηα υιεξ ηηξ ηΦλεηξ ημο Γομκαζίμο θαη ημο 

Θοθείμο 

   β) Ηοθιηθυ Ψ μεηςπηθυ ενγαζηΨνημ μαζεηχκ ακΦ ηΦλε Γομκαζίμο - Θοθείμο ζηα ΦοζηθΦ μαζΨμαηα  

 Γπίζεξ δηαζΧηεη:  

   α) Ανπείμ Βηκηεμηαηκηχκ, μηθνμδηαθακεηχκ (ζιΦίκηξ), δηαθακεηχκ γναθμζθμπίμο (μβενπΧκη) με 

ζΧμαηα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ,  

   β) Γνγαιεία γηα μηθνμεπηζθεοΧξ ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ θαη μπηηθααθμοζηηθχκ ζοζθεοχκ. 

   γ) ΒηβιημζΨθε με βηβιία Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ, ΝαηδαγςγηθΨξ, ΔηδαθηηθΨξ θ.α. 

3. Οημ ΓΗΦΓ μνίδεηαη, ςξ οπεφζοκμξ εθπ/θυξ ημο θιΦδμο ΝΓ4, πμο απμζπΦηαη γηα Χκα Χημξ 

ζηεκ μηθεία Δ/κζε Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ. 

4. Γηα ηεκ επηιμγΨ ημο οπεοζφκμο ΓΗΦΓ οπμβΦιιμκηαη μΧπνη 30 Ιαΐμο θΦζε Χημοξ ζηα μηθεία 

ΝΡΟΔΓ, αηηΨζεηξ εκδηαθΧνμκημξ απυ εθπαηδεοηηθμφξ ημο θιΦδμο ΝΓ4 ζοκμδεουμεκεξ απυ 

ιεπημμενΧξ βημγναθηθυ ζεμείςμα ζημ μπμίμ, πιεκ ηςκ Φιιςκ, ζα ακαθΧνεηαη θαη υζμ ημ δοκαηυκ 

πενηζζυηενμ ακαιοηηθΦ ημ είδμξ ηεξ οπΦνπμοζαξ ενγαζηενηαθΨξ εμπεηνίαξ θαη ε πνμκηθΨ δηΦνθεηα 

Φζθεζεξ ηεξ. Πμ ΝΡΟΔΓ ζοκεθηημΦ ηα πνμζυκηα ημο θΦζε οπμρεθίμο με ηεκ ελΨξ ζεηνΦ θαη 

βανφηεηα: 

   α) Πεκ ενγαζηενηαθΨ εμπεηνία ημο οπμρΨθημο. 

   β) Πεκ φπανλε μεηαπηοπηαθμφ ηίηιμο (δηδαθημνηθυ, Master, θιπ) Ψ επημυνθςζεξ ζημ Δ.Ι.Γ., 

ζηε ΟΓΘΙΓ, Ψ ζηα ΝΓΗ.  

   γ) Πεκ πνμτπενεζία. 

   δ) Πε ζογγναθηθΨ δναζηενηυηεηα. 

   ε) Πε γκχζε λΧκεξ γιχζζαξ. 

5. 0 πίκαθαξ ηςκ πνμηαζΧκηςκ οπεοζφκςκ ΓΗΦΓ οπμβΦιιεηαη ζηε Δ/κζε Οπμοδχκ Δ.Γ. 

μΧπνη 25 Αογμφζημο θΦζε Χημοξ. 

6. Μη οπεφζοκμη ηςκ ΓΗΦΓ μνίδμκηαη με ΡπμονγηθΨ Απυθαζε. 

7. 0 πνυκμξ οπενεζίαξ ζηε ζΧζε ημο οπεφζοκμο ΓΗΦΓ ιμγίδεηαη ςξ πνυκμξ οπενεζίαξ ζηεκ 

μνγακηθΨ ημο ζΧζε. 

8. 0 οπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ απαζπμιείηαη θαζ‘ υιε ηε δηΦνθεηα ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ πιεκ ηςκ 

ζπμιηθχκ δηαθμπχκ θαη αθμιμοζεί ςνΦνημ γναθείμο, υηακ δεκ επηζθΧπηεηαη ζπμιεία ηεξ 
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ανμμδηυηεηΦξ ημο. 

9. 0 οπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ οπΦγεηαη δημηθεηηθΦ ζημκ ΝνμσζηΦμεκμ ηεξ μηθείαξ Δ/κζεξ 

Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ. 

10. 0 οπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ δηθαημφηαη απμδεμίςζε θαη μδμηπμνηθΦ Χλμδα ηνηχκ (3} εμενχκ 

θαηΦ μΨκα πΧνακ ηςκ πνμβιεπμμΧκςκ ηνηχκ (3) εμενχκ απυ ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ γηα ηηξ 

μεηαθηκΨζεηξ ηςκ εθπ/θχκ. 

11. Πεκ επηζηεμμκηθΨ επμπηεία ημο ΓΗΦΓ Χπμοκ μη ανμυδημη ζπμιηθμί ζφμβμοιμη θιΦδμο ΝΓ4 

ημο κμμμφ Ψ ηεξ πενημπΨξ, μη μπμίμη ζοκηΦζζμοκ ζημ ηΧιμξ ημο ζπμιηθμφ Χημοξ θμηκΨ Χθζεζε γηα 

ηεκ πμνεία ιεηημονγίαξ ημο ΓΗΦΓ θαη ηεκ οπμβΦιμοκ ζηε Δ/κζε Οπμοδχκ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ημο 

ΡΝΓΝΘ. 

12. Πε δημηθεηηθΨ ζηΨνηλε θαη υιεξ ηηξ απαναίηεηεξ δαπΦκεξ ιεηημονγίαξ ημο ΓΗΦΓ Χπεη ε 

μηθεία Δ/κζε Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ, ζημκ εηΨζημ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ μπμίαξ εγγνΦθμκηαη μη ακαγθαίεξ 

πηζηχζεηξ. 

Ανμμδηυηεηεξ ημο οπεοζφκμο ημο ΓΗΦΓ 

 0 οπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ Χπεη ηεκ εοζφκε ηεξ μνγΦκςζεξ θαη ιεηημονγίαξ ημο. Γηα υια ηα 

ζΧμαηα ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημο ζοκενγΦδεηαη με ημοξ ζπμιηθμφξ ζομβμφιμοξ ημο θιΦδμο ΝΓ4 ημο 

κμμμφ Ψ ηεξ πενημπΨξ ημο. Γηδηθυηενα, μη ανμμδηυηεηεξ ημο οπεφζοκμο ημο ΓΗΦΓ είκαη μη ελΨξ: 

1. νεχκεηαη ημκ ελμπιηζμυ ημο ΓΗΦΓ θαη Χπεη ηεκ εοζφκε δηαηΨνεζεξ, ζοκηΨνεζεξ θαη 

πνΨζεξ ημο. 

2. Μνγακχκεη μυκημε Χθζεζε ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ, πεηναμαηηθχκ δηαηΦλεςκ θαη 

μπηηθμαθμοζηηθχκ μΧζςκ δηδαζθαιίαξ θαη Χπεη ηεκ εοζφκε ιεηημονγίαξ ηεξ. 

3. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηε ιΨρε ηςκ απαναίηεηςκ μΧηνςκ αζθαιείαξ ζημοξ ενγαζηενηαθμφξ 

πχνμοξ ημο ΓΗΦΓ. 

4. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ ηαθηηθΨ απμγναθΨ ηςκ ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ θαη ημο 

μπηηθμαθμοζηηθμφ οιηθμφ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ μηθείαξ Δ/κζεξ Δ/βμηαξ Γθπ/ζεξ θαη ηενεί 

εκεμενςμΧκμ ανπείμ γηα ημ θΦζε ζπμιείμ ζημ μπμίμ ακαθΧνμκηαη μη πμζυηεηεξ ημοξ θαη ε 

ιεηημονγηθΨ ημοξ θαηΦζηαζε. 

5. ΗΦκεη ηηξ ακαγθαίεξ εηζεγΨζεηξ γηα ηεκ πνμμΨζεηα ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ θαη 

μπηηθμαθμοζηηθμφ οιηθμφ γηα ηεκ θΦιορε ηςκ ακαγθχκ ηςκ ζπμιείςκ ημο ακηίζημηπμο Κμμμφ. 

6. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ παναιαβΨ, ηεκ Χγθαηνε δηακμμΨ Ψ ημ δακεηζμυ ηςκ ενγαζηενηαθχκ 

μνγΦκςκ θαη ημο μπηηθμαθμοζηηθμφ οιηθμφ πμο απμζηΧιιμκηαη ζηεκ μηθεία Δ/κζε Δ/ζμηαξ 

Γθπ/ζεξ. 

7. ΙενημκΦ θαη επηβιΧπεη ηε ζοκηΨνεζε θαη ηηξ μηθνμεπηζθεοΧξ ημο ενγαζηενηαθμφ 

ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ μαζεμΦηςκ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ μηθείαξ Δ/κζεξ Δ/ζμηαξ 

Γθπ/ζεξ. 

8. Δηαηενεί ανπείμ πνμδηαγναθχκ θαη μδεγηχκ πνΨζεξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ θαη ηςκ 

μπηηθμαθμοζηηθχκ ζοζθεοχκ πμο δηαηίζεκηαη Ψ Χπμοκ δηαηεζεί ζηα ζπμιεία. 

9. Δηαηενεί. ανπείμ μδεγηχκ - εθηΧιεζεξ πεηναμΦηςκ ημ μπμίμ θαη εκεμενχκεη. 

10. Δηαηενεί ανπείμ με πνμδηαγναθΧξ μνγΦκςζεξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ πχνςκ με βΦζε ηα 

ΗηηνημιμγηθΦ ΝνμγνΦμμαηα ημο Μ.Ο.Η Ψ Φιιεξ ανμμδίαξ οπενεζίαξ. 

11. ΓπηζθΧπηεηαη, εθυζμκ ημο δεηεζεί ηα ζπμιεία θαη βμεζΦ ζηεκ μνγΦκςζε ηςκ 

ενγαζηενηαθχκ πχνςκ μεηΦ απυ ζοκεκκυεζε με ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ ημο θιΦδμο ΝΓ4. 

12. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ οπμδμπΨ θαη ηεκ εκεμΧνςζε ηςκ μαζεηχκ, ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη 

γεκηθΦ, υζςκ επηζθΧπημκηαη ημ ΓΗΦΓ. 

13. Πενεί θαη εκεμενχκεη ημ ανπείμ βηκηεμηαηκηχκ, ζιΦηκηξ, θ.ι.π ημο ΓΗΦΓ. 
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14. Μνγακχκεη θαη εμπιμοηίδεη ηε βηβιημζΨθε ημο ΓΗΦΓ. 

15. Γηζεγείηαη ζηεκ ακηίζημηπε Δ/κζε Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαη ζημ Ναηδαγςγηθυ Ζκζηηημφημ ζε 

ζοκενγαζία με ημκ ανμυδημ ζπμιηθυ ζφμβμοιμ ημο θιΦδμο ΝΓ4 ηεκ αλημπμίεζε ηςκ πνμηΦζεςκ 

εθπαηδεοηηθχκ θαη μαζεηχκ γηα κΧεξ πεηναμαηηθΧξ δηαηΦλεηξ θαη πεηνΦμαηα. 

16. ΟοκηΦζζεη θαη οπμβΦιιεη ζηεκ ακηίζημηπε Δ/κζε Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ημκ εηΨζημ πίκαθα 

ιεηημονγηθχκ θαη ιμηπχκ δαπακχκ ημο ΓΗΦΓ. 

17. ΟοκηΦζζεη θαη οπμβΦιιεη ηεκ εηΨζηα Χθζεζε δναζηενημηΨηςκ ημο ΓΗΦΓ, ζηεκ μπμία 

ζομπενηιαμβΦκμκηαη θαη πνμηΦζεηξ γηα ηε βειηίςζε ηςκ ζοκζεθχκ ιεηημονγίαξ ημο, ζηεκ μηθεία 

Δ/κζε Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαη ζηε Δ/κζε Οπμοδχκ Δ/8μηαξ Γθπ/ζεξ ημο ΡΝΓΝΘ. 

 Ιε ηε δεμμζίεοζε ηεξ απυθαζεξ αοηΨξ παφμοκ κα ηζπφμοκ μη δηαηΦλεηξ ηεξ Γ2/5542/7-

10-1993 ΡπμονγηθΨξ Απυθαζεξ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/2551/24.4.96 
 Οαξ δηαβηβΦδμομε ηεκ Γ2/1111/22—2-1996 Απυθαζε ημο Ρπμονγμφ Ναηδείαξ πμο αθμνΦ 

ηε ζογθνυηεζε θαη, ηεκ μνγΦκςζε ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ), με 

ηηξ παναθΦης παναηενΨζεηξ: 

1. Οφμθςκα με ηεκ απυθαζε αοηΨ πνμθεημΧκμο κα γίκεη ε επηιμγΨ ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ 

ζα πνΧπεη μΧπνη 30 Ιαΐμο κα οπμβιεζμφκ ζηα ΝΡΟΔΓ αηηΨζεηξ εκδηαθΧνμκημξ απυ 

εθπαηδεοηηθμφξ ημο θιΦδμο ΝΓ4. Μη αηηΨζεηξ αοηΧξ ζα πνΧπεη κα ζοκμδεφμκηαη απυ ιεπημμενΧξ 

βημγναθηθυ ζεμείςμα. Πα θνηηΨνηα με ηα μπμία ζα γίκεη ε επηιμγΨ ηςκ οπεοζφκςκ είκαη ηα ελΨξ 

(με ζεηνΦ βανφηεηαξ): 

   α) Ε ενγαζηενηαθΨ εμπεηνία ημο οπμρεθίμο 

   β) Ε φπανλε μεηαπηοπηαθμφ ηίηιμο Ψ επημυνθςζεξ 

   γ) Ε πνμτπενεζία 

   δ) Ε ζογγναθηθΨ δναζηενηυηεηα 

   ε) Ε γκχζε λΧκεξ γιχζζαξ 

 Ιε βΦζε ηα παναπΦκς, ζα πνΧπεη μη Δ/κζεηξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ κα εκεμενχζμοκ ζπεηηθΦ 

ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ημο θιΦδμο ΝΓ4 ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ, πνμθεημΧκμο κα οπμβΦιμοκ 

εγθαίνςξ αηηΨζεηξ εκδηαθΧνμκημξ. 

2. Ε ιεηημονγία ηςκ ΓΗΦΓ πνμτπμζΧηεη ηεκ φπανλε θΦπμηςκ ειΦπηζηςκ πχνςκ. ΓπμμΧκςξ 

ακ δεκ μπμνμφκ κα ελαζθαιηζζμφκ μη πχνμη πμο ακαθΧνμκηαη ζηεκ απυθαζε, ζα πνΧπεη, ζε 

ζοκενγαζία με ημοξ ανμυδημοξ ζπμιηθμφξ ζομβμφιμοξ, κα ελαζθαιηζημφκ ημοιΦπηζημκ μη ελΨξ:  

   α) Ιηα αίζμοζα, ημοιΦπηζημκ 60 η.μ. ε μπμία ζα πνεζημμπμηεζεί ςξ ενγαζηΨνημ,  

   β) ΝαναζθεοαζηΨνημ,  

   γ) ΑπμζΨθε. 

 Μη δφμ πνχημη πχνμη ζα πνΧπεη μπςζδΨπμηε κα Βνίζθμκηαη ζημ ίδημ θηίνημ. 

 Γηα ηε ζηΧγαζε ηςκ ΓΗΦΓ θαη μΧπνη κα ελαζθαιηζημφκ μη απαναίηεημη πχνμη, ηα ΓΗΦΓ 

μπμνμφκ κα πνεζημμπμηΨζμοκ πχνμοξ ζπμιείςκ. 

 Ιαδί με ημκ πίκαθα με ηα μκυμαηα αοηχκ πμο πνμηείκμκηαη κα μνηζημφκ ςξ οπεφζοκμη ηςκ 

ΓΗΦΓ, μη Δ/κζεηξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ζα πνΧπεη κα μαξ εκεμενχζμοκ γηα ηα θηίνηα ζηα μπμία ζα 

ζηεγαζημφκ ηα ΓΗΦΓ. 

 

ΤΠΓΠζ - Γ2/832/17-5-96 
ΘΓΙΑ: "Θεηημονγία Ο.Γ.Η. θαη Ο.Γ.  

Α. ΟπεηηθΦ με ηηξ εβδμμαδηαίεξ χνεξ ιεηημονγίαξ ημο θΦζε ενγαζηενίμο, πμο ακαθΧνμκηαη 



ΝΟΜΟΘΓΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΚΓΝΣΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑ  

Γ.Κ.Φ.Γ. Κανδίηζαξ  24410 79170 -1  εναθείμ Μπίηζημξ  serbitsios@sch.gr 

13 

ζηηξ ανηζμ. Γ2/4321/26-10-88 θαη Γ2/3431/13-9-89 Ρ.Α. θαη γηα ηηξ πενηπηχζεηξ πμο μία ηΦλε 

(ημΨμα) αζθείηαη θαηΦ ηε δηΦνθεηα ηεξ πνμκηΦξ ζε δφμ ενγαζηΨνηα πνμθεημΧκμο αοηΧξ κα ιεθζμφκ 

ζακ βΦζε γηα ημκ μνηζμυ οπεοζφκςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ θαη οπεοζφκςκ ημμΧα ηςκ Ο.Γ.Η. 

θαη Ο.Γ. ιυγς ηεξ ζμβανυηεηαξ ημο ζΧμαημξ ε Ρπενεζία μαξ ζα ελεηΦζεη θαη ζα πνμζπαζΨζεη κα 

δχζεη γεκηθΨ ιφζε ζηα πιαίζηα ηεξ ζομπιΨνςζεξ ηεξ Γ2/4321/26-10-88 Ρ.Α. με ηα ενγαζηΨνηα 

θαηεφζοκζεξ πμο Χπμοκ πνμθφρεη ιυγς κΧςκ εηδηθμηΨηςκ θαη ηεξ ζομπιΨνςζεξ ηεξ Γ2/3431/13-

9-89 Ρ.Α. με ηα ημΨμαηα πμο αζθμφκηαη ζε θΦζε ενγαζηΨνημ. 

Β. ΟπεηηθΦ με ημ πςνηζμυ ημεμΦηςκ ζηα ΠΓΘ θαη ζηηξ ΠΓΟ: 

1. ηακ μ ανηζμυξ ηςκ μαζεηχκ δεκ δηθαημιμγεί ημκ πςνηζμυ ζε δφμ ημΨμαηα 

(ιηγυηενμη απυ 35) αιιΦ αοηυ πναγμαημπμηείηαη γηα δηαθυνμοξ ιυγμοξ π.π. μηθνΧξ αίζμοζεξ με 

επανθΨξ ενγαζηενηαθυξ ελμπιηζμυξ θιπ μ πςνηζμυξ πνΧπεη κα γίκεηαη θαηΦ ηΧημημ ηνυπμ χζηε  

α) κα μεκ απαηηείηαη μεγαιφηενμξ ανηζμυξ εθπαηδεοηηθχκ απυ ημκ απαηημφμεκμ ζφμθςκα με ηεκ 

αν. Γ2/5402/14-10-94 εγθφθιημ υηακ ημ ημΨμα δεκ δηαζπΦηαη θαη  

β) μ ανηζμυξ ηςκ μαζεηχκ πμο ακηηζημηπεί ζε θΦζε εθπαηδεοηηθυ ζημ ενγαζηΨνημ κα είκαη πενίπμο 

μ ίδημξ.  

Γηα πανΦδεηγμα ημΨμα με ανηζμυ μαζεηχκ 28 ζα Χπνεπε κα πςνίδεηαη ζε δφμ μηθνυηενα ημΨμαηα 

ςξ ελΨξ: 1μ ημΨμα με 10 μαζεηΧξ (1 θαζεγεηΨξ ζηα ενγαζηενηαθΦ μαζΨμαηα) θαη 2μ ημΨμα με 18 

μαζεηΧξ (2 θαζεγεηΧξ ζηα ενγαζηενηαθΦ μαζΨμαηα ) Χηζη χζηε κα αζπμιμφκηαη 3 θαζεγεηΧξ ζηα 

ενγαζηενηαθΦ μαζΨμαηα υπςξ θαη ζηεκ πενίπηςζε με δηΦζπαζεξ ημο ημΨμαημξ. 

 2.  ηακ μ ανηζμυξ ηςκ μαζεηχκ δηθαημιμγεί ημκ πςνηζμυ ζε δφμ Ψ πενηζζυηενα 

ημΨμαηα πνΧπεη αοηυξ κα γίκεηαη με ημ ζθεπηηθυ ηεξ πνμεγμφμεκεξ πενίπηςζεξ. Γηα πανΦδεηγμα 

ηΦλε με 78 μαζεηΧξ πνΧπεη κα πςνηζηεί ζε 3 ημΨμαηα ςξ ελΨξ: Έκα ημΨμα ηςκ 30 μαζεηχκ (3 

θαζεγεηΧξ ζηα ενγαζηενηαθΦ μαζΨμαηα) θαη δφμ ημΨμαηα ηςκ 24 μαζεηχκ (απυ δφμ ΗαζεγεηΧξ 

ζηα ενγαζηενηαθΦ μαζΨμαηα). 

 Γίκαη εοκυεημ πςξ μ πςνηζμυξ γίκεηαη με βΦζε ημοξ παναθμιμοζμφκηεξ θαη υπη ημοξ 

εγγεγναμμΧκμοξ μαζεηΧξ. 

 Γηα ηα μαζΨμαηα γεκηθΨξ παηδείαξ θαη ηα θμηκΦ εηδηθμηΨηςκ, ακ οπΦνπμοκ, πνΧπεη κα 

γίκεηαη ζοκδηδαζθαιία ζε εθανμμγΨ ηςκ Φνζνςκ 8 (παν. 8) θαη 9 (παν. 8) ημο Κ. 1566/85. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/5721/21-10-97 
ΘΓΙΑ : "ΑπΦκηεζε ζε ενχηεμα γηα ηε δηδαζθαιία ζε Ο.Γ.Η." 

 Ιε αθμνμΨ ενςηΨμαηα Δ/κζεςκ Δ/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ πμο οπμβιΨζεθακ ζηεκ Ρπενεζία 

μαξ θαη με ζθμπυ ηεκ μμμηυμμνθε ιεηημονγία ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ζημ πιαίζημ ηεξ εκηαίαξ 

ακηημεηχπηζεξ ηεξ εθπαηδεοηηθΨξ πνΦλεξ, ζαξ γκςνίδμομε ηα ελΨξ: 

1. ΟπεηηθΦ με ηε δηδαζθαιία ημο μαζΨμαημξ ―Πεπκμιμγία θαη ΝαναγςγΨ‖ ηεξ Α' ηΦλεξ 

Γ.Ν.Θ., υηακ μ ανηζμυξ ηςκ μαζεηχκ είκαη μΧπνη 35 (1 ημΨμα), ημ μΦζεμα δηδΦζθεηαη ζοκμιηθΦ απυ 

δφμ (2) θαζεγεηΧξ, αζπΧηςξ ακ ημ ημΨμα πςνίδεηαη ζε δφμ μμΦδεξ. Οε αοηΨ ηεκ ηειεοηαία 

πενίπηςζε (ημο πςνηζμμφ ημο ημΨμαημξ ζε 2 μμΦδεξ ηςκ 17-18 μαζεηχκ) ελοπαθμφεηαη υηη 

δηδΦζθεη απυ Χκαξ εθπαηδεοηηθυξ ζε θΦζε μμΦδα. 

Οεμεηχκεηαη υηη ημ μΦζεμα ηεξ ―Πεπκμιμγίαξ θαη ΝαναγςγΨξ‖ δηδΦζθεηαη απυ εθπαηδεοηηθμφξ 

ηςκ θιΦδςκ ΝΓ12 - Ιεπακηθχκ, ΝΓ14 - Γεςπυκςκ, ΝE17 - Πεπκμιυγςκ Ιεπακηθχκ θαη ΝΓ18 - 

Πεπκμιυγςκ Γεςπμκίαξ θαη ΜπεμΦηςκ, ζφμθςκα με ηεκ Γ2/3325/4-9-89 εγθφθιημ ημο ΡΝΓΝΘ.  

2. ΟπεηηθΦ με ημ μΦζεμα "ΝιενμθμνηθΨ - Ε/Ρ" Β' ηΦλεξ Γ.Ν.Θ. θαη ζε υ,ηη αθμνΦ ζημκ 

ανηζμυ ηςκ δηδαζθυκηςκ ακΦ ημΨμα Ψ μμΦδα, ηζπφεη υ,ηη θαη γηα ημ πνμακαθενζΧκ ζηεκ πανΦγναθμ 

1 ηεξ πανμφζεξ μΦζεμα ―Πεπκμιμγία θαη ΝαναγςγΨ‖ ηεξ Α' ηΦλεξ Γ.Ν.Θ. 
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3. Πα μαζΨμαηα ημο Οπεδίμο ηςκ Γ.Ν.Θ. δηδΦζθμκηαη ζφμθςκα με υζα μνίδμκηαη ζηεκ 

πανΦγναθμ 1 ηεξ εγθοθιίμο Γ2/5402/14-10-94, ηεκ μπμία θαη ζαξ επηζοκΦπημομε. 

4. Γηα ηα ενγαζηενηαθΦ μαζΨμαηα ηςκ θιΦδςκ θαη ημεμΦηςκ εηδίθεοζεξ ηςκ Γ.Ν.Θ., εΦκ γηα 

μπμημκδΨπμηε ιυγμ απαηηείηαη κα γίκεη δηΦζπαζε ημο ζοκμιηθμφ ανηζμμφ ηςκ μαζεηχκ ημοξ ζε 

ημΨμαηα, ε δηΦζπαζε ημοξ ζα γίκεηαη ζφμθςκα με ηηξ παναγνΦθμοξ Β1 θαη Β2 ημο Γ2/832/17-5-

96 εγγνΦθμο μαξ, ημ μπμίμ ζαξ επηζοκΦπημομε. 

Γίκαη εοκυεημ πςξ μ πςνηζμυξ γίκεηαη με βΦζε ημοξ παναθμιμοζμφκηεξ θαη υπη ημοξ 

εγγεγναμμΧκμοξ μαζεηΧξ. 

Γηδηθυηενα γηα ηα θμηκΦ μαζΨμαηα Β' θαη Γ‘ ηΦλεξ Γ.Ν.Θ., πνΧπεη κα γίκεηαη ζοκδηδαζθαιία ηςκ 

μαζεηχκ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/5787/22-10-97 
ΘΓΙΑ: "νΨζε Γνγαζηενίςκ". 

Οαξ γκςνίδμομε υηη ηα ΓνγαζηΨνηα ΝιενμθμνηθΨξ θαη Πεπκμιμγίαξ πμο ακΨθμοκ ζε Χκα 

ζπμιείμ μπμνμφκ κα πνεζημμπμημφκηαη θαη απυ Φιια ζοζηεγαδυμεκα Ψ γεηηκηΦδμκηα ζπμιεία, 

εθυζμκ δεκ εμπμδίδεηαη ε δηελαγςγΨ ηςκ μαζεμΦηςκ ημο ζπμιείμο ζημ μπμίμ ακΨθμοκ αοηΦ ηα 

ΓνγαζηΨνηα ιυγμο θμηκμφ ςνανίμο ιεηημονγίαξ. Οηηξ πενηπηχζεηξ αοηΧξ υια ηα ζπμιεία, πμο 

πνεζημμπμημφκ απυ θμηκμφ ηα ΓνγαζηΨνηα, Χπμοκ ηεκ οπμπνΧςζε κα θνμκηίδμοκ γηα ηεκ θαιΨ 

ιεηημονγία θαη ηεκ ακαβΦζμηζε ηςκ Γνγαζηενίςκ θαη ημ θΦζε ζπμιείμ ακαιαμβΦκεη ηεκ εοζφκε ηεξ 

επίιοζεξ ηςκ πνμβιεμΦηςκ πμο δεμημονγμφκηαη απυ οπαηηηυηεηα ημο. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/143/3-3-98 
ΘΓΙΑ: «νΨζε ενγαζηενίςκ». 

 Ιε βΦζε ηεκ Ρ.Α. Γ1/1049/27-6-84 παν. 5α, ζηηξ πενηπηχζεηξ ζοζηεγαδυμεκςκ 

ζπμιείςκ, επηηνΧπεηαη ε θμηκΨ πνΨζε ημο οπΦνπμκημξ ενγαζηενίμο ΦοζηθΨξ εμείαξ με ηεκ 

πνμτπυζεζε υηη ηα ζπμιεία πμο ημ πνεζημμπμημφκ, ζα Χπμοκ απυ θμηκμφ ηεκ εοζφκε γηα ηε 

ζοκηΨνεζε θαη ηε δηαθφιαλε ημο. Ε θμηκΨ πνΨζε ημο ενγαζηενίμο ζα γίκεηαη οπυ ημκ υνμ υηη δεκ 

επηβανφκεη με θακΧκα ηνυπμ ημκ θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ. 

 Ναναθαιμφμε κα εκεμενχζεηε γηα ημ πανυκ ηα ζπμιεία ηεξ εοζφκεξ ζαξ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/4810/8.9.98 
ΘΓΙΑ: Μδεγίεξ γηα ηε Θεηημονγία ηςκ ΓΗΦΓ θαηΦ ημ Οπμι. Έημξ 1998-99 

1. Πε δημηθεηηθΨ εοζφκε γηα ημ ζοκημκηζμυ ηεξ δνΦζεξ ηςκ ΓΗΦΓ Χπεη ε Δ.Ο.Δ.Γ. (ΠμΨμα Δ') 

πνμξ ηεκ μπμία ζα πνΧπεη κα απεοζφκμκηαη γηα μπμημδΨπμηε ζΧμα. 

2. Μη οπεφζοκμη ηςκ ΓΗΦΓ ζα ακαιΦβμοκ οπενεζία Φμεζα δηυηη εμπιΧθμκηαη ζημ επείγμκ  

Χνγμ ηεξ ακΦπηολεξ ηςκ ενγαζηενίςκ ημο Γκηαίμο Θοθείμο. Ε απυθαζε θακμκηθμφ μνηζμμφ ημοξ ζα 

αθμιμοζΨζεη ζφκημμα. 

3. 0 πχνμξ δναζηενηυηεηαξ ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ είκαη ηα ζπμιηθΦ ενγαζηΨνηα ηεξ 

πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ θαη ημ ΓΗΦΓ. Μ ανηζμυξ επηζθΧρεςκ πμο πναγμαημπμημφκηαη ζηα ζπμιεία 

είκαη Χκαξ Χμμεζμξ δείθηεξ ηεξ ηθακυηεηαξ θαη ζοκΧπεηαξ ηςκ οπεφζοκςκ ηςκ ΓΗΦΓ. ΓπεηδΨ αοηυ 

είκαη ημ θφνημ Χνγμ ηςκ οπεφζοκςκ ηςκ ΓΗΦΓ δεκ δηθαημιμγείηαη ε μυκημε παναμμκΨ ημοξ ζε 

θΦπμημ γναθείμ ηεξ Δηεφζοκζεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. Απυ ηα γναθεία ηεξ Δ/κζεξ 

Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ πνΧπεη κα πενκΦκε υπμηε είκαη ακαγθαίμ γηα κα ζοκενγΦδμκηαη με ημκ 

ΝνμσζηΦμεκμ ηεξ Δ/κζεξ θαη ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ θαη κα παναιαμβΦκμοκ ηεκ 

αιιειμγναθία. 
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4. Μη Δηεοζφκζεηξ θαιμφκηαη κα θαηαβΦιμοκ θΦζε δοκαηΨ πνμζπΦζεηα χζηε κα ελεονεζμφκ μη  

πνμβιεπυμεκμη πχνμη θαη κα δηαηεζεί μ ελμπιηζμυξ (Ε/Ρ, θςημηοπηθυ, ηειΧθςκμ, FΑ, e-mail) 

πμο ζα επηηνΧρεη ηεκ μμαιΨ ιεηημονγία ημο ΓΗΦΓ. 

5. Ε παναιαβΨ απυ ηε  ΚμμανπηαθΨ Δηεφζοκζε Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, θαζχξ επίζεξ ε 

θαηακμμΨ θαη πνΧςζε ζηα ζπμιεία ηςκ πμνεγμφμεκςκ Μπηηθμαθμοζηηθχκ θαη Γπμπηηθχκ ΙΧζςκ 

Δηδαζθαιίαξ θΦζε είδμοξ είκαη απμθιεηζηηθΨ εοζφκε ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ. Οε θΦζε 

πενίπηςζε δεκ είκαη ακεθηΨ ε ακΦμεηλε μπμημοδΨπμηε ακανμυδημο πνμζχπμο. Μη πνμσζηΦμεκμη ηςκ 

θαηΦ ηυπμοξ Δηεοζφκζεςκ Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαιμφκηαη κα θνμκηίζμοκ πνμζςπηθΦ γηα ηε πηζηΨ 

εθανμμγΨ αοηΨξ ηεξ μδεγίαξ. 

6. Ηεκηνηθυ θαη μυκημμ μΧιεμα ηςκ ΓΗΦΓ είκαη ε θαιιηΧνγεηα θαη ε ςνίμακζε μεηαλφ ηςκ 

θαζεγεηχκ ημο θιΦδμο ΝΓ4 ηςκ ζοκζεθχκ γηα ηεκ εθανμμγΨ ηεξ ενγαζηενηαθΨξ δηδαζθαιίαξ 

υπςξ πνμβιΧπεηαη απυ ηα κΧα ΝνμγνΦμμαηα Οπμοδχκ ημο Γομκαζίμο θαη ημο Θοθείμο. 

7. ΗαηΦ ηε θεηηκΨ πνμκηΦ 1998-99 ε πνμζμπΨ ηςκ ΓΗΦΓ ζα εζηηαζηεί θαη ζηε ζοκηΨνεζε θαη 

επηζθεοΨ ηςκ μνγΦκςκ θαη ηςκ Μπηηθμαθμοζηηθχκ ΙΧζςκ Δηδαζθαιίαξ πμο πνεζημμπμημφκηαη 

θαηΦ ηε δηδαζθαιία, υπη μυκμ ηςκ θοζηθχκ, αιιΦ εκυξ εονΧςξ θΦζμαημξ μαζεμΦηςκ. Ήδε 

εθπμκμφκηαη θαη ζφκημμα ζα ζηαιμφκ ακαιοηηθΧξ μνγακςηηθΧξ θαη ηεπκηθΧξ μδεγίεξ.  

8. Ναναθαιμφκηαη ηα ΓΗΦΓ πμο Χπμοκ εθθνεμυηεηεξ (ΑπμγναθΨ ΜνγΦκςκ, Αοημρίεξ 

ΔηαζΧζημςκ χνςκ γηα ηεκ ΑκΦπηολε Γνγαζηενίςκ ζηα Γκηαία Θφθεηα, ΓηΨζηα Έθζεζε 

ΔναζηενημηΨηςκ γηα ημ 1997-98) απυ ηε πνμεγμφμεκε ζπμιηθΨ πνμκηΦ κα ηηξ ηαθημπμηΨζμοκ, 

ακοπενζΧηςξ μΧζα ζημ ΟεπηΧμβνημ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/5435/17.11.99 
ΘΓΙΑ: "ΗηηνηαθΧξ Δηαμμνθχζεηξ Γνγαζηενίςκ Γκηαίμο Θοθείμο". 

 Οαξ εκεμενχκμομε υηη Χπεη μιμθιενςζεί ε πνμβιεπυμεκε δηαδηθαζία ζπεηηθΦ με ηηξ 

θηηνηαθΧξ δηαμμνθχζεηξ ηςκ πχνςκ ζημοξ μπμίμοξ ζα ακαπηοπζμφκ ηα ενγαζηΨνηα ημο Γκηαίμο 

Θοθείμο θαη Χπμοκ ανπίζεη κα οπμγνΦθμκηαη μη ζομβΦζεηξ με ημοξ ακαδυπμοξ ενγμιΦβμοξ, μη 

μπμίμη είκαη οπμπνεςμΧκμη κα μιμθιενχζμοκ ημ Χνγμ ημοξ μΧζα ζε 120 εμΧνεξ. 

 Μη πνμξ δηαμυνθςζε δεζμεομΧκεξ αίζμοζεξ ζα πνΧπεη κα παναδίδμκηαη θεκΧξ ζημοξ 

ενγμιΦβμοξ αμΧζςξ μεηΦ ηεκ οπμγναθΨ ηεξ ζφμβαζεξ ημοξ, δηυηη μ πνυκμξ ηςκ 120 εμενχκ είκαη 

δεζμεοηηθυξ θαη επηζφνεη μηθμκμμηθΧξ νΨηνεξ ζημοξ ενγμιΦβμοξ πμο ζα ημκ παναβηΦζμοκ. 

 Οηεκ πενίπηςζε πμο μη ενγμιΦβμη επηθαιεζημφκ θαη απμδείλμοκ ηεκ με Χγθαηνε πανΦδμζε 

ηςκ αηζμοζχκ θαη μΦιηζηα θεκχκ απυ Χπηπια θαη ιμηπΦ ελμπιηζηηθΦ είδε, πνμθφπημοκ κμμηθΦ θαη 

μηθμκμμηθΦ πνμβιΨμαηα εηξ βΦνμξ ημο Δεμμζίμο, με απμηΧιεζμα κα οπΦνπεη θίκδοκμξ κα 

ακαδεηεζμφκ δημηθεηηθΧξ θαη Φιιεξ εοζφκεξ απυ ημοξ εμπιεθυμεκμοξ δεμυζημοξ ιεηημονγμφξ. 

(ΙΧιε Κ.Γ.Γ., ΔηεοζοκηΧξ Οπμιείςκ, θ.ι.π.). 

 Ναναθαιείζζε κα εκεμενχζεηε ζπεηηθΦ ηα ζπμιεία γηα ηεκ Χγθαηνε εθθΧκςζε θαη 

πανΦδμζε ηςκ αηζμοζχκ ζημοξ ενγμιΦβμοξ. 

 Γπίζεξ, παναθαιείζζε ζε ζοκενγαζία με ημκ Πεπκηθυ Οφμβμοιμ, κα πνμςζΨζεηε ζε θΦζε 

ζπμιείμ πιΨνεξ ακηίγναθμ ηεξ εγθεθνημΧκεξ μειΧηεξ θαη ηςκ ζπεδίςκ ηςκ ενγαζηενίςκ ημο πμο 

ζα δηαμμνθςζμφκ ζηεκ πανμφζα Α' θΦζε ημο Χνγμο. 

 Μη οπεφζοκμη ενγαζηενίςκ ζα εκεμενςζμφκ δηελμδηθΦ με ηεκ βμΨζεηα ηςκ οπεοζφκςκ 

ΝΘΕΚΓΠ θαη ΓΗΦΓ γηα ηηξ μειΧηεξ θαη ηα ζπΧδηα ηςκ ενγαζηενίςκ, χζηε κα είκαη ζε ζΧζε. κα 

παναθμιμοζμφκ ηεκ ελΧιηλε ηςκ ενγαζηχκ θηηνηαθΨξ δηαμυνθςζεξ θαη κα πιενμθμνμφκ ζπεηηθΦ 

ηηξ Δ/κζεηξ θαη ηεκ ΗεκηνηθΨ Ρπενεζία γηα μπμημδΨπμηε πνυβιεμα. 

 Γηα πιενμθμνίεξ θαη ζπεηηθΧξ εκεμενχζεηξ μπμνείηε κα επηθμηκςκείηε με ημκ οπεφζοκμ 
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μεπακηθυ ηεξ ΔΖ.ΓΦ.Γ.Ο. θ. ΙπαζηΦθμ, ηει. 01 32.24.683, γηα ηα ενγαζηΨνηα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ 

θαη Πεπκμιμγίαξ ημκ θ. Ιαονίθμ ΑκαζηΦζημ θαη γηα ηα ενγαζηΨνηα ΝιενμθμνηθΨξ ημκ θ. 

Αζακαζυπμοιμ. 

 Μη οπεφζοκμη Γ.Η.Φ.Γ. θαη ΝΘΕΚΓΠ θαη μη οπεφζοκμη ενγαζηενίςκ ηςκ Οπμιείςκ 

παναθαιμφκηαη κα ιΦβμοκ γκχζε ημο πανυκημξ εγγνΦθμο εκοπυγναθα. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/453/7.2.2000 
ΘΓΙΑ: "ΓνγαζηΨνηα Γκηαίςκ Νμιοθιαδηθχκ Θοθείςκ". 

 Οφμθςκα με ημ Κυμμ 2525/97, Φ.Γ.Η. 188 Α‘/3.9.1997, ηα Γκηαία ΝμιοθιαδηθΦ Θφθεηα 

(Γ.Ν.Θ.) μεηαηνΦπεθακ ζε Γκηαία Θφθεηα, με ΘεςνεηηθΨ, ΘεηηθΨ θαη ΠεπκμιμγηθΨ θαηεφζοκζε. 

 Γηα ηεκ ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε ηςκ μαζεηχκ ημοξ, αοηΦ ηα Γκηαία Θφθεηα δηαηΨνεζακ ηα 

ενγαζηΨνηα ΝιενμθμνηθΨξ, Πεπκμιμγίαξ θαη ΦοζηθΨξ - εμείαξ - Βημιμγίαξ. 

 Γηα ηα οπυιμηπα ενγαζηΨνηα, θιΦδςκ - ημεμΦηςκ εηδίθεοζεξ αιιΦ θαη ημκ γεκηθυηενμ 

ελμπιηζμυ, πμο δε πνεζημμπμηείηαη γηα ηηξ ακΦγθεξ ηςκ ενγαζηενίςκ ημο Γκηαίμο Θοθείμο, ζαξ 

παναθαιμφμε κα εκενγΨζεηε, χζηε μ ελμπιηζμυξ αοηυξ κα δμζεί ζημ ακηίζημηπμ ΟΓΗ-ΟΓ. 

 Μη εκΧνγεηεξ ζαξ κα γίκμοκ ζε ζοκενγαζία με ημκ πνμσζηΦμεκμ γναθείμο ΠΓΓ Ψ ημκ 

οπεφζοκμ εθπαηδεοηηθχκ ζεμΦηςκ ΠΓΓ, (υπμο δεκ οπΦνπεη γναθείμ ΠΓΓ), ημ δηεοζοκηΨ ημο 

ακηίζημηπμο ΟΓΗ Ψ ΟΓ, ημ δηεοζοκηΨ ημο Γκηαίμο Θοθείμο (πνχεκ ΓΝΘ) θαη ηεκ ημπηθΨ 

αοημδημίθεζε. 

 Γηα ηηξ εκΧνγεηεξ πνμξ αοηΨκ ηεκ θαηεφζοκζε, αθυμα θαη εΦκ με δηθΨ ζαξ πνςημβμοιία Ψδε 

Χπεηε εκενγΨζεη, παναθαιείζζε κα μαξ εκεμενχζεηε με Χγγναθμ ζαξ, ζημ μπμίμ ζα οπΦνπεη θαη 

πίκαθαξ θαηαγναθΨξ ηςκ ζοζθεοχκ, ηςκ μνγΦκςκ θαη μηηδΨπμηε οιηθμφ (υπη ακαιχζημμο) πμο 

παναδυζεθε ζημ ΟΓΗ -ΟΓ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/670/21.2.00 
ΘΓΙΑ: "Δηεοθνηκίζεηξ ζπεηηθΧξ με ημ Χγγναθμ με ανηζμυ πνςη. Γ2/283/26.1.2000 πμο αθμνΦ ημ 

ςνΦνημ θαζεγεηχκ πμο Χπμοκ μνηζηεί ςξ οπεφζοκμη ηςκ ενγαζηενίςκ ζηα ΓομκΦζηα & ηα Γκηαία 

Θφθεηα". 

 ΓπεηδΨ απεοζφκζεθακ ενςηΨμαηα ζηεκ Ρπενεζία μαξ ζπεηηθΦ με ημ κυεμα ηεξ παναγνΦθμο 

"Πα θαζΨθμκηα ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ ενγαζηενίςκ ζοκηζημφκ ελςδηδαθηηθΨ ενγαζία ε μπμία 

ζοκοπμιμγίδεηαη θαη ακαηίζεηαη ζηεκ ανπΨ ημο ζπμιηθμφ Χημοξ μαδί με ηηξ οπυιμηπεξ 

ελςδηδαθηηθΧξ ενγαζίεξ θαηΦ ηεκ ακηίζημηπε ζοκεδνίαζε ημο ζοιιυγμο ηςκ δηδαζθυκηςκ" ημο 

εγγνΦθμο με ανηζμυ πνςη. Γ2/283/26.1.2000, δηεοθνηκίδμομε υηη: 

 Ε θνΦζε "ζοκοπμιμγίδεηαη θαη ακαηίζεηαη ζηεκ ανπΨ ημο ζπμιηθμφ Χημοξ μαδί με ηηξ 

οπυιμηπεξ ελςδηδαθηηθΧξ ενγαζίεξ" δε ζεμαίκεη ζε θαμία πενίπηςζε υηη μ οπεφζοκμξ ενγαζηενίμο 

ακαιαμβΦκεη θη Φιιεξ ελςδηδαθηηθΧξ ενγαζίεξ, αιιΦ υηη ηα θαζΨθμκηα ημο οπεοζφκμο ενγαζηενίμο 

πενηιαμβΦκμκηαη ζηηξ ελςδηδαθηηθΧξ ενγαζίεξ, υπςξ θαη ε δηαπείνηζε ημο πνςημθυιιμο, ηςκ 

πναθηηθχκ, ημο μεηνχμο μαζεηχκ θ.ι.π. 

 ΓπμμΧκςξ, δεκ ακαηνμφκηαη ηα Χγγναθα με ανηζμ. πνςη. Γ2/5942/9.12.99 θαη 

Γ2/800/24.2.88, ζφμθςκα με ηα μπμία μη οπεφζοκμη ενγαζηενίςκ ζηα ΓομκΦζηα θαη ηα Γκηαία 

Θφθεηα αζθμφκ μυκμ ηα δηδαθηηθΦ ημοξ θαζΨθμκηα θη απαιιΦζζμκηαη απυ ηηξ πνυζζεηεξ 

απαζπμιΨζεηξ. ζμκ αθμνΦ ηηξ εθεμενίεξ, οπεκζομίδμομε υηη αοηΧξ γίκμκηαη θακμκηθΦ απυ 

θαζεγεηΧξ υιςκ ηςκ εηδηθμηΨηςκ - ζομπενηιαμβακμμΧκςκ ηςκ οπεοζφκςκ ενγαζηενίςκ - 

ζφμθςκα με ηηξ ακΦγθεξ θαη ημ πνυγναμμα ημο ζπμιείμο. 
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ΤΠΓΠΘ - Γ2/2388/23-6-2000 
ΘΓΙΑ: Θεηημονγία Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ζηα ΓομκΦζηα θαη ηα Γκηαία Θφθεηα.  

1. Πα ενγαζηΨνηα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ πμο ακαπηφζζμκηαη ζηα Γκηαία Θφθεηα ηα ηειεοηαία 

πνυκηα Χπμοκ ζπεδηαζηεί ζφμθςκα με ηηξ πημ ελειηγμΧκεξ παηδαγςγηθΧξ ακηηιΨρεηξ, μπιίδμκηαη με 

μμκηΧνκμ, αθνηβυ θαη αληυπηζημ επμπηηθυ οιηθυ θαη ακαμΧκεηαη υηη ζα ζομβΦιιμοκ ζημκ 

εθζογπνμκηζμυ ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ ακηίζημηπςκ μαζεμΦηςκ. 

2. Ε ενγαζηενηαθΨ ελΦζθεζε ηςκ μαζεηχκ πνμβιΧπεηαη απυ ηα ηζπφμκηα πνμγνΦμμαηα 

ζπμοδχκ θαη απμηειεί μνγακηθυ ημΨμα ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ ακηηζημίπςκ μαζεμΦηςκ 

3. Ε ιεηημονγία αοηχκ ηςκ ενγαζηενίςκ ζα ανπίζεη ζηαδηαθΦ απυ ημ επυμεκμ ζπμιηθυ Χημξ 

2000-2001. 

4. ΗαηΦ ημ πνχημ Χημξ (2000-2001) ηεξ γεκηθεομΧκεξ εθανμμγΨξ ηεξ ΓνγαζηενηαθΨξ 

δηδαζθαιίαξ ηςκ Φοζηθχκ ΙαζεμΦηςκ ζα πναγμαημπμηεζμφκ ζε υια ηα Γκηαία Θφθεηα θαη ηηξ 

ΘοθεηαθΧξ ηΦλεηξ ηεξ πχναξ, ιίγα θαη απιΦ πεηνΦμαηα επηδείλεςξ μεηαλφ αοηχκ πμο πνμηείκμκηαη 

ζηα εγθεθνημΧκα πνμγνΦμμαηα ζπμοδχκ ηςκ ακηίζημηπςκ μαζεμΦηςκ. 

5. Ε Δ/κζε Οπμοδχκ Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ζα θαζμνίζεη Χγθαηνα, ζφμθςκα με ημ δηαζΧζημμ 

ελμπιηζμυ, ηηξ παναπΦκς ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ. 

6. Απυ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2001-2002 ζα επεθηαζεί ζηαδηαθΦ ε ενγαζηενηαθΨ δηδαζθαιία ηςκ 

ακηίζημηπςκ μαζεμΦηςκ (ΦοζηθΨξ, εμείαξ θαη Βημιμγίαξ) ζε μεγαιφηενμ ημΨμα ηεξ δηδαθηΧαξ 

φιεξ. 

7. Πεκ ηεπκηθΨ θαη μνγακςηηθΨ οπμζηΨνηλε ηςκ παναπΦκς δναζηενημηΨηςκ Χπμοκ ακαιΦβεη 

ηα θαηΦ ηυπμοξ ΓνγαζηενηαθΦ ΗΧκηνα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (Γ.Η.Φ.Γ.) ζηα μπμία ζα πνΧπεη κα 

απεοζφκμκηαη μη ΟπμιηθΧξ ΙμκΦδεξ γηα ηεκ επίιοζε μπμημοδΨπμηε ζπεηηθμφ πνμβιΨμαημξ. 

8. Πμ θυζημξ ηςκ μηθνμελανηεμΦηςκ ηςκ πεηναμαηηθχκ δηαηΦλεςκ θαη ηςκ ακαιςζίμςκ ζα 

θαιοθζεί απυ ηα ιεηημονγηθΦ Χλμδα ηςκ Οπμιείςκ. 

9. Πμ ΡΝΓΝΘ με ακεζοπία δηαπηζηχκεη υηη παναηενμφκηαη θζμνΧξ θαη θαηαζηνμθΧξ ζημοξ 

κΧμοξ ενγαζηενηαθμφξ πχνμοξ θαη ημκ ελμπιηζμυ ζε ζοπκυηεηα πμο δεκ είκαη απμδεθηΨ. Γπίζεξ μη 

πχνμη αοημί ζοπκΦ θαζίζηακηαη ακεκενγμί δηυηη πνεζημμπμημφκηαη γηα ηε ζηΧγαζε ημεμΦηςκ 

θαηεοζφκζεςκ Ψ μαζεμΦηςκ επηιμγΨξ.  

10. Πμ μΧγεζμξ ηεξ ακζνχπηκεξ πνμζπΦζεηαξ πμο Χπεη θαηαβιεζεί απυ ηηξ εθαημκηΦδεξ ηςκ 

εζειμκηχκ εθπαηδεοηηθχκ ζε υιε ηεκ πχνα, ηα μηθμκμμηθΦ θαη ηεπκηθΦ μΧζα πμο Χπμοκ δηαηεζεί 

μΧπνη ζΨμενα θαη αοηΦ πμο ζα δηαηεζμφκ ζημ Φμεζμ μΧιιμκ θαη θονίςξ μη εθπαηδεοηηθΧξ ειπίδεξ 

πμο Χπμοκ επεκδοζεί ζ' αοηυ ημ ηενΦζηημ γηα ηα ΓιιεκηθΦ δεδμμΧκα Χνγμ επηβΦιιμοκ ηεκ 

απμηειεζμαηηθΨ πνμζηαζία ηςκ κΧςκ Γνγαζηενίςκ. 

11.  Γηα ημοξ παναπΦκς ιυγμοξ μη αίζμοζεξ πμο δηαμμνθχκμκηαη ζε ενγαζηΨνηα Φοζηθχκ 

Γπηζηεμχκ ζα πνεζημμπμηεζμφκ απμθιεηζηηθΦ γηα ηεκ δηδαζθαιία ηςκ παναπΦκς μαζεμΦηςκ. 

12. Γηα μπμημκδΨπμηε ιυγμ δεκ επηηνΧπεηαη ε ζηΧγαζε ημΨμαημξ μαζεηχκ (ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ, 

Ηαηεφζοκζεξ Ψ ΓπηιμγΨξ) ζε αίζμοζα ενγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ακελΦνηεηα απυ ημ ζηΦδημ 

ζημ μπμίμ βνίζθμκηαη μη δηαδηθαζίεξ δηαμυνθςζεξ (Α' Ψ Β' ημο Χνγμο). 

13. Μη πνμσζηΦμεκμη ηςκ θαηΦ ηυπμοξ Δ/κζεςκ θαη Γναθείςκ Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ 

παναθαιμφκηαη θαηΦ ηεκ θαηακμμΨ ημο μαζεηηθμφ δοκαμηθμφ ζηα Γκηαία Θφθεηα κα ιΦβμοκ ηδηαίηενε 

πνυκμηα γηα ηεκ πηζηΨ εθανμμγΨ ηςκ παναπΦκς παναγνΦθςκ «11» θαη «12». 

14. Οηηξ πενηπηχζεηξ πμο εμθακίδεηαη δηαπηζηςμΧκε ζηεκυηεηα πχνςκ ε μπμία δεκ μπμνεί κα 

ακηημεηςπηζηεί με θαηΦιιειε θαηακμμΨ ηςκ μαζεηχκ ζηα γεηημκηθΦ Γκηαία Θφθεηα, με ηεκ 

θαζμδΨγεζε ηςκ πνμσζηαμΧκςκ ηςκ Γναθείςκ θαη ηςκ Δ/κζεςκ ζα εθανμυδεηαη ακαδηΦηαλε ημο 

ζπμιηθμφ πχνμο ζε αίζμοζεξ μαζεμΦηςκ Ψ Χκα μΧνμξ ημο ζπμιείμο ζα ιεηημονγεί ζε δηπιΨ βΦνδηα. 
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15. Οηηξ πενηπηχζεηξ πμο ζα πνμθνηζεί ε ιφζε ηεξ ακαδηΦηαλεξ ζε αίζμοζεξ μαζεμΦηςκ, ζηα 

ενγαζηΨνηα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ζα εγθαηαζηαζμφκ απμθιεηζηηθΦ θαζεγεηΧξ ημο θιΦδμο ΝΓ4. 

16. Ε πηζηΨ εθανμμγΨ ηεξ πανμφζεξ (ηεξ μπμίαξ ζα ιΦβμοκ γκχζε εκοπυγναθα υιμη μη 

θαζεγεηΧξ ημο θιΦδμο ΝΓ ) ακαηίζεηαη ζημοξ πνμσζηαμΧκμοξ ηςκ Δ/κζεςκ θαη ηςκ Γναθείςκ 

Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ. 
 Μ ΡΦΡΝΜΡΞΓΜΟ 

 ΦΖΘΖΝΝΜΟ ΝΓΠΟΑΘΚΖΗΜΟ 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/3215/14.9.00 
ΘΓΙΑ: "Μνηζμυξ οπεοζφκμο Γνγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ". 

 Οαξ οπεκζομίδμομε υηη θαηΦ ηεκ ζοκεδνίαζε ημο ζοιιυγμο θαζεγεηχκ ζηεκ μπμία 

θαηακΧμμκηαη μη ενγαζίεξ γηα ημ ζπμιηθυ Χημξ 2000-2001 ζα μνηζηεί Χκαξ θαζεγεηΨξ ςξ 

οπεφζοκμξ ημο Γνγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ θαη Χκαξ ακαπιενςηΨξ ημο. Μη θαζεγεηΧξ αοημί 

ζα πνΧπεη κα είκαη ημο θι. ΝΓ4 θαη κα Χπμοκ μνγακηθΨ ζΧζε ζημ ζπμιείμ. 

 Μ θαζεγεηΨξ πμο ζα ακαιΦβεη ηεκ οπεοζοκυηεηα ημο ενγαζηενίμο ζα πνΧπεη κα δηαζΧηεη 

ενγαζηενηαθΨ εμπεηνία, κα πνεζημμπμηεί ζηεκ θαζεμενηκΨ δηδαθηηθΨ ημο πνΦλε ημκ ελμπιηζμυ ημο 

ενγαζηενίμο θαη κα επηδεηθκφεη Χμπναθηα ημ εκδηαθΧνμκ ημο γηα ηεκ θαιΨ μνγακςηηθΨ θαη 

ιεηημονγηθΨ θαηΦζηαζε ημο ενγαζηενίμο. 

 Μ θαζεγεηΨξ πμο ζα ακαπιενχκεη ημκ οπεφζοκμ ημο Γνγαζηενίμο, είκαη επηζομεηυ κα 

επηιεγεί μεηαλφ ηςκ επυκηςκ ηα πενηζζυηενα πνυκηα οπενεζίαξ ζηε ΔεοηενμβΦζμηα Γθπαίδεοζε. 

 ΙΧπνη ηεκ ΠεηΦνηε 27.9.2000 ζα πνΧπεη κα Χπμοκ εκεμενςζεί ηα θαηΦ ηυπμοξ ΓΗΦΓ γηα 

ηα μκυμαηα θαη ηηξ εηδηθυηεηεξ ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ. 

 Μη οπεφζοκμη ηςκ ΓΗΦΓ ζα απμζηείιμοκ, ειεθηνμκηθΦ, μΧπνη ηεκ ΝαναζθεοΨ 29.9.2000 

ζημ Γναθείμ Γνγαζηενίςκ ηεξ ΔΟΔΓ ηα μκυμαηα θαη ηηξ εηδηθυηεηεξ ηςκ οπεοζφκςκ θαη ηςκ 

ακαπιενςηχκ ημοξ. 

 Δηεοθνηκίδεηαη υηη ζηα ζπμιεία πμο δηαζΧημοκ (ακαπηφζζμοκ ζηε πανμφζα θΦζε) 

πενηζζυηενα ημο εκυξ ενγαζηΨνηα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ζα μνηζηεί Χκαξ οπεφζοκμξ θαη Χκαξ 

ακαπιενςηΨξ ημο γηα θΦζε ενγαζηΨνημ πςνηζηΦ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/3638/5.10.00 
ΟΓΠ: Αν. Ννςη.: ΔΓ 39765/4.10.2000 

 Οαξ εκεμενχκμομε υηη μη ΠΓ Χπμοκ ςξ θαζΨθμκηα ηεκ οπμζηΨνηλε ηςκ ενγαζηενηαθχκ 

μαζεμΦηςκ, εκχ μη ΔΓ ζφμθςκα με ηεκ Γ2/4844/27.11.90 θαη Γ2/4321/26.10.88 ζομμεηΧπμοκ 

ζηεκ εθπαηδεοηηθΨ δηαδηθαζία ςξ βμεζμί ενγαζηενίςκ πςνίξ δηθαίςμα βαζμμιμγίαξ. 

 ΗαηΦ ζοκΧπεηα πνμθφπηεη υηη, γηα ηε δηδαζθαιία ηςκ μαζεμΦηςκ θμμμςηηθΨξ απαηημφκηαη 

εθπαηδεοηηθμί θιΦδςκ ΝΓ (εθ' υζμκ οπΦνπμοκ) θαη ΠΓ. Άνα απαηηείηαη ε πνυζιερε ακαπιενςηχκ 

εθπ/θχκ ΠΓ ελακηιχκηαξ ημοξ πίκαθεξ δημνηζηΧςκ, υπςξ αοημί Χπμοκ δηαμμνθςζεί μεηΦ θαη ηεκ 

εθπνυζεζμε θαηΦζεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ημοξ, γηα ημοξ ακαθενυμεκμοξ ιυγμοξ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/6098/13.11.01 (Φ.1588 Β’/01) 
Πνμπμπμίεζε απυθαζεξ Γ2/4321/26.10.88 πενί θαζμνηζμμφ ιεπημμενεηχκ ιεηημονγίαξ ηςκ 

Ο.Γ.Η. ηςκ Ο.Γ. θαη ηςκ εηδηθυηενςκ θαζεθυκηςκ ηςκ δηεοζοκηχκ Ο.Γ.Η., οπμδηεοζοκηχκ, ηςκ 

οπεοζφκςκ ημμΧςκ ενγαζηενίςκ θαη ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ ζπμιηθχκ 

ενγαζηενίςκ θαη ηςκ ανμμδημηΨηςκ ημο ζοιιυγμο δηδαζθυκηςκ Ο.Γ.Η. 
Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 
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ΓΘΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ ΗΑΖ ΘΞΕΟΗΓΡΙΑΠΩΚ 

Έπμκηαξ οπυρε: 

1. Πμ Κ. 2640/98 (ΦΓΗ Α' 206) πμο αθμνΦ ηεκ «ΔεοηενμβΦζμηα ΠεπκηθΨ - ΓπαγγειμαηηθΨ 

Γθπαίδεοζε θαη Φιιεξ δηαηΦλεηξ». 

2. Πεκ Γ2/4321/26.10.88 Ρ.Α. (808-Β) πμο θαζμνίδεη ζΧμαηα ιεηημονγίαξ ηςκ Ο.Γ.Η. 

3. Πμ Κ. 1566/85 (ΦΓΗ 167 Α') πμο αθμνΦ ηε «ΔμμΨ θαη ιεηημονγία ηεξ πνςημβΦζμηαξ θαη 

δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ θαη Φιιεξ δηαηΦλεηξ». 

4. Πμ Ν.Δ. 398/95 (ΦΓΗ 223/31.10.95) πμο αθμνΦ ημκ «Ηαζμνηζμυ πνμζυκηςκ θνηηενίςκ 

θαη δηαδηθαζίαξ επηιμγΨξ ηςκ ζηειεπχκ ηεξ πνςημβΦζμηαξ θαη δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ». 

5. Πεκ ακΦγθε επίιοζεξ δεηεμΦηςκ πμο δεμημονγΨζεθακ απυ ημκ θακμκηζμυ ιεηημονγίαξ ηςκ 

Ο.Γ.Η. πμο ηζπφεη Χςξ ζΨμενα 

6. Πμ γεγμκυξ υηη απυ ηηξ δηαηΦλεηξ αοηΨξ ηεξ απυθαζεξ δεκ πνμθαιείηαη δαπΦκε εηξ βΦνμξ 

ημο θναηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ, απμθαζίδμομε: 

 Πεκ ηνμπμπμίεζε ηεξ απυθαζεξ Γ2/4321/26.10.88 ςξ αθμιμφζςξ: 

Άνζνμ 1 

 Πα ΟπμιηθΦ ΓνγαζηενηαθΦ ΗΧκηνα (Ο.Γ.Η.) ςξ εθπαηδεοηηθΧξ μμκΦδεξ ημο ΡΝ.Γ.Ν.Θ. 

Χπμοκ αοημηειΨ δημηθεηηθΨ δμμΨ ζηεκ ιεηημονγία ημοξ ςξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ θαη ζοκενγΦδμκηαη με 

ηα Π.Γ.Γ. θαη ηα Ζ.Γ.Η. ηεξ πενημπΨξ ημοξ. 

 νγακα δημίθεζεξ ζπμιηθχκ ενγαζηενηαθχκ θΧκηνςκ θαη ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ είκαη:  

   α) μ ΔηεοζοκηΨξ ημο Ο.Γ.Η.,  

   β) μ ΡπμδηεοζοκηΨξ ημο ΟΓΗ  

   γ) μη οπεφζοκμη ημμΧςκ Ο.Γ.Η. θαη  

   δ) μη οπεφζοκμη ενγαζηενίςκ Ο.Γ.Η. 

Οε θΦζε Ο.Γ.Η. ιεηημονγεί θαη ζφιιμγμξ δηδαζθυκηςκ. 

1. ΔηεοζοκηΨξ ζε θΦζε ζπμιηθυ ενγαζηενηαθυ θΧκηνμ (Ο.Γ.Η.) επηιΧγεηαη εθπαηδεοηηθυξ 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηΦλεηξ πμο ηζπφμοκ γηα ημοξ Δ/κηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ. 

2. Οε θΦζε Ο.Γ.Η. επηιΧγεηαη ΡπμδηεοζοκηΨξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηΦλεηξ πμο ηζπφμοκ γηα ημοξ 

Ρπ/κηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ. 

3. Ρπεφζοκμξ ημο ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο είκαη μ ΔηεοζοκηΨξ Ψ μ ΡπμδηεοζοκηΨξ ημο Π.Γ.Γ., 

ζημ μπμίμ οπΦγεηαη ημ ζπμιηθυ ενγαζηΨνημ. 

4. Ρπεφζοκμξ ημμΧα Ο.Γ.Η. επηιΧγεηαη εθπαηδεοηηθυξ εηδηθυηεηαξ ακηίζημηπεξ με ηε 

γεκηθυηενε θαηεφζοκζε ηςκ ενγαζηενίςκ ημο ημμΧα με βαζμυ Α'. Γθ' υζμκ δεκ οπΦνπεη, 

επηιΧγεηαη Φιιμξ εθπαηδεοηηθυξ ημο ημμΧα με βαζμυ Β'. 

 Ρπεφζοκμξ ημμΧα ημο ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο επηιΧγεηαη εθπαηδεοηηθυξ εηδηθυηεηαξ 

ακηίζημηπεξ πνμξ Χκα απυ ηα ενγαζηΨνηα ημο ημμΧα. 

5. Οε θΦζε ενγαζηΨνημ θαηεφζοκζεξ ημο Ο.Γ.Η. Ψ ημο ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο επηιΧγεηαη ςξ 

οπεφζοκμξ εθπαηδεοηηθυξ, εηδηθυηεηαξ ακηίζημηπεξ πνμξ ημ ενγαζηΨνημ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηΦλεηξ 

ηεξ §4, πενηπηχζεηξ β' θαη γ' ημο Φνζνμο 10 ημο Κ. 1566/1985. 

6. Μη δηδΦζθμκηεξ με απμθιεηζηηθΨ Ψ μενηθΨ δηΦζεζε ζηα ενγαζηΨνηα ημο Ο.Γ.Η. με 

μπμηαδΨπμηε ζπΧζε ενγαζίαξ ζογθνμημφκ ημ ζφιιμγμ ηςκ δηδαζθυκηςκ, ημο μπμίμο πνμεδνεφεη μ 

δηεοζοκηΨξ ημο Ο.Γ.Η. Ψ μ κυμημμξ ακαπιενςηΨξ ημο, υηακ αοηυξ ιείπεη, απμοζηΦδεη Ψ θςιφεηαη. 

7. Γηα ηε ζφκζεζε, ιεηημονγία θαη απανηία ημο ζοιιυγμο δηδαζθυκηςκ ημο Ο.Γ.Η. Χπμοκ 

εθανμμγΨ μη ακηίζημηπεξ δηαηΦλεηξ γηα ημοξ ζοιιυγμοξ ηςκ δηδαζθυκηςκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ. 

8. Μ ζφιιμγμξ δηδαζθυκηςκ Ο.Γ.Η. Χπεη ηηξ ελΨξ ζογθεθνημΧκεξ ανμμδηυηεηεξ: 

   α) Ννμηείκεη ζημ δηεοζοκηΨ ημκ ανηζμυ, ημ είδμξ θαη ημοξ πχνμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ 



ΝΟΜΟΘΓΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΚΓΝΣΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑ  

Γ.Κ.Φ.Γ. Κανδίηζαξ  24410 79170 -1  εναθείμ Μπίηζημξ  serbitsios@sch.gr 

20 

θαηεφζοκζεξ πμο ζα ιεηημονγΨζμοκ. 

   β) Ννμηείκεη ζημ δηεοζοκηΨ ηεκ Χκηαλε ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ζημκ ακηίζημηπμ ημμΧα. 

   γ) Ννμηείκεη ζημ δηεοζοκηΨ, ηεκ ακΦζεζε ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμΦηςκ ζημ εθπαηδεοηηθυ 

πνμζςπηθυ πμο Χπεη δηαηεζεί ζημ Ο.Γ.Η. θαη με πνμηεναηυηεηα ζε ημΨμαηα μαζεηχκ ηςκ ζπμιηθχκ 

μμκΦδςκ απυ ηηξ μπμίεξ πνμΧνπμκηαη. 

   δ) Ννμηείκεη ζημ δηεοζοκηΨ γηα ηεκ θαηακμμΨ ηςκ ενγαζηχκ ημο Ο.Γ.Η. μεηαλφ ηςκ μειχκ ημο. 

Οε πενίπηςζε αδοκαμίαξ πνυηαζεξ, ηεκ απυθαζε θαηακμμΨξ ενγαζηχκ ηεκ παίνκεη μ Δ/κηΨξ ημο 

Ο.Γ.Η. 

   ε) ΗαηΦ ηηξ ηαθηηθΧξ ζοκεδνηΦζεηξ, μεηΦ ημ ηΧιμξ ηςκ ηεηναμΨκςκ, αλημιμγεί ηε δηδαθηηθΨ πνΦλε 

ζε ζπΧζε με ηα πνμγνΦμμαηα ηςκ ζπμιείςκ θαη πνμηείκεη ιφζεηξ. 

 Πμ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ ημο Ο.Γ.Η. ζομμεηΧπεη ζημοξ ζοιιυγμοξ δηδαζθυκηςκ ηςκ 

ζπμιηθχκ μμκΦδςκ πμο ακΨθμοκ. ΓΦκ ηεκ χνα πμο ζοκεδνηΦδεη μ ζφιιμγμξ μηαξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ 

μη εθπαηδεοηηθμί ημο Ο.Γ.Η. αζπμιμφκηαη με ηεκ Φζθεζε μαζεηχκ Φιιμο ζπμιείμο, ζομμεηΧπμοκ 

ζημκ ζφιιμγμ μυκμ μεηΦ απυ ζοκεκκυεζε με ημ ΔηεοζοκηΨ ημο Ο.Γ.Η. 

 Γηα γεκηθυηενα δεηΨμαηα παηδαγςγηθΦ, δηδαθηηθΦ, εηζεγείηαη ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ πμο 

είκαη ανμυδηεξ γηα κα απμθαζίζμοκ. 

   ζη) ΡπμβμεζΦ θαη ζηενίδεη ηε ζοκενγαζία ημο Ο.Γ.Η. θαη ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ με ημοξ 

θμηκςκηθμφξ θαη παναγςγηθμφξ θμνείξ ζημοξ πενημπΨξ. 

   δ) Αλημπμηεί ηηξ δοκαηυηεηεξ εθπαηδεοηηθχκ θαη μαζεηχκ γηα θαηαζθεοΧξ ενγαζηενηαθχκ 

αζθΨζεςκ, ζοζθεοχκ θαη μνγΦκςκ πμο οπμβμεζμφκ ζημοξ ζθμπμφξ θαη ηε ιεηημονγία ηςκ 

ενγαζηενίςκ. 

   ε) Γηζεγείηαη ζημ δηεοζοκηΨ ζημ ηΧιμξ θΦζε δηδαθηηθμφ Χημοξ, πνμηΦζεηξ γηα ηε βειηίςζε ηςκ 

ζοκζεθχκ ιεηημονγίαξ ηςκ ενγαζηενίςκ. 

   ζ) ΑκαιαμβΦκεη ηεκ μνγΦκςζε ηεξ πανμοζίαζεξ ηςκ ενγαζηχκ θΦζε ημμΧα, με Χθζεζε Χνγςκ ζημ 

ηΧιμξ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ θαη θαηΦ ηε δηΦνθεηα ημο. 

9. ΗΦζε Ο.Γ.Η. ςξ αοημηειΨξ εθπαηδεοηηθΨ μμκΦδα ακΨθεη ζε λεπςνηζηΨ ζπμιηθΨ επηηνμπΨ 

απυ ηοπυκ Φιια Ο.Γ.Η. ηεξ ίδηαξ δημηθεηηθΨξ πενηθΧνεηαξ. 

Άνζνμ 2 

ΗαζΨθμκηα δηεοζοκηχκ Ο.Γ.Η. θαη οπεοζφκςκ Ο.Γ. 

1. 0 δηεοζοκηΨξ ημο Ο.Γ.Η. εθπνμζςπεί ημ Ο.Γ.Η. ζ' υιεξ ηηξ ζπΧζεηξ ημο πνμξ ηνίημοξ, είκαη 

απμθιεηζηηθΦ οπεφζοκμξ γηα ηε ιεηημονγία ημο Ο.Γ.Η. θαη αζθεί επηπιΧμκ ηα ελΨξ εηδηθυηενα 

θαζΨθμκηα: 

   α) Οε ζοκενγαζία με ηα ζπμιεία πμο ελοπενεηεί ημ Ο.Γ.Η. θαζμνίδεη ημκ ανηζμυ, ημ είδμξ θαη 

ημοξ πχνμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ πμο ζα ιεηημονγΨζμοκ. 

   β) Γπμπηεφεη ηεκ θαηΦιιειε δηαμυνθςζε θαη ημκ ελμπιηζμυ ηςκ ενγαζηενηαθχκ πχνςκ, χζηε 

κα μπμνεί κα οπμζηενηπζεί ε ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε ηςκ μαζεηχκ θαη ε δηδαζθαιία ηςκ 

ακηίζημηπςκ μαζεμΦηςκ. Γηα ημ ζθμπυ αοηυ θνμκηίδεη χζηε μη πχνμη κα Χπμοκ ηηξ θαηΦιιειεξ 

δηαζηΦζεηξ, κα είκαη ελμπιηζμΧκμη με ηα θαηΦιιεια μΧζα ελαενηζμμφ θαη πονυζβεζεξ θαη με ηα 

ενγαζηενηαθΦ υνγακα πμο απαηημφκηαη, ζε ηθακυ ανηζμυ, χζηε κα ακηαπμθνηζμφκ ζηηξ ακΦγθεξ ηςκ 

αζθΨζεςκ. 

   γ) Γηζεγείηαη ζηε δηεφζοκζε δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ γηα ημ εθπαηδεοηηθυ πνμζςπηθυ πμο 

απαηηείηαη γηα ηε ιεηημονγία ημο Ο.Γ.Η. θαη πνμηείκεη ημοξ οπεφζοκμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ 

θαηεφζοκζεξ, μεηΦ απυ εηζΨγεζε ημο οπεφζοκμο ημο ημμΧα.  

   δ) Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ ζφκηαλε εζςηενηθμφ θακμκηζμμφ ιεηημονγίαξ ημο Ο.Γ.Η. Μ 

θακμκηζμυξ αοηυξ είκαη ζομβαηυξ με ημ κμμμζεηηθυ πιαίζημ πμο εθΦζημηε ηζπφεη θαη πνΧπεη κα 
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δεμμζηεοζεί με ακΦνηεζε ζημκ πίκαθα ακαθμηκχζεςκ ημο ζπμιείμο. 

   ε) Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηε ζφκηαλε ημο ςνμιμγίμο πνμγνΦμμαημξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαη ηςκ 

ζοκαθχκ πνμγναμμΦηςκ δηελαγςγΨξ ηςκ ελεηΦζεςκ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Δ/κηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ 

μμκΦδςκ πμο ελοπενεηεί. 

   ζη) Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηε ζφκηαλε πνμγνΦμμαημξ εθεμενίςκ ημο Ο.Γ.Η. 

   δ) Ριμπμηεί ηηξ πνμηΦζεηξ ημο ζοιιυγμο γηα ηεκ αλημπμίεζε ηςκ δοκαημηΨηςκ ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ θαη μαζεηχκ γηα θαηαζθεοΧξ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ, ζοζθεοχκ θαη μνγΦκςκ, 

πμο ε θαηαζθεοΨ ημοξ οπμβμεζΦ ημοξ ζθμπμφξ θαη ηε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ. 

   ε) ΙενημκΦ γηα ηεκ εκεμΧνςζε ημο πνμζςπηθμφ ζπεηηθΦ με ηηξ ελειίλεηξ ηεξ ηεπκμιμγίαξ ζηα 

ζΧμαηα πμο εκδηαθΧνμοκ ηα ενγαζηΨνηα, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ. 

   ζ) Έπεη ηεκ επμπηεία γηα ηεκ πνμιεπηηθΨ ζοκηΨνεζε ημο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ θαη 

ακαζΧηεη αοηΨ ζημ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ Ψ ζημοξ ζοκηενεηΧξ ημο Ο.Γ.Η., με ζθμπυ ηεκ απμθογΨ 

βιαβχκ θαη αηοπεμΦηςκ. 

   η) Έπεη ηεκ επμπηεία γηα ηεκ επηζθεοΨ ημο ενγαζηενηαθμφ ελμπιηζμμφ ημο Ο.Γ.Η. θαη ακαζΧηεη 

αοηΨ, ακΦιμγα με ηε ζμβανυηεηα, θαη ηηξ οπΦνπμοζεξ δοκαηυηεηεξ ζημ πνμζςπηθυ ημο Ο.Γ.Η. 

Αθυμε εηζεγείηαη ηεκ ακΦζεζε ηεξ επηζθεοΨξ ζε ηνίημοξ. 

   ηα) Έπεη ηεκ επμπηεία θαη ακαζΧηεη ηεκ ηΨνεζε ανπείμο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ ηςκ 

ημμΧςκ ζπεηηθΦ με ηηξ πμζυηεηεξ θαη ηεκ θαηΦζηαζε ιεηημονγίαξ ημοξ. 

   ηβ) Έπεη ηεκ επμπηεία θαη ακαζΧηεη ηε ιΨρε ηςκ απαναίηεηςκ μΧηνςκ αζθαιείαξ θαη ογηεηκΨξ, 

υπςξ αοηΦ θαζμνίδμκηαη απυ ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ, ζημοξ πχνμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαη ζημοξ 

θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ. 

   ηγ) Οογθνμηεί απυ ημ πνμζςπηθυ ηςκ ενγαζηενίςκ επηηνμπΧξ πνμμεζεηχκ θαη παναιαβΨξ 

ελμπιηζμμφ Ψ Φιιμο οιηθμφ, απαναίηεημο γηα ηε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ θαη επηηνμπΧξ 

απμγναθΨξ ελμπιηζμμφ, θαζχξ θαη επηηνμπΧξ απμγναθΨξ, θαηαζηνμθΨξ θαη δηαγναθΨξ 

ελμπιηζμμφ. 

   ηδ) Γκεμενχκεη ημ ζφιιμγμ ηςκ δηδαζθυκηςκ ζπεηηθΦ με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία γηα ηε 

ιεηημονγία ημο Ο.Γ.Η. θαη ηε δηδαζθαιία ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ. 

   ηε) Ηαζμδεγεί θαη βμεζΦ ημ πνμζςπηθυ ημο Ο.Γ.Η., με ζθμπυ ηεκ ανμμκηθΨ ζοκενγαζία ημο θαη 

ηεκ θαιφηενε εθηΧιεζε ημο Χνγμο ημο. 

   ηζη) Έπεη ηεκ εοζφκε θαη επηβιΧπεη ηε ιεηημονγία ΠμμΧα, υηακ γηα μπμημκδΨπμηε ιυγμ δεκ Χπεη 

μνηζηεί οπεφζοκμξ ζηεκ ακηίζημηπε ζΧζε. 

   ηδ) Γκςζημπμηεί ηηξ απμθΦζεηξ ημο ζοιιυγμο δηδαζθυκηςκ ημο Ο.Γ.Η., ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ, 

ζπεηηθΦ με ηηξ οπενςνίεξ ημο πνμζςπηθμφ ημο Ο. Γ. Η., γηα ηεκ θίκεζε ηεξ δηαδηθαζίαξ πιενςμΨξ. 

   ηε) Γηζεγείηαη γηα ζΧμαηα πμο αθμνμφκ μαζεηΧξ πμο αζθμφκηαη ζημ Ο.Γ.Η., ζηε ζπμιηθΨ μμκΦδα, 

απυ ηεκ μπμία πνμΧνπεηαη μ μαζεηΨξ. 

   ηζ) Φνμκηίδεη χζηε κα ηενμφκηαη πΦκημηε εκεμενςμΧκα ηα οπενεζηαθΦ βηβιία θαη Χκηοπα θαη 

είκαη οπεφζοκμξ γηα ηε δηεθπεναίςζε ηεξ οπενεζηαθΨξ αιιειμγναθίαξ ημο Ο.Γ.Η. 

   θ) Γηζεγείηαη ζηεκ ζπμιηθΨ επηηνμπΨ πμο ακΨθεη ημ Ο.Γ.Η. γηα ηεκ εθπμίεζε θαηεζηναμμΧκμο 

ελμπιηζμμφ θαη οιηθχκ πμο οπΦνπμοκ ζημ Ο.Γ.Η. Ψ ηεκ παναπχνεζε ημοξ ζημκ Μ.Δ.Δ.Ρ. 

   θα) ΟοκηΦζζεη Χθζεζε ζημ ηΧιμξ θΦζε δηδαθηηθμφ Χημοξ πνμξ ηεκ ανμυδηα οπενεζία, ζπεηηθΦ με 

ηεκ εθπαηδεοηηθΨ δναζηενηυηεηα ηςκ ενγαζηενίςκ, ζηεκ μπμία ζομπενηιαμβΦκμκηαη θαη πνμηΦζεηξ 

γηα ηε βειηίςζε ηςκ ζοκζεθχκ ιεηημονγίαξ ηςκ ενγαζηενίςκ. 

   θβ) ΟομμεηΧπεη ζηε ζπμιηθΨ επηηνμπΨ ημο Ο.Γ.Η. 

   θγ) ΙενημκΦ γηα ηε δηΦζεζε ημο ενγαζηενηαθμφ ελμπιηζμμφ απυ δεμυζημοξ θμνείξ Ψ 

επμπηεουμεκμοξ απυ αοηυ μνγακηζμμφξ Ψ Φιιμοξ θμνείξ, εθ' υζμκ ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ απαηηΨζεηξ 
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ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ με ηε ζφκηαλε ζπεηηθμφ πναθηηθμφ παναιαβΨξ. 

   θδ) ΡπμβΦιιεη πνμηΦζεηξ γηα κΧμ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ πνμξ ημ ΡΝ.Γ.Ν.Θ. μΧζς ημο 

γναθείμο εθπαίδεοζεξ Ψ πνμξ θΦζε Φιιμ ανμυδημ θμνΧα μΧζς ηεξ ζπμιηθΨξ επηηνμπΨξ. 

2. Μ οπεφζοκμξ ημο ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο (Ο.Γ.) αζθεί θαζΨθμκηα ακΦιμγα με ηα μνηδυμεκα 

ζηεκ πνμεγμφμεκε πανΦγναθμ. 

Άνζνμ 3 

ΗαζΨθμκηα ΡπμδηεοζοκηΨ ΟΓΗ. 

 Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα απυ ηηξ ακηίζημηπεξ δηαηΦλεηξ γηα ζημοξ ΡπμδηεοζοκηΧξ ηςκ 

ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. 

Άνζνμ 4 

ΗαζΨθμκηα Ρπεφζοκςκ ΠμμΧςκ Γνγαζηενίςκ. 

1. Μ οπεφζοκμξ ημμΧα ενγαζηενίςκ ημο Ο.Γ.Η. πνμζθΧνεη ηηξ οπενεζίεξ ημο απμθιεηζηηθΦ 

ζημ Ο.Γ.Η. θαη ζογθεθνημΧκα: 

   α) Μνγακχκεη θαη πνμγναμμαηίδεη ηηξ ενγαζηενηαθΧξ αζθΨζεηξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ, 

πμο είκαη εκηαγμΧκα ζημκ ΠμμΧα ημο, ζφμθςκα μεηΦ ακαιοηηθΦ πνμγνΦμμαηα θαη ζηηξ δοκαηυηεηεξ 

ημο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ πμο ζα δηδΦλμοκ ημ 

μΦζεμα θαη θαηαζΧηεη ημκ πνμγναμμαηηζμυ ζημ ΔηεοζοκηΨ ημο Ο.Γ.Η., ζηεκ ανπΨ ημο ζπμιηθμφ 

Χημοξ. 

   β) ΓιΧγπεη θαη οπμβμεζΦ, ζε ζοκενγαζία με ημκ μηθείμ ζπμιηθυ ζφμβμοιμ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ 

ημο ΠμμΧα, γηα ηε ζςζηΨ Φζθεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημοξ, ηεκ εθανμμγΨ θαηαιιΨιςκ εθπαηδεοηηθχκ 

μεζυδςκ θαη ηεκ εθανμμγΨ ημο ακαιοηηθμφ πνμγνΦμμαημξ. 

   γ) ΓπηβιΧπεη θαη θαζμδεγεί ηηξ ενγαζίεξ πνμιεπηηθΨξ ζοκηΨνεζεξ πμο γίκμκηαη ζε 

πνμγναμμαηηζμΧκα πνμκηθΦ δηαζηΨμαηα απυ ημ πνμζςπηθυ ημο Ο.Γ.Η. 

   δ) ΓπηβιΧπεη θαη θαζμδεγεί ζημοξ ενγαζίεξ επηζθεοΨξ ημο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ. 

   ε) Φνμκηίδεη θαη ειΧγπεη ηε ζςζηΨ ηΨνεζε ημο ανπείμο ημο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ 

θαηεφζοκζεξ πμο ακΨθμοκ ζημκ ΠμμΧα. 

   ζη) ΓιΧγπεη ηεκ ηΨνεζε ηςκ θακυκςκ αζθαιείαξ θαη ογηεηκΨξ, υπςξ αοημί θαζμνίδμκηαη απυ ηηξ 

ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ, ζημοξ πχνμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ πμο ακΨθμοκ ζημκ ΠμμΧα. 

   δ) Γκεμενχκεη ζε ζπεηηθΨ Χθζεζε ημ ΔηεοζοκηΨ, ζπεηηθΦ με ηεκ εθπαηδεοηηθΨ δναζηενηυηεηα 

πμο Χπεη πναγμαημπμηεζεί μΧπνη ημ μΨκα Ζμφκημ θΦζε ζπμιηθμφ Χημοξ θαη θΦκεη πνμηΦζεηξ ζπεηηθΦ 

με ηε ζομπιΨνςζε Ψ ακακΧςζε ημο ελμπιηζμμφ γηα ηε βειηίςζε ηςκ ζοκζεθχκ ιεηημονγίαξ ηςκ 

ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ημο ΠμμΧα. Γηα ημ επυμεκμ ζπμιηθυ Χημξ Ψ υηακ δεηεζεί απυ ημ 

ΔηεοζοκηΨ ημο Ο.Γ.Η. 

   ε) Φνμκηίδεη γηα ηεκ ακαπιΨνςζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ πμο δηδΦζθμοκ ζε ενγαζηΨνηα ημο ΠμμΧα 

ημο, υηακ απμοζηΦδμοκ θαη ακαθΧνεη ζπεηηθΦ ζημ ΔηεοζοκηΨ. 

   ζ) Μ Ρπεφζοκμξ ΠμμΧα Γνγαζηενίςκ ημο Ο.Γ.Η. αζθεί θαζΨθμκηα ΡπμδηεοζοκηΨ υηακ αοηυξ 

θςιφεηαη Ψ απμοζηΦδεη μεηΦ απυ πνυηαζε ημο απυ ημ ζφιιμγμ δηδαζθυκηςκ ημο Ο.Γ.Η. 

   η) Μ Ρπεφζοκμξ ΠμμΧα Γνγαζηενίςκ Ο.Γ.Η. πνμεγείηαη ζηεκ θΦιορε ημο οπμπνεςηηθμφ ςνανίμο. 

2. Μ Ρπεφζοκμξ ΠμμΧα Γνγαζηενίςκ ημο Ο.Γ. αζθεί θαζΨθμκηα ακΦιμγα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ 

πνμεγμφμεκε πανΦγναθμ. 

Άνζνμ 5 

ΗαζΨθμκηα Ρπεφζοκςκ Γνγαζηενίςκ Ηαηεφζοκζεξ. 

1. Μ Ρπεφζοκμξ ενγαζηενίμο θαηεφζοκζεξ: 

   α) νεχκεηαη ημκ ελμπιηζμυ ημο Γνγαζηενίμο θαη Χπεη ηεκ απμθιεηζηηθΨ εοζφκε δηαηΨνεζεξ, 

ζοκηΨνεζεξ θαη πνΨζεξ ημο. 
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   β) ΓιΧγπεη ηαθηηθΦ υιμ ημκ ελμπιηζμυ ημο ενγαζηενίμο θαη πςνίξ θαζοζηΧνεζε ακαθΧνεη ζημκ 

Ρπεφζοκμ ΠμμΧα γηα ηοπυκ βιΦβεξ θαη απχιεηεξ. Πενεί βηβιίμ ζομβΦκηςκ. 

   γ) Πενεί ημ ανπείμ ημο ελμπιηζμμφ ημο ενγαζηενίμο θαηεφζοκζεξ ζπεηηθΦ με ζημοξ πμζυηεηεξ 

θαη ηεκ θαηΦζηαζε ημο. 

   δ) Πενεί ημοξ θακυκεξ ογηεηκΨξ θαη αζθΦιεηαξ ζημ πχνμ ημο ενγαζηενίμο θαη παίνκεη ηα 

θαηΦιιεια μΧηνα γηα ηεκ απμθογΨ βιαβχκ ημο ελμπιηζμμφ. Οε πενίπηςζε βιΦβεξ ακαιαμβΦκεη 

πνμζςπηθΦ ηεκ απμθαηΦζηαζε ημοξ ζε ζοκενγαζία με ημοξ ηεπκίηεξ ζοκηΨνεζεξ Ψ με Φιιμ 

πνυζθμνμ ηνυπμ (δεμμηηθΨ ανπΨ, ελεηδηθεομΧκμοξ ελςηενηθμφξ ηεπκίηεξ θιπ), παναθηενίδμκηαξ 

ηα αίηηα πμο ηεκ πνμθΦιεζακ θαη ακαθΧνεη ζπεηηθΦ ζημκ οπεφζοκμ ημο ΠμμΧα. 

   ε) Αζθεί θαζΨθμκηα εθεμενεφμκηα θαζεγεηΨ, ζφμθςκα με ημ πνυγναμμα εθεμενίςκ ημο Ο.Γ.Η. 

   ζη) Οηεκ πενίπηςζε πμο, μνίδμκηαη δφμ Ψ ηνεηξ οπεφζοκμη ζ' Χκα ενγαζηΨνημ θαηεφζοκζεξ, 

αοημί ζεςνμφκηαη ζοκοπεφζοκμη ζηεκ Φζθεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημοξ. 

   δ) Πμ ςνΦνημ δηδαζθαιίαξ ζηα ενγαζηΨνηα θαηεφζοκζεξ θαιφπηεηαη θαηΦ πνμηεναηυηεηα απυ 

ημοξ ακηίζημηπμοξ οπεφζοκμοξ ενγαζηενίςκ θαη θαηεφζοκζεξ. 

2. Μ οπεφζοκμξ ενγαζηενίμο πνεχκεηαη ημκ ελμπιηζμυ ημο ενγαζηενίμο θαη θνμκηίδεη γηα ηε 

δηαηΨνεζε ημο ζε θαιΨ θαηΦζηαζε. ΗαηαγνΦθεη με πεηνυγναθμ Ψ ειεθηνμκηθυ ηνυπμ ζε θαηαζηΦζεηξ 

Ψ θανηΧιεξ ηα δηΦθμνα μεπακΨμαηα, ηα ενγαιεία θαη Φιιμ ελμπιηζμυ θαη θνμκηίδεη γηα ηεκ 

εκεμΧνςζε ημο ανπείμο θαη ηε ζομπιΨνςζε Ψ ηεκ ακακΧςζε ημο. 

3. Μη οπεφζοκμη ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ημο Ο.Γ.Η. είκαη μυκημμη εθπαηδεοηηθμί εθ' υζμκ 

οπΦνπμοκ, Ψ ακαπιενςηΧξ θαη πνμζθΧνμοκ απμθιεηζηηθΦ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ ζημ Ο.Γ.Η., θαζ' υιε 

ηε δηΦνθεηα ηεξ ζεηείαξ ημοξ, πμο δηανθεί ημοιΦπηζημκ δφμ πιΨνε ζπμιηθΦ Χηε Ψ πνμθεημΧκμο γηα 

ημκ ακαπιενςηΨ υζμ πνυκμ δηανθεί ε ακαπιΨνςζε. 

4. Πμ οπμπνεςηηθυ ςνΦνημ ημο οπεφζοκμο ενγαζηενίμο ημο Ο.Γ.Η. μεηχκεηαη, ζφμθςκα με ηηξ 

δηαηΦλεηξ πμο ηζπφμοκ. 

5. Μη νοζμίζεηξ αοηΧξ ηζπφμοκ θαη γηα ημοξ οπεφζοκμοξ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ. 

6. ΟομμεηΧπεη ζε επηηνμπΧξ πνμμΨζεηαξ θαη παναιαβΨξ ημο απαναίηεημο ελμπιηζμμφ ηςκ 

ενγαζηενίςκ. 

7. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ ηΨνεζε βηβιίμο ζομβΦκηςκ ημο ενγαζηενίμο, ημ μπμίμ πνΧπεη κα 

ζομπιενχκεηαη απυ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ημο ενγαζηενίμο, μεηΦ ημ πΧναξ ημο εμενΨζημο ςνανίμο 

ημοξ. 

Άνζνμ 6 

Γθπαηδεοηηθυ Ννμζςπηθυ Ο.Γ.Η. θαη Ο.Γ. 

 Μη εθπαηδεοηηθμί δηαηίζεκηαη ζηα Ο.Γ.Η. απυ ηα Π.Γ.Γ. γηα ηε δηελαγςγΨ ηςκ 

ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ, ζε ζοκενγαζία ηςκ Δ/κηχκ ηςκ Π.Γ.Γ. πμο ελοπενεημφκηαη απυ ημ 

Ο.Γ.Η. θαη ηςκ Δ/κηχκ ηςκ Ο.Γ.Η. Έπμοκ υια ηα θαζΨθμκηα θαη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο δηδαθηηθμφ 

πνμζςπηθμφ ηςκ ζπμιείςκ δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ θαη επηπιΧμκ: 

   α) Μη εθπαηδεοηηθμί πμο Χπμοκ δηαηεζεί ζημ Ο.Γ.Η. δηδΦζθμοκ ζ' υιμοξ ημοξ μαζεηΧξ πμο 

αζθμφκηαη ζημ Ο.Γ.Η. θαη υπη μυκμ ζ' αοημφξ πμο πνμΧνπμκηαη απυ ηε ζπμιηθΨ μμκΦδα πμο Χπμοκ 

μνγακηθΨ ζΧζε, ζφμθςκα μεηΦ ηζπφμκηα πνμγνΦμμαηα θαη ημκ πνμγναμμαηηζμυ ημο ημμΧα. 

   β) Πμ μΦζεμα πμο ζα δηδΦζθεη θΦζε εθπαηδεοηηθυξ ημ απμθαζίδεη μ ζφιιμγμξ ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ ημο Ο.Γ.Η. ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηΦλεηξ. 

   γ) Γίκαη ζοκοπεφζοκμη με ημοξ οπεφζοκμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ γηα ηεκ ηΨνεζε υιςκ 

ηςκ μΧηνςκ αζθαιείαξ πμο ιαμβΦκμκηαη γηα ηεκ απμθογΨ αηοπεμΦηςκ θαη βιαβχκ θαηΦ ηε 

δηΦνθεηα ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ. 

   δ) Γίκαη ζοκοπεφζοκμη ζηε πνΧςζε, δηαηΨνεζε θαη πνΨζε ημο ελμπιηζμμφ ημο ενγαζηενίμο πμο 
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δηδΦζθμοκ. 

   ε) Φνμκηίδμοκ γηα ηεκ Χγθαηνε ζογθΧκηνςζε ημο ελμπιηζμμφ πμο απαηηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία 

ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ θαη γηα ηεκ πνμεημημαζία ημο ενγαζηενίμο, χζηε κα μεκ 

παναθςιφεηαη ε δηελαγςγΨ ηςκ αζθΨζεςκ. 

   ζη) ΝνμζθΧνμοκ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ, απμθιεηζηηθΦ ζημ Ο.Γ.Η., εθυζμκ Χπμοκ μιηθΨ δηΦζεζε, 

εθηειχκηαξ ηηξ μδεγίεξ ημο ΔηεοζοκηΨ ημο Ο.Γ.Η. ημο ΡπμδηεοζοκηΨ Ψ ηςκ οπεοζφκςκ ΠμμΧςκ 

θαη ζε θΦζε πενίπηςζε απεοζφκμκηαη ζηα υνγακα ημο Ο.Γ.Η. Οε πενίπηςζε μενηθΨξ δηΦζεζεξ 

πνμζθΧνμοκ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ εκ μΧνεη ζημ Ο.Γ.Η. θαη μεηΦ απυ ζοκεκκυεζε ηςκ Δηεοζοκηχκ 

Οπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη Ο.Γ.Η. 

   δ) ΟομμεηΧπμοκ ζε επηηνμπΧξ παναιαβΨξ, απμγναθΨξ, θαηαζηνμθΨξ θαη δηαγναθΨξ ελμπιηζμμφ. 

   ε) Έπμοκ ηεκ εοζφκε θαηαπχνηζεξ ηςκ απυκηςκ μαζεηχκ ζηα εμενΨζηα απμοζημιυγηα γηα ηηξ 

χνεξ πμο δηδΦζθμοκ θαη ηεξ θαηαπχνηζεξ ηεξ δηδαπζείζαξ φιεξ ζηα βηβιία φιεξ ηεξ ζπμιηθΨξ 

μμκΦδαξ πμο ακΨθμοκ μη μαζεηΧξ. Οε πενίπηςζε πμο δεκ είκαη δοκαηυ αοηυ, μη απμοζίεξ 

θαηαπςνμφκηαη ζε εμενΨζηα απμοζημιυγηα ημο Ο.Γ.Η., ηα δε πνςηυηοπα ζηειΧπε δηαβηβΦδμκηαη 

οπενεζηαθΦ ζηεκ ακηίζημηπε ζπμιηθΨ μμκΦδα με εοζφκε ημο δηεοζοκηΨ ημο Ο.Γ.Η. 

   ζ) Ηαηαπςνμφκ ζε βηβιίμ ζομβΦκηςκ πμο ηενείηαη γηα θΦζε ενγαζηΨνημ λεπςνηζηΦ θΦζε βιΦβε 

πμο Χπεη ζομβεί ζημκ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ θαηΦ ηε δηΦνθεηα ηςκ αζθΨζεςκ θαη ζεμεηχκμοκ ηα 

αίηηα πμο ηεκ πνμθΦιεζακ. 

   η) ΟοκενγΦδμκηαη με ημκ οπεφζοκμ ΠμμΧα θαη ενγαζηενίμο γηα ημκ πνμγναμμαηηζμυ ηςκ 

ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ πμο ζα πναγμαημπμηΨζμοκ θαηΦ ηε δηΦνθεηα ημο ζπμιηθμφ Χημοξ. 

   ηα) Αζθμφκ θαζΨθμκηα εθεμενεφμκηα θαζεγεηΨ ζφμθςκα με ημ πνυγναμμα εθεμενίςκ ημο Ο.Γ.Η. 

   ηβ) Οοκμδεφμοκ ημοξ μαζεηΧξ ζε εθπαηδεοηηθΧξ επηζθΧρεηξ πμο απμθαζίδμκηαη απυ ηα ανμυδηα 

υνγακα. ΟομμεηΧπμοκ ζε εθδνμμΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, με ηηξ πνμτπμζΧζεηξ πμο ηζπφμοκ γηα 

υιμοξ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ θαη εθυζμκ δε δεμημονγείηαη πνυβιεμα ζημ πνυγναμμα ημο Ο.Γ.Η., θαη 

δεκ θςιφεηαη ε ιεηημονγία ημο γηα ηε δηδαζθαιία μαζεμΦηςκ ζε Φιιεξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ πμο 

ελοπενεημφκηαη απυ αοηυ. 

Άνζνμ 7 

ΗαζΨθμκηα Δ.Γ. 

 Μ θιΦδμξ ΔΓ1, αζθεί ηα ελΨξ θαζΨθμκηα:  

  α) Νανεονίζθμκηαη ζηα ενγαζηΨνηα ηεξ εηδηθυηεηΦξ ημοξ θαη οπμβμεζμφκ ημ εθπαηδεοηηθυ 

πνμζςπηθυ ημο Ο.Γ.Η. Ψ Ο.Γ. ζηεκ πνμεημημαζία θαη δηελαγςγΨ ηςκ αζθΨζεςκ. 

   β) Οοκηενμφκ ημκ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ γηα ημκ μπμίμ Χπμοκ μνηζηεί οπεφζοκμη ζε 

πνμθαζμνηζμΧκα πνμκηθΦ δηαζηΨμαηα. 

   γ) ΓπηζθεοΦδμοκ υιμ ημκ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ απυ ημκ μπμίμ ελοπενεηείηαη ημ Ο.Γ.Η., υπμο 

Χπεη εγθαηαζηαζεί θαη ηηξ εγθαηαζηΦζεηξ ημο Ο.Γ.Η., υηακ ημοξ ακαηίζεηαη απυ ημ ΔηεοζοκηΨ, ημκ 

ΡπμδηεοζοκηΨ Ψ ημκ οπεφζοκμ ΠμμΧα ημο Ο.Γ.Η. 

   δ) Φνμκηίδμοκ γηα ηεκ απμζΨθεοζε θαη θφιαλε ημο ελμπιηζμμφ. 

Άνζνμ 8 

Δημηθεηηθυ θαη Βμεζεηηθυ Ννμζςπηθυ. 

1. Οε θΦζε Ο.Γ.Η. ιεηημονγεί γναμμαηεία ζηεκ μπμία ημπμζεηείηαη Χκαξ δημηθεηηθυξ 

οπΦιιειμξ ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα θαη ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ. 

2. Οε θΦζε Ο.Γ.Η. ημπμζεημφκηαη δημηθεηηθμί οπΦιιειμη ημο θιΦδμο ΠΓ1, θαζχξ θαη ηεπκίηεξ 

ζοκηΨνεζεξ θαη θαζανίζηνηεξ ζφμθςκα με ζημοξ §8 θαη 9 ημο Φνζνμο 19 ημο Κ. 1566/85. 

3. Μ κοθημθφιαθαξ ζογθνμηΨμαημξ πμο ζηεγΦδεηαη ημ Ο.Γ.Η. Χπεη ηεκ εοζφκε θαηΦ 

πνμηεναηυηεηα ηεξ θφιαλεξ ηςκ ενγαζηενίςκ. 
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Άνζνμ 9 

Οοκενγαζία Ο.Γ.Η. με ηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ. 

1. Ιε πνςημβμοιία ημο δηεοζοκηΨ ημο Ο.Γ.Η. ζογθαιμφκηαη θμηκΧξ ζοκεδνηΦζεηξ με ημοξ 

δηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηαθηηθΦ μία ζηεκ ανπΨ ηεξ ζπμιηθΨξ πνμκηΦξ θαη Χθηαθηα 

υπμηε ημ δεηΨζεη Χκαξ απυ ημοξ δηεοζοκηΧξ. 

2. Οημοξ ζοκεδνηΦζεηξ αοηΧξ ελεηΦδμκηαη ηα ζΧμαηα ιεηημονγίαξ ημο Ο.Γ.Η. πμο Χπμοκ ζπΧζε 

με ηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ. 

3. Μη Δ/κηΧξ ηςκ Π.Γ.Γ. ζε ζοκενγαζία με ημκ Δ/κηΨ ημο Ο.Γ.Η. πνμγναμμαηίδμοκ θαη 

εηζεγμφκηαη με θμηκυ Χγγναθμ, γηα ημοξ Πμμείξ ηα ημΨμαηα θαη ηηξ εηδηθυηεηεξ πμο ζα 

ιεηημονγΨζμοκ ηεκ επυμεκε πνμκηΦ θαη απαηημφκ ενγαζηενηαθΨ θΦιορε, μεηΦ απυ θμηκΨ ζοκεδνίαζε 

ηςκ ζοιιυγςκ δηδαζθυκηςκ ηςκ μηθείςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη Ο.Γ.Η. ΙεηΦ απυ δηαθςκία ηςκ 

ζπμιείςκ, Π.Γ.Γ. θαη Ο.Γ.Η., απμθαζίδεη μ ΝνμσζηΦμεκμξ Π.Γ.Γ. Ψ μ Δ/κηΨξ ηεξ Δ/βΦζμηαξ 

Γθπ/ζεξ. 

4. Ννηκ απυ ηεκ Χκανλε ηςκ μαζεμΦηςκ, ηα Π.Γ.Γ. εκεμενχκμοκ εγγνΦθςξ ημ Ο.Γ.Η. γηα ηα 

ημΨμαηα, ημκ ανηζμυ ηςκ μαζεηχκ θαη ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ηςκ ζπμιείςκ ημοξ πμο ζα ενγαζημφκ 

ζηα ενγαζηΨνηα ηςκ Ο.Γ.Η. ΑπμζηΧιιμοκ δε θαηαζηΦζεηξ με ηα ζημηπεία ημοξ (μκμμαηεπχκομμ - 

δηεφζοκζε - ηειΧθςκμ). 

5. Ννηκ απυ ηεκ Χκανλε ηςκ μαζεμΦηςκ μ ΔηεοζοκηΨξ ημο Ο.Γ.Η. εηζεγείηαη ημκ θαηαμενηζμυ 

ηςκ ςνχκ ημο ςνμιμγίμο πνμγνΦμμαημξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ μαζεμΦηςκ ζε θΦζε Π.Γ.Γ., ζηηξ 

εμΧνεξ ηεξ εβδμμΦδαξ. Οε πενίπηςζε δηαθςκίαξ Π.Γ.Γ. - Ο.Γ.Η. απμθαζίδεη μ ΝνμσζηΦμεκμξ ημο 

Γναθείμο Ψ ηεξ Δ/κζεξ εθ' υζμκ δεκ οπΦνπεη. 

6. Πμ θΦζε Π.Γ.Γ. πνμθεημΧκμο κα οπμιμγίζεη ηα θεκΦ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζα ιαμβΦκεη οπυρε 

ημο θαη ηεκ εκοπυγναθε πνυηαζε ημο Ο.Γ.Η. 

Άνζνμ 10 

Οοκενγαζία Ο.Γ.Η. με Ζ.Γ.Η. 

1. Οηα Ο.Γ.Η. εθπαηδεφμκηαη μη ζπμοδαζηΧξ ηςκ Δεμμζίςκ Ζ.Γ.Η. με ημοξ θακμκηζμμφξ 

ιεηημονγίαξ ημο Ο.Γ.Η. πμο ηζπφμοκ θαη γηα ημοξ μαζεηΧξ ηςκ Π.Γ.Γ. (Φνζνμ 9). 

2. Γηα ηεκ Φζθεζε ηςκ ζπμοδαζηχκ ηςκ Ζ.Γ.Η. ζηα Ο.Γ.Η. μ Μ.Γ.Γ.Η. Χπεη ηεκ εοζφκε 

μεηαθμνΦξ ηςκ ακαγθαίςκ πυνςκ πνεμαημδυηεζεξ ελμπιηζμμφ Ψ οιηθχκ (ακαιχζημςκ Ψ με) ζημ 

Ο.Γ.Η. απυ ημ μπμίμ ελοπενεηείηαη θαη είκαη επί πιΧμκ απαναίηεηα γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο 

πνμγνΦμμαημξ ημο. 

3. Ννηκ απυ ηεκ Χκανλε ηςκ μαζεμΦηςκ μ ΔηεοζοκηΨξ ημο Ο.Γ.Η. εηζεγείηαη ημκ θαηαμενηζμυ 

ηςκ ςνχκ ημο ςνμιμγίμο πνμγνΦμμαημξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ μαζεμΦηςκ, ζε θΦζε Ζ.Γ.Η. ζηηξ 

εμΧνεξ ηεξ εβδμμΦδαξ. 

4. Οημ ςνΦνημ πμο εθπαηδεφμκηαη μη ζπμοδαζηΧξ ηςκ δεμμζίςκ Ζ.Γ.Η. θαη εθ' υζμκ αοηυ δε 

ζομπίπηεη με ημ ςνΦνημ ιεηημονγίαξ ημο Π.Γ.Γ., μνίδεηαη οπεφζοκμξ ημο Ο.Γ.Η. Χκαξ εθπαηδεοηηθυξ 

απυ ηα υνγακα δημίθεζεξ ημο Ο.Γ.Η. με πνυηαζε ημο Δ/κηΨ ημο Ο.Γ.Η. θαη απυθαζε ηεξ Δ/κζεξ 

Δ/βΦζμηαξ Γθπ/ζεξ γηα Χκα δηδαθηηθυ Χημξ, με ακηίζημηπε μείςζε ημο ςνανίμο ημο. 

Άνζνμ 11 

Δηδαζθαιία ΙαζεμΦηςκ (Θεςνία - ΓνγαζηΨνημ) 

 Γηα:  

   α) ηεκ μμαιΨ ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ,  

   β) ηεκ αζθΦιεηα ηςκ μαζεηχκ,  

   γ) ηεκ απμθογΨ βιαβχκ ημο ελμπιηζμμφ,  

   δ) ηεκ θαιφηενε εθπαίδεοζε ηςκ μαζεηχκ,  
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   ε) ηε ζφκδεζε ζεςνίαξ θαη πνΦλεξ ζημ δηδαθηηθυ Χνγμ,  

   ζη) ημ εκηαίμ ηεξ ζπμιηθΨξ δςΨξ, ηεξ δηδαθηηθΨξ μεζυδμο θαη ηςκ παηδαγςγηθχκ ανπχκ θαη  

   δ) ηε μείςζε ηςκ επηθαιφρεςκ, ε δηδαζθαιία ηςκ μαζεμΦηςκ θαζμνίδεηαη ζφμθςκα με 

οπμονγηθΨ απυθαζε πμο μνίδεη ηηξ ακαζΧζεηξ δηδαζθαιίαξ θΦζε ενγαζηενηαθμφ μαζΨμαημξ πμο ε 

δηδαζθαιία ημο γίκεηαη ζημ Ο.Γ.Η. 

Άνζνμ 12 

ΟομπενηθμνΦ Ιαζεηχκ 

1. Οε πενίπηςζε παναπηχμαημξ μαζεηΨ Ψ μαζεηχκ μ ΔηεοζοκηΨξ ημο Ο. Γ. Η. μπμνεί κα ημκ 

Ψ ημοξ απμμαθνφκεη απυ ηηξ ενγαζηενηαθΧξ χνεξ ηεξ εμΧναξ ημο παναπηχμαημξ. Ηαηυπηκ 

εκεμενχκεη ημ ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο ζημ μπμίμ ακΨθεη μ μαζεηΨξ Ψ μη μαζεηΧξ γηα ηε ιΨρε 

πνυζζεηςκ μΧηνςκ, μεηΦ απυ πνυηαζε ημο ζοιιυγμο δηδαζθυκηςκ ζημ Ο.Γ.Η. 

2. Οε πενίπηςζε παναπηχμαημξ μαζεηΨ θαηΦ ηε δηΦνθεηα ημο ενγαζηενηαθμφ μαζΨμαημξ, μη 

δηδΦζθμκηεξ μπμνμφκ κα ημκ απμμαθνφκμοκ απυ ημ ενγαζηΨνημ. 

Άνζνμ 13 

ΓεκηθΧξ ΔηαηΦλεηξ 

1. Πα ενγαζηΨνηα θαηεφζοκζεξ εκηΦζζμκηαη ζε ημμΧα ενγαζηενίςκ. 

2. πμο ιεηημονγμφκ πενηζζυηενα απυ Χκα ενγαζηΨνηα θαηεφζοκζεξ ημο ίδημο ημμΧα, ζημκ 

ίδημ πχνμ, ζεςνμφκηαη Χκα ενγαζηΨνημ. 

3. Γηα ημκ μνηζμυ οπεοζφκμο ενγαζηενίμο θαηεφζοκζεξ πνΧπεη ημ ςνΦνημ ιεηημονγίαξ ημο 

ενγαζηενίμο κα είκαη ημοιΦπηζημκ εκκΧα (9) χνεξ ηεκ εβδμμΦδα. Ακ δεκ είκαη, εκηΦζζεηαη μαδί με 

Φιιμ ενγαζηΨνημ με μεηςμΧκμ ςνΦνημ απαζπυιεζεξ, χζηε ζοκμιηθΦ μη χνεξ ηςκ δφμ Ψ 

πενηζζμηΧνςκ επημΧνμοξ ενγαζηενίςκ κα μεκ οπενβαίκμοκ ημ ηνηακηαπεκηΦςνμ (35ςνμ) ηεξ 

δηδαθηηθΨξ απαζπυιεζεξ ημο ενγαζηενίμο. 

4. Οε πενίπηςζε πμο μη ενγαζηενηαθΧξ ακΦγθεξ ζε Χκα ενγαζηΨνημ θαηεφζοκζεξ οπενβαίκμοκ 

ηηξ 70 χνεξ εβδμμαδηαία (πνςί θαη απυγεομα) δφκαηαη κα δεμημονγεζεί θαη Φιιμ. 

5. Ε εοζφκε ημο ελμπιηζμμφ θΦζε ενγαζηενίμο θαηεφζοκζεξ θαη ηεξ ιεηημονγίαξ ημο ακΨθεη 

απμθιεηζηηθΦ ζημ Ο.Γ.Η. Ψ ημ Ο.Γ. 

 Γηα ηε δεμημονγία Οπμιηθμφ Γνγαζηενίμο ζε Χκα Π.Γ.Γ. απαηηείηαη θαη ε ζφμθςκε πνυηαζε 

ημο ΔηεοζοκηΨ ημο Ο.Γ.Η., εΦκ οπΦνπεη ζηεκ ίδηα δηεφζοκζε. 

 Γηα ηε ιεηημονγία εκυξ Ο.Γ. - Π.Γ.Γ. απαηηείηαη ε ζφμθςκε πνυηαζε ημο πνμσζηΦμεκμο 

Γναθείμο Π.Γ.Γ. Ψ ημο πνμσζηΦμεκμο Δ/κζεξ Δ/βΦζμηαξ Γθπ/ζεξ πνμξ ημ ΡΝ.Γ.Ν.Θ. 

 Πα ενγαζηΨνηα ημο Ο.Γ.Η. θαη Ο.Γ., θαζχξ θαη μη ημμείξ ζημοξ μπμίμοξ εκηΦζζμκηαη είκαη: 

Α/Α  ΗΩΔΖΗΜΟ ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ 

 01  ΠΜΙΓΑΟ ΙΕΑΚΜΘΜΓΖΗΜΟ 

1. 0101  ΙΕΑΚΜΘΜΓΖΗΩΚ ΗΑΠΑΟΗΓΡΩΚ 

2. 0102  ΓΞΓΑΘΓΖΜΙΕΑΚΩΚ 

3. 0103  ΣΡΗΠΖΗΩΚ ΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΓΩΚ ΗΑΖ ΗΘΖΙΑΠΖΟΙΜΡ 

4. 0104  ΡΔΞΑΡΘΖΗΩΚ ΗΑΖ ΘΓΞΙΖΗΩΚ ΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΓΩΚ 

5. 0105  ΙΕΑΚΩΚ ΗΑΖ ΟΡΟΠΕΙΑΠΩΚ ΑΡΠΜΗΖΚΕΠΜΡ 

6. 0106  ΑΙΑΛΩΙΑΠΩΚ 

7. 0107  ΑΓΞΜΟΗΑΦΩΚ 

8. 0108  CΚC 

 02  ΠΜΙΓΑΟ ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜΟ 

9. 0201  ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΩΚ ΙΓΠΞΕΟΓΩΚ 
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10. 0202  ΜΝΠΖΗΜΑΗΜΡΟΠΖΗΩΚ ΟΡΟΠΕΙΑΠΩΚ 

11. 0203  ΡΝΜΘΜΓΖΟΠΖΗΩΚ ΟΡΟΠΕΙΑΠΩΚ ΗΑΖ ΔΖΗΠΡΩΚ 

 03  ΠΜΙΓΑΟ ΕΘΓΗΠΞΜΘΜΓΖΗΜΟ 

12. 0301  ΕΘΓΗΠΞΜΘΜΓΖΑΟ 

13. 0302  ΑΡΠΜΙΑΠΖΟΙΜΡ 

14. 0303  ΕΘΓΗΠΞΖΗΩΚ ΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΓΩΚ 

15. 0304  ΕΘΓΗΠΞΖΗΜΡ ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ ΑΡΠΜΗΖΚΕΠΜΡ 

 04  ΠΜΙΓΑΟ ΓΦΑΞΙΜΟΙΓΚΩΚ ΠΓΚΩΚ 

16. 0401  ΓΞΑΦΖΗΩΚ ΠΓΚΩΚ 

17. 0402  ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ ΓΞΓΩΚ ΠΓΚΕΟ - ΑΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕΟ 

18 0403  ΓΝΖΝΘΜΝΜΖΖΑΟ  

19. 0404  ΑΞΓΡΞΜΞΡΟΜΜΤΑΟ 

20. 0405  ΩΞΜΘΜΓΜΝΜΖΖΑΟ  

21. 0406  ΗΓΞΑΙΖΗΕΟ - ΝΕΘΜΝΘΑΟΠΖΗΕΟ 

22. 0407  ΣΕΦΖΔΜΓΞΑΦΖΑΟ - ΡΑΘΜΓΞΑΦΖΑΟ 

 05  ΠΜΙΓΑΟ ΗΘΩΟΠΜΥΦΑΚΠΜΡΞΝΑΟ ΗΑΖ ΓΚΔΡΟΕΟ  

23. 0501  ΠΓΚΜΘΜΓΖΑΟ - ΝΑΞΑΓΩΓΕΟ ΓΠΜΖΙΜΡ ΓΚΔΡΙΑΠΜΟ 

 06  ΠΜΙΓΑΟ ΗΑΠΑΟΗΓΡΩΚ 

24. 0601  ΗΠΖΞΖΑΗΩΚ ΓΞΓΩΚ 

 07  ΠΜΙΓΑΟ ΓΓΩΝΜΚΖΑΟ, ΠΞΜΦΖΙΩΚ ΗΑΖ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ 

25. 0701  ΓΓΩΝΜΚΖΑΟ, ΠΞΜΦΖΙΩΚ ΗΑΖ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ (ΒΑΟΖΗΜ)  

26. 0702  ΓΝΖΓΖΞΕΙΑΠΖΗΕΟ ΓΓΩΞΓΖΑΟ  

27. 0703  ΠΓΚΜΘΜΓΖΑΟ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 

 08  ΠΜΙΓΑΟ ΡΓΓΖΑΟ ΗΑΖ ΝΞΜΚΜΖΑΟ 

28. 0801  ΖΑΠΞΖΗΜ-ΒΖΜΘΜΓΖΗΜ 

29. 0802  ΜΔΜΚΠΜΠΓΚΖΑΟ 

30. 0803  ΚΜΟΕΘΓΡΠΖΗΕΟ 

31. 0804  ΦΡΟΖΗΜΘΓΞΑΝΓΖΑΟ 

32. 0805  ΒΞΓΦΜΚΕΝΖΜΗΜΙΖΑΟ 

33. 0806  ΑΗΠΖΚΜΘΜΓΖΗΜ 

34. 0807  ΔΖΑΠΞΜΦΕΟ-ΔΖΑΖΠΜΘΜΓΖΑΟ 

 09  ΠΜΙΓΑΟ ΕΙΖΗΩΚ ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΩΚ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ 

35. 0901  ΑΚΑΘΡΟΕΟ - ΝΜΖΜΠΖΗΜΡ ΓΘΓΓΜΡ - ΒΖΜΙΕΑΚΖΗΕΟ ΕΙΓΖΑΟ 

 10  ΠΜΙΓΑΟ ΚΑΡΠΖΗΜΟ ΗΑΖ ΚΑΡΠΖΘΖΑΗΜΟ 

36. 1001  ΝΘΜΖΑΞΩΚ ΓΙΝΜΞΖΗΜΡ ΚΑΡΠΖΗΜΡ 

37. 1002  ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΓΙΝΜΞΖΗΜΡ ΚΑΡΠΖΗΜΡ 

 11  ΠΜΙΓΑΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ 

38. 1101  ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ 

39. 1102  ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ Ε/Ρ* 

 12  ΠΜΙΓΑΟ ΑΖΟΘΕΠΖΗΕΟ-ΗΜΙΙΩΠΖΗΕΟ 
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40. 1201  ΑΖΟΘΕΠΖΗΕΟ ΠΓΚΕΟ 

41. 1202  ΗΜΙΙΩΠΖΗΕΟ ΠΓΚΕΟ 

*  Πμ ενγαζηΨνημ Γθανμμγχκ Ε/Ρ ελοπενεηεί ηηξ ακΦγθεξ υιςκ ηςκ Φιιςκ ΠμμΧςκ εθηυξ αοημφ 

ηεξ ΝιενμθμνηθΨξ γηα ηε δηδαζθαιία ημο ιμγηζμηθμφ ημοξ. 

   ΝαναηΨνεζε: Γηα ηεκ εηδηθυηεηα ηςκ Β. Φανμαθείςκ ζα πνεζημμπμηεζεί ημ Ζαηνηθυ - Βημιμγηθυ 

ενγαζηΨνημ. 

6. Ακ οπΦνπμοκ ηνία (3) με πΧκηε (5) ενγαζηΨνηα θαηεφζοκζεξ ζε θΦπμημοξ απυ ημοξ Πμμείξ 

ημο πίκαθα, ηυηε επηιΧγεηαη Χκαξ (1) οπεφζοκμξ ΠμμΧα, ακ οπΦνπμοκ Χλη (6) Ψ πενηζζυηενα 

επηιΧγμκηαη δφμ (2) οπεφζοκμη ΠμμΧςκ ζημκ ίδημ ΠμμΧα. 

7. Ρπεφζοκμξ ΠμμΧα επηιΧγεηαη θαη ζηεκ πενίπηςζε πμο οπΦνπμοκ ηνία (3) Χςξ πΧκηε (5) 

ενγαζηΨνηα θαηεφζοκζεξ ζε πενηζζυηενμοξ απυ Χκακ ημμείξ ημο πίκαθα ενγαζηενίςκ. 

8. ΙεηΦ απυ απυθαζε ημο μηθείμο πνμσζηαμΧκμο δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ θαη ακΦιμγα με 

ηηξ δοκαηυηεηεξ ηςκ ενγαζηενίςκ, είκαη δοκαηΨ ε πναθηηθΨ ελΦζθεζε μαζεηχκ Γομκαζίςκ Ψ 

Γκηαίςκ Θοθείςκ ζηα Ο.Γ.Η. 

9. Μ ΔηεοζοκηΨξ ημο Ο.Γ.Η., μ ΡπμδηεοζοκηΨξ, μη οπεφζοκμη ημμΧα θαη μη οπεφζοκμη 

ενγαζηενίμο, πνΧπεη κα παναμΧκμοκ ζ' αοηυ υιεξ ηηξ ενγΦζημεξ εμΧνεξ θαη χνεξ ημο ςνανίμο 

ημοξ. 

10. Ανμυδημ υνγακμ γηα ηεκ ακΦζεζε πνμαηνεηηθΨξ οπενςνηαθΨξ δηδαζθαιίαξ ζε θαζεγεηΧξ πμο 

πνμζθΧνμοκ ενγαζία ζε Ο.Γ.Η. είκαη μ ζφιιμγμξ ηςκ θαζεγεηχκ ημο Ο.Γ.Η. θαη ε πιενςμΨ ηεξ 

οπενςνηαθΨξ δηδαζθαιίαξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ αοηχκ πνΧπεη κα γίκεηαη απυ ημ ζπμιείμ απυ ημ 

μπμίμ μηζζμδμημφκηαη. 

Άνζνμ 14 

ΓθπαηδεοηηθΦ πνμγνΦμμαηα θαη εθδειχζεηξ 

1. Πα Ο.Γ.Η. μπμνμφκ κα εθηειμφκ Ψ κα ζομμεηΧπμοκ ζηεκ οιμπμίεζε εθπαηδεοηηθχκ 

πνμγναμμΦηςκ. 

2. Οημ ηΧιμξ ηεξ ζπμιηθΨξ πνμκηΦξ ζε θΦζε Ο.Γ.Η. πναγμαημπμηείηαη Χθζεζε με Χνγα μαζεηχκ 

πνμθεημΧκμο κα γίκεη εονφηενα γκςζηυ ημ Χνγμ ηςκ Ο.Γ.Η. αιιΦ θαη ε Π.Γ.Γ. γεκηθυηενα ζηηξ 

ημπηθΧξ θμηκςκίεξ. 

3. Πμ Ο.Γ.Η. πνμςζεί θαη οιμπμηεί πνςημβμοιίεξ ζε ζοκενγαζία με ηεκ ημπηθΨ αοημδημίθεζε 

πμο Χπμοκ ζπΧζε με ηεκ ηεπκηθΨ θαη επαγγειμαηηθΨ εθπαίδεοζε. 

4. Οηα πιαίζηα γεκηθχκ εθπαηδεοηηθχκ δναζηενημηΨηςκ θαη ημο ζπμιηθμφ επαγγειμαηηθμφ 

πνμζακαημιηζμμφ, είκαη δοκαηΨ ε επίζθερε μαζεηχκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, ζηα Ο.Γ.Η. Ψ Ο.Γ. μεηΦ 

απυ ζοκεκκυεζε με ημκ μηθείμ δηεοζοκηΨ θαη ε εκεμΧνςζε ημοξ γηα ηεκ ιεηημονγία θαη ηηξ 

δναζηενηυηεηεξ ηςκ ενγαζηενίςκ, απυ ημ πνμζςπηθυ ηςκ Ο.Γ.Η. 

5. Μη επηζθΧρεηξ ηςκ μαζεηχκ θαη ε εθπαίδεοζε ημοξ ζε θοζηθμφξ πχνμοξ ενγαζίαξ 

ζεςνμφκηαη απαναίηεηεξ ζηεκ εθπαηδεοηηθΨ δηαδηθαζία θαη πνΧπεη κα γίκμκηαη ζε ηαθηΦ 

δηαζηΨμαηα θαη πνμγναμμαηηζμΧκα. 

Άνζνμ 15 

ΑζθΦιεηα - ΡγηεηκΨ - Ννχηεξ βμΨζεηεξ ζημκ ενγαζηενηαθυ πχνμ. 

 Μ ενγαζηενηαθυξ πχνμξ πνΧπεη κα Χπεη υιεξ ηηξ πνμδηαγναθΧξ πμο ελαζθαιίδμοκ ηεκ 

αζθΦιεηα θαη ηεκ ογεία ηςκ μαζεηχκ θαη ημο δηδαθηηθμφ πνμζςπηθμφ. ΑοηΧξ αθμνμφκ ηα 

απαναίηεηα μΧηνα θαη μΧζα πνμζηαζίαξ γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ, ηα 

ζοζηΨμαηα πονυζβεζεξ θαη ηεκ πνυκμηα γηα ηεκ πανμπΨ πνχηςκ βμεζεηχκ ζε πενίπηςζε 

αηοπΨμαημξ. 

 Ε απυθαζε αοηΨ κα δεμμζηεοζεί ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ ΗοβενκΨζεςξ. 
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ΑζΨκα, 13 Κμεμβνίμο 2001 
Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ2/780/7-1-2002 
ΘΓΙΑ: "Έκηαλε ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ζε ημμείξ". 

 Ιε αθμνμΨ ενςηΨμαηα ζπεηηθΦ με ηεκ Χκηαλε ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ζε Πμμείξ θαη ηεκ 

ημπμζΧηεζε Ρπεοζφκςκ ΠμμΧςκ ζηα ΟπμιηθΦ ΓνγαζηενηαθΦ ΗΧκηνα (Ο.Γ.Η.) θαη ΟπμιηθΦ 

ΓνγαζηΨνηα (Ο.Γ.), ζαξ δηεοθνηκίδμομε ηα ελΨξ: 

1. Γηα ηεκ Χκηαλε ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ζε Πμμείξ, εθανμυδμκηαη μη δηαηΦλεηξ ηςκ 

παναγνΦθςκ 1 θαη 4 ημο Φνζνμο 13 ηεξ οπ' ανηζμ. Γ2/6098/13.11.2001 ΡπμονγηθΨξ Απυθαζεξ, 

ακελΦνηεηα απυ ημκ ανηζμυ ηςκ ενγαζηενηαθχκ αηζμοζχκ πμο πνεζημμπμημφκηαη απυ Χκα 

ενγαζηΨνημ θαηεφζοκζεξ. Δε ζεςνμφκηαη δειαδΨ λεπςνηζηΦ ενγαζηΨνηα θαηεφζοκζεξ ηα 

ενγαζηΨνηα ΝιενμθμνηθΨξ γηα πανΦδεηγμα, ηα μπμία ιεηημονγμφκ ζε ηνεηξ Ψ πενηζζυηενεξ 

αίζμοζεξ, ακ δε ζοκηνΧπμοκ μη πνμτπμζΧζεηξ ηεξ παναγνΦθμο 4 ημο Φνζνμο 13 ηεξ 

πνμακαθενυμεκεξ Ρ.Α. 

2. Γηα ηεκ Χκηαλε εκυξ ενγαζηενίμο θαηεφζοκζεξ ζε ΠμμΧα απαναίηεηε πνμτπυζεζε απμηειεί 

ημ ςνΦνημ ιεηημονγίαξ ημο ενγαζηενίμο, ημ μπμίμ πνΧπεη κα είκαη ημοιΦπηζημκ εκκΧα (9) χνεξ ηεκ 

εβδμμΦδα θαη κα Χπεη μνηζηεί οπεφζοκμξ υπςξ πνμβιΧπεηαη ζηεκ πανΦγναθμ 3 ημο Φνζνμο 13 ηεξ 

ίδηαξ Ρ.Α. 

 

Ν. 2986/2002, ανζν. 8, παν. 4 (Φ. 24Α’/13-2-02) 
4. α) Οε θΦζε Δηεφζοκζε ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ζοκηζηΦηαη θαη ιεηημονγεί 

Γνγαζηενηαθυ ΗΧκηνμ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (Γ.Η.Φ.Γ.), πμο απμηειεί θΧκηνμ Χνεοκαξ, ηεπκηθΨξ θαη 

μνγακςηηθΨξ οπμζηΨνηλεξ ηεξ ενγαζηενηαθΨξ δηδαζθαιίαξ ηςκ θοζηθχκ μαζεμΦηςκ, πανμπΨξ 

ζομβμοιχκ γηα ηεκ μνγΦκςζε ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ, ηεξ Δηεφζοκζεξ 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, ηε ιεηημονγία ηςκ μπμίςκ επμπηεφεη. Γηα ηε ιεηημονγία ημο 

Γ.Η.Φ.Γ. απμζπΦηαη Χκαξ εθπαηδεοηηθυξ θιΦδμο ΝΓ4 ςξ οπεφζοκμξ αοημφ. Οηηξ Δηεοζφκζεηξ 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, ζηηξ μπμίεξ οπΦγεηαη μεγΦιμξ ανηζμυξ ζπμιείςκ, μπμνεί κα 

ιεηημονγμφκ θαη πενηζζυηενα ημο εκυξ Γ.Η.Φ.Γ., ηα μπμία ζοκηζηχκηαη με θμηκΨ απυθαζε ηςκ 

Ρπμονγχκ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ θαη Μηθμκμμηθχκ. 

 β) Ιε απυθαζε ημο Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ θαζμνίδμκηαη μ 

ηνυπμξ ιεηημονγίαξ θαη μη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Γ.Η.Φ.Γ., ηα πνμζυκηα, ηα υνγακα, ηα θνηηΨνηα θαη ε 

δηαδηθαζία επηιμγΨξ ηςκ οπεοζφκςκ ημοξ, ηα υνγακα θαη ε δηαδηθαζία απυζπαζεξ αοηχκ, ε 

δηΦνθεηα απυζπαζεξ θαη μη ιυγμη ακΦθιεζεξ αοηΨξ. 

 γ) Ιε θμηκΨ απυθαζε ηςκ Ρπμονγχκ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ θαη 

Μηθμκμμηθχκ θαζμνίδεηαη ημ φρμξ ηεξ απμδεμίςζεξ ηςκ οπεοζφκςκ Γ.Η.Φ.Γ. γηα πνυζζεηε 

απαζπυιεζε ημοξ. 

 

ΤΠΓΠζ - Γ2/49265/15-5-02 
ΘΓΙΑ: «Πνμπμπμίεζε θαη ζομπιΨνςζε ηεξ Γ2/5402/14-10-94 εγθοθιίμο ημο ΡΝΓΝΘ» 

Ε πανΦγναθμξ 2 ηεξ εγθοθιίμο Γ2/5402/14-10-94 ηνμπμπμηείηαη θαη ζομπιενχκεηαη ςξ ελΨξ: 

2. Ε δηδαζθαιία ηςκ ενγαζηενηαθχκ μαζεμΦηςκ πμο δηελΦγεηαη ζηα ενγαζηΨνηα θαηεφζοκζεξ, 

υπςξ αοηΦ πνμβιΧπμκηαη ζηε Γ2/6098/13-11-01, ημο Ιεπακμιμγηθμφ Ειεθηνμκηθμφ, 

Ειεθηνμιμγηθμφ ΠμμΧα, ημο ΠμμΧα εμηθχκ Γνγαζηενηαθχκ Γθανμμγχκ, ηεξ εηδηθυηεηαξ 

Ιεπακηθχκ Γμπμνηθμφ Καοηηθμφ ημο ΠμμΧα Καοηηθμφ Καοηηιηαθμφ, θαζχξ θαη ηεξ εηδηθυηεηαξ 
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Γπηπιμπμηίαξ ημο ΠμμΧα ΓθανμμζμΧκςκ ηεπκχκ, ζε ημΨμα με ανηζμυ παναθμιμοζμφκηςκ μαζεηχκ 

μΧπνη θαη δχδεθα (12) γίκεηαη απυ Χκα (1) εθπαηδεοηηθυ, ζε ημΨμα με ανηζμυ παναθμιμοζμφκηςκ 

μαζεηχκ μΧπνη θαη εηθμζηηΧζζενηξ (24) γίκεηαη απυ δφμ (2) εθπαηδεοηηθμφξ θαη ζε ημΨμα με ανηζμυ 

παναθμιμοζμφκηςκ μαζεηχκ απυ εηθμζηπΧκηε (25) θαη Φκς απυ ηνεηξ (3) εθπαηδεοηηθμφξ. Ε 

δηδαζθαιία ηςκ οπυιμηπςκ ενγαζηενηαθχκ μαζεμΦηςκ ηςκ πνμακαθενυμεκςκ ΠμμΧςκ θαη 

εηδηθμηΨηςκ θαζχξ θαη ε δηδαζθαιία υιςκ ηςκ ενγαζηενηαθχκ μαζεμΦηςκ ηςκ Φιιςκ ΠμμΧςκ θαη 

. εηδηθμηΨηςκ, ζε ημΨμα με ανηζμυ παναθμιμοζμφκηςκ μαζεηχκ μΧπνη θαη δεθαπΧκηε (15) γίκεηαη 

απυ Χκα (1) εθπαηδεοηηθυ θαη ζε ημΨμα με ανηζμυ παναθμιμοζμφκηςκ μαζεηχκ απυ δεθαΧλη (16) 

θαη Φκς απυ δφμ (2) εθπαηδεοηηθμφξ. 

 Ηαη γηα ηηξ δφμ πενηπηχζεηξ (ζπΧδημ θαη ενγαζηενηαθΦ μαζΨμαηα) γηα ημκ οπμιμγηζμυ ημο 

ανηζμμφ ηςκ μαζεηχκ ζα ιαμβΦκμκηαη οπυρε μη παναθμιμοζμφκηεξ θαη υπη μη εγγεγναμμΧκμη. 

 Οημ ζπΧδημ, ε εθιμγΨ ημο 2μο εθπαηδεοηηθμφ γίκεηαη ζφμθςκα με ηεκ μδεγία 12γ ηεξ 

Γ2/3325/4-9-89 θαηΦ πνμηίμεζε απυ ημκ θιΦδμ ΠΓ1, εθυζμκ οπενεηεί μυκημμξ εθπαηδεοηηθυξ 

ημο θιΦδμο ΠΓ1 θαη μ 1μξ εθπαηδεοηηθυξ είκαη θιΦδμο με ακχηενμ πηοπίμ. 

 Οημ ενγαζηΨνημ, γηα ηεκ οπμβμΨζεζε, ηεκ πνμεημημαζία θαη δηελαγςγΨ ηςκ ενγαζηενηαθχκ 

αζθΨζεςκ, ζα δηαηίζεηαη επί πιΧμκ Χκαξ εθπαηδεοηηθυξ ημο θιΦδμο ΔΓ1, ακηίζημηπεξ Ψ ζοκαθμφξ 

εηδηθυηεηαξ, υηακ ε δηδαζθαιία ηςκ ενγαζηενηαθχκ μαζεμΦηςκ δηελΦγεηαη απυ Χκακ (1) Ψ θαη δφμ 

(2) εθπαηδεοηηθμφξ μυκμ γηα ηεκ θΦιορε ημο οπμπνεςηηθμφ ςνανίμο μυκημςκ εθπαηδεοηηθχκ ημο 

θιΦδμο ΔΓ1 θαη υπη γηα ηεκ πνυζιερε ακαπιενςηχκ Ψ ςνμμηζζίςκ. 

Ε εθανμμγΨ ηςκ ακςηΧνς νοζμίζεςκ ζα ηζπφζεη απυ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2002-2003. 

 Πα παναπΦκς δεκ εθανμυδμκηαη θαη ηζπφμοκ μη πνμεγμφμεκεξ νοζμίζεηξ ζε υζα ζπμιεία 

οπΦνπμοκ οπενανηζμίεξ θαη γηα υζμ δηΦζηεμα οπΦνπμοκ (μ οπμιμγηζμυξ ηςκ θεκχκ ζε 

εθπαηδεοηηθυ πνμζςπηθυ γηα μεηαζΧζεηξ, δημνηζμμφξ θιπ θαη ζε αοηΨ ηεκ πενίπηςζε 

οπμιμγίδμκηαη με ημ κΧμ θαζεζηχξ). 

 

ΤΠΓΠΘ - 63644/Γ2/19-6-02 
Θεηημονγία Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ. 

Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

ΓΘΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ ΗΑΖ ΘΞΕΟΗΓΡΙΑΠΩΚ 

Έπμκηαξ οπυρε: 

1. Πηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 8 παν. 4 ημο Κ. 2986/2002 (ΦΓΗ 24 Α‘). 

2. Πηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 29 Α' ημο Κ. 1558/1985 (ΦΓΗ 137 Α'), υπςξ πνμζηΧζεθε με ημ 

Φνζνμ 27 ημο Κ. 2081/1992 (ΦΓΗ 154 Α') θαη ακηηθαηαζηΦζεθε με ημ Φνζνμ 1 ημο Κ. 2469/1997 

(ΦΓΗ 38 Α'). 

3. Πμ γεγμκυξ υηη απυ ηηξ δηαηΦλεηξ ηεξ πανμφζαξ απυθαζεξ δεκ πνμθαιείηαη δαπΦκε ζημκ 

θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ, απμθαζίδμομε: 

 Δηαπηζηχκμομε υηη Χπμοκ ζοζηαζεί θαηΦ ηηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 8παν. 4ημο Κ. 

2986/2002 θαη ιεηημονγμφκ, ακΦ Χκα Γνγαζηενηαθυ ΗΧκηνμ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ), ακΦ 

Δηεφζοκζε ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, ςξ ελΨξ: 

ΑΚΑΠΜΘΖΗΕΟ ΙΑΗΓΔΜΚΖΑΟ ΗΑΖ ΘΞΑΗΕΟ 

1. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ 'Γβνμο, με Χδνα ηεκ Αιελακδνμφπμιε. 

2. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ξμδυπεξ, με Χδνα ηεκ ΗμμμηεκΨ. 

3. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΛΦκζεξ, με Χδνα ηεκ ΛΦκζε. 

4. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΔνΦμαξ, με Χδνα ηε ΔνΦμα. 

5. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΗαβΦιαξ, με Χδνα ηεκ ΗαβΦια. 
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ΗΓΚΠΞΖΗΕΟ ΙΑΗΓΔΜΚΖΑΟ 

6. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Οεννχκ, με Χδνα ηηξ ΟΧννεξ. 

7. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ηηιθίξ, με Χδνα ημ Ηηιθίξ. 

8. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ αιθηδηθΨξ, με Χδνα ημκ Νμιφγονμ. 

9. Α' Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Θεζζαιμκίθεξ, με Χδνα ημ ΗΧκηνμ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ. 

10. Β' Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Θεζζαιμκίθεξ, με Χδνα ηε ΚεΦπμιε. 

11. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΝΧιιαξ, με Χδνα ηεκ 'Γδεζζα. 

12. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Εμαζίαξ, με Χδνα ηε ΒΧνμηα. 

13. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Νηενίαξ, με Χδνα ηεκ Ηαηενίκε. 

ΔΡΠΖΗΕΟ ΙΑΗΓΔΜΚΖΑΟ 

14. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΗαζημνηΦξ, με Χδνα ηεκ ΗαζημνηΦ. 

15. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΗμδΦκεξ, με Χδνα ηεκ ΗμδΦκε. 

16. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Φιχνηκαξ, με Χδνα ηε Φιχνηκα. 

17. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Γνεβεκχκ, με Χδνα ηα ΓνεβεκΦ. 

ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ 

18. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΘΦνηζαξ, με Χδνα ηε ΘΦνηζα. 

19. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΠνηθΦιςκ, με Χδνα ηα Πνίθαια. 

20. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ηανδίηζαξ, με Χδνα ηεκ Ηανδίηζα 

21. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ιαγκεζίαξ, με Χδνα ημ Βυιμ. 

ΕΝΓΖΞΜΡ 

22. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ζςακκίκςκ, με Χδνα ηα ΖςΦκκηκα. 

23. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Θεζπνςηίαξ, με Χδνα ηεκ Εγμομεκίηζα. 

24. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Άνηαξ, με Χδνα ηεκ Άνηα. 

25. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΝνΧβεδαξ, με Χδνα ηεκ ΝνΧβεδα. 

ΖΜΚΖΩΚ ΚΕΟΖΩΚ 

26. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΗΧνθοναξ, με Χδνα ηεκ ΗΧνθονα. 

27. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΘεοθΦδαξ, με Χδνα ηε ΘεοθΦδα. 

28. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ηεθαιιεκίαξ, με Χδνα ημ Ανγμζηυιη. 

29. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Δαθφκζμο, με Χδνα ηε ΔΦθοκζμ. 

ΔΡΠΖΗΕΟ ΓΘΘΑΔΑΟ 

30. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Αηηςιμαθανκακίαξ, με Χδνα ημ Αγνίκημ. 

31. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Απαΐαξ, με Χδνα ηεκ ΝΦηνα. 

32. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ειείαξ, με Χδνα ημκ Νφνγμ. 

ΟΠΓΞΓΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ 

33. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Φζηχηηδαξ, με Χδνα ηε Θαμία. 

34. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Γονοηακίαξ, με Χδνα ημ ΗανπεκΨζη. 

35. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Φςθίδαξ, με Χδνα ηεκ Άμθηζζα. 

36. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Βμηςηίαξ, με Χδνα ηε ΘηβαδεηΦ. 

37. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Γφβμηαξ, με Χδνα ηε αιθίδα. 

ΑΠΠΖΗΕΟ 

38. Α' Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηεξ ΑζΨκαξ με Χδνα ημοξ ΑμπειμθΨπμοξ. 

39. Β' Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηεξ ΑζΨκαξ, με Χδνα ημ αιΦκδνη. 

40. Γ‘ Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηεξ ΑζΨκαξ, με Χδνα ημοξ Αγίμοξ Ακανγφνμοξ. 

41. Δ' Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηεξ ΑζΨκαξ, με Χδνα ηε ΚΧα Ομφνκε. 

42. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΑκαημιηθΨξ ΑηηηθΨξ, με Χδνα ηεκ ΝαιιΨκε. 
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43. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΔοηηθΨξ ΑηηηθΨξ, με Χδνα ηε ΙΦκδνα. 

44. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΝεηναηΦ, με Χδνα ηε Κίθαηα. 

ΝΓΘΜΝΜΚΚΕΟΜΡ 

45. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ημνηκζίαξ, με Χδνα ηεκ Ηυνηκζμ. 

46. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ανγμιίδαξ, με Χδνα ημ Άνγμξ. 

47. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ανθαδίαξ, με Χδνα ηεκ Πνίπμιε. 

48. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Θαθςκίαξ, με Χδνα ηε ΟπΦνηε. 

49. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ιεζζεκίαξ, με Χδνα ηεκ ΗαιαμΦηα. 

ΒΜΞΓΖΜΡ ΑΖΓΑΖΜΡ 

50. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΘΧζβμο, με Χδνα ηε ΙοηηιΨκε. 

51. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ίμο, με Χδνα ηε ίμ. 

52. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΟΦμμο, με Χδνα ηε ΟΦμμ. 

ΚΜΠΖΜΡ ΑΖΓΑΖΜΡ 

53. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΗοθιΦδςκ, με Χδνα ηεκ Γνμμφπμιε. 

54. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΔςδεθακΨζμο, με Χδνα ηε Ξυδμ. 

ΗΞΕΠΕΟ 

55. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Θαζηζίμο, με Χδνα ημκ Άγημ Κηθυιαμ. 

56. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Εναθιείμο, με Χδνα ημ ΕνΦθιεημ. 

57. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ξεζφμκεξ, με Χδνα ημ ΞΧζομκμ. 

58. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ακίςκ, με Χδνα ηα ακηΦ. 

 Ε απυθαζε αοηΨ κα δεμμζηεοζεί ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ ΗοβενκΨζεςξ. 

ΑζΨκα, 19 Ζμοκίμο 2002 
Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

ΝΓΠΞΜΟ Δ. ΓΡΘΡΙΖΜΡ 

 

ΤΠΓΠΘ - 88051/Γ2/2-9-02 
Οφζηαζε Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ. 

ΜΖ ΡΝΜΡΞΓΜΖ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ – 

ΓΘΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ ΗΑΖ ΘΞΕΟΗΓΡΙΑΠΩΚ 

Έπμκηαξ οπυρε: 

1. Πηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 8 παν.4 ημο Κ. 2986/2002 (ΦΓΗ24Α‘). 

2. Πηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 29 Α'ημο Κ. 1558/1985 (ΦΓΗ 137 Α‘), υπςξ πνμζηΧζεθε με ημ 

Φνζνμ 27 ημο Κ. 2081/1992 (ΦΓΗ 154 Α') θαη ακηηθαηαζηΦζεθε με ημ Φνζνμ 1 ημο Κ. 2469/1997 

(ΦΓΗ 38 Α'). 

3. Πμ γεγμκυξ υηη ζηηξ παναθΦης Δηεοζφκζεηξ δεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ιεηημονγεί 

μεγΦιμξ ανηζμυξ ζπμιείςκ, γεςγναθηθΦ δηεζπανμΧκςκ. 

4. Πηξ δηαηΦλεηξ ημο Ν.Δ/ημξ 81/2002 (ΦΓΗ 57 Α'). 

5. Πεκ 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απυθαζε ημο Ννςζοπμονγμφ θαη ημο Ρπμονγμφ 

Μηθμκμμηθχκ «Ηαζμνηζμυξ ανμμδημηΨηςκ ημο Ρθοπμονγμφ Μηθμκμμηθχκ» (1485 Β). 

6. Πμ γεγμκυξ υηη απυ ηηξ δηαηΦλεηξ ηεξ πανμφζαξ απυθαζεξ πνμθαιείηαη ζε βΦνμξ ημο 

θναηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ εηΨζηα δαπΦκε φρμοξ 423.700 € πενίπμο, ε μπμία θαηΦ ημ ηνΧπμκ Χημξ 

πενημνίδεηαη ζημ πμζυ ηςκ 253.600 € πενίπμο. Ε εκ ιυγς δαπΦκε ζα ακηημεηςπηζηεί ηυζμ θαηΦ 

ημ ηνΧπμκ μηθ. Χημξ υζμ θαη θαηΦ ηα επυμεκα μηθ. Χηε απυ ηηξ πηζηχζεηξ ημο πνμτπμιμγηζμμφ ημο 

ΡΝΓΝΘ (Γηδ. Φ. 19 - 220, ΗΑΓ 0200, 0300, 0800, 1000), πμο ζα εγγνΦθμκηαη πνμξ ημφημ, 

απμθαζίδμομε: 
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 Οοκηζηχκηαη ζηηξ παναθΦης Δηεοζφκζεηξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ΓνγαζηενηαθΦ 

ΗΧκηνα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ςξ ελΨξ: 

ΑΚΑΠΜΘΖΗΕ ΙΑΗΓΔΜΚΖΑ ΗΑΖ ΘΞΑΗΕ 

1. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ 'Γβνμο. Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ηεκ ΜνεζηηΦδα. 

ΗΓΚΠΞΖΗΕ ΙΑΗΓΔΜΚΖΑ 

2. Α' Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Θεζζαιμκίθεξ Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ηεκ Πμφμπα. 

3. Β' Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Θεζζαιμκίθεξ Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ημκ Γφμζμμ. 

ΘΓΟΟΑΘΖΑ 

4. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΘΦνηζαξ. Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ηεκ Γιαζζυκα. 

ΔΡΠΖΗΕ ΓΘΘΑΔΑ 

5. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Αηηςιμαθανκακίαξ. Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ημ Ιεζμιυγγη. 

6. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Απαΐαξ. Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ημ Αίγημ. 

ΑΠΠΖΗΕ 

7. Α' Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηεξ ΑζΨκαξ.   α) Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ηεκ Μμυκμηα. 

β) Πνίημ ΓΗΦΓ με Χδνα ηε ΚΧα ΦηιαδΧιθεηα.   γ) ΠΧηανημ ΓΗΦΓ με Χδνα ηεκ Ειημφπμιε. 

8. Β'Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξηεξ ΑζΨκαξ. Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ηε ΚΧα Ζςκία. 

9. Γ‘ Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηεξ ΑζΨκαξ. Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ηε Γ‘ Δ/κζε ηεξ ΑζΨκαξ. 

10. Δ' Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηεξ ΑζΨκαξ Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ημκ Άιημμ. 

11. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΑκαημιηθΨξ ΑηηηθΨξ. Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ηηξ ΑπανκΧξ. 

12. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΝεηναηΦ. Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ημκ Ημνοδαιιυ. 

ΚΜΠΖΜ ΑΖΓΑΖΜ 

13. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΗοθιΦδςκ. a) Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ηε ΚΦλμ.  

β) Πνίημ ΓΗΦΓ με Χδνα ηε ΘΨνα. γ) ΠΧηανημ ΓΗΦΓ με Χδνα ηε ΙΨιμ.  

δ)ΝΧμπημ ΓΗΦΓ με Χδνα ηεκ Άκδνμ. 

14. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ΔςδεθακΨζμο, με Χδνα ηε Ξυδμ. Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ηεκ Ης. 

ΗΞΕΠΕ 

15. Δ/κζε Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Εναθιείμο. Δεφηενμ ΓΗΦΓ με Χδνα ημ ΕνΦθιεημ. 

Ε απυθαζε αοηΨ κα δεμμζηεοζεί ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ ΗοβενκΨζεςξ. 

ΑζΨκα, 2 Οεπηεμβνίμο 2002 
ΜΖ ΡΝΜΡΞΓΜΖ 

Μ ΡΦΡΝΜΡΞΓΜΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΓΘΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ 

ΗΑΖ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΗΑΖ ΘΞΕΟΗΓΡΙΑΠΩΚ 

ΓΓΩΞΓΖΜΟ ΦΘΩΞΖΔΕΟ ΝΓΠΞΜΟ Δ. ΓΡΘΡΙΖΜΡ 

 

ΤΠΓΠΘ – Γ1/123785/19-11-2002 
ΘΓΙΑ: ΓνγαζηΨνηα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ 

 Πμ πνμεγμφμεκμ ζπμιηθυ Χημξ είπακ δεηεζεί πίκαθεξ ζπμιείςκ ηα μπμία δηαζΧημοκ 

θαηΦιιειε αίζμοζα γηα κα ιεηημονγΨζμοκ ΓνγαζηΨνηα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ. ΝνμθεημΧκμο κα 

πνμςζεζεί ημ ζΧμα αοηυ θαη με δεδμμΧκμ ημ γεγμκυξ υηη θαη' Χημξ παναηενμφκηαη αιιαγΧξ ςξ 

πνμξ ηε πνΨζε ηςκ αηζμοζχκ , παναθαιμφμε κα επακαβεβαηχζεηε ηε δηαζεζημυηεηα ηςκ πχνςκ 

πμο είπαηε πνμηείκεη, οπμβΦιιμκηαξ εθ κΧμο πίκαθα με ζπμιεία ( δφμ ημ πμιφ ζπμιεία, θαηΦ ζεηνΦ 

πνμηεναηυηεηαξ) ηα μπμία δηαζΧημοκ αίζμοζεξ γηα μεηαηνμπΨ ημοξ ζε ενγαζηΨνηα. (Πα ζπμιεία 

μπμνμφκ κα είκαη Ψ εθείκα πμο είπαηε πνμηείκεη ημ πνμεγμφμεκμ Χημξ Ψ Φιια ακΦιμγα με ηηξ 

πνμτπμζΧζεηξ πμο εθπιενμφκ.) 

 Γπηζεμαίκεηαη υηη μη επηιεγμΧκεξ αίζμοζεξ ζα πνΧπεη κα πιενμφκ μνηζμΧκα θνηηΨνηα υπςξ 

ηα αθυιμοζα: 
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 Πμ εμβαδυκ ηεξ αίζμοζαξ κα είκαη ημοιΦπηζημκ 40 ηεηναγςκηθΦ μΧηνα 

 Ε αίζμοζα κα δηαζΧηεη επανθΨ θοζηθυ θςηηζμυ (υπη οπυγεηεξ αίζμοζεξ) 

 Ε αίζμοζα κα δηαζΧηεη πΦηςμα ιείμ θαη ζε θαιΨ θαηΦζηαζε 

 Μη ημίπμη κα είκαη ζε θαιΨ θαηΦζηαζε θαη βαμμΧκμη 

 Ε αίζμοζα κα δηαζΧηεη ημοιΦπηζημκ 2-3 πνίδεξ 

 Κα δηαζΧηεη ημοιΦπηζημκ δφμ κηπηΨνεξ κενμφ με ηεκ ακηίζημηπε απμπΧηεοζε 

 ΑζθΦιεηα (ζηδενΧκηα πυνηα, θηγθιηδχμαηα ζηα πανΦζονα) 

 ΝοναζθΦιεηα (κα δηαζΧηεη ημοιΦπηζημκ δφμ πονμζβεζηΨνεξ) 

 ΓπεηδΨ δεκ είκαη δοκαηΨ ε πνεμαημδυηεζε ενγαζηχκ γηα ηε δηαμυνθςζε ηςκ αηζμοζχκ απυ 

ημ πνυγναμμα δεμημονγίαξ ηςκ ενγαζηενίςκ χζηε κα πιενμφκηαη ηα παναπΦκς θνηηΨνηα, μη 

πνμηεηκυμεκεξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ ζα πνΧπεη κα θνμκηίζμοκ κα πνμβμφκ ζηηξ ακΦιμγεξ πανεμβΦζεηξ 

(ημ θυζημξ ηςκ μπμίςκ είκαη πμιφ μηθνυ) μΧζς ηςκ ζπμιηθχκ επηηνμπχκ Ψ Φιιςκ θμνΧςκ. 

 

ΤΠΓΠΘ - 130209/Γ2/4-12-02 
ΝνμζζΨθεξ ζηεκ 63642/Γ2/19.6.2002 ΡπμονγηθΨ απυθαζε με ζΧμα «Θεηημονγία ηςκ 

Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ - Ανμμδηυηεηεξ θαη ΓπηιμγΨ ηςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ 

ΓΗΦΓ». 
Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

ΓΘΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ ΗΑΖ ΘΞΕΟΗΓΡΙΑΠΩΚ 

Έπμκηαξ οπυρε: 

1. Πμ Κυμμ 2986/2002 (ΦΓΗ 24 η. Α'/13.2.2002) Φνζνμ 8 παν. 4β. «Νενί μνγακςηηθχκ 

ζεμΦηςκ οπενεζηχκ θαη ζπμιηθχκ μμκΦδςκ». 

2. Πμ Ν.Δ. 25/2002 (ΦΓΗ201Α/7.2.2002) «Ακαπνμζδημνηζμυξ ηςκ πνμζυκηςκ θαη 

θνηηενίςκ επηιμγΨξ ηςκ ζηειεπχκ ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ θαη 

ηνμπμπμίεζε ηεξ δηαδηθαζίαξ επηιμγΨξ αοηχκ». 

3. Πμ γεγμκυξ υηη απυ ηηξ δηαηΦλεηξ ηεξ πανμφζαξ απυθαζεξ δεκ πνμθαιείηαη δαπΦκε ζημκ 

θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ, απμθαζίδμομε: 

 Οηεκ 63642/Γ2/19.6.2002 ΡπμονγηθΨ Απυθαζε με ζΧμα «Θεηημονγία ηςκ Γνγαζηενηαθχκ 

ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ - Ανμμδηυηεηεξ θαη ΓπηιμγΨ ηςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ»/ΦΓΗ 

948/Β/2002 θαη ζηεκ πανΦγναθμ 5 (ΙεηαβαηηθΨ δηΦηαλε) ημο θεθαιαίμο Α' αοηΨξ, πνμζηίζεηαη 

εδΦθημ ςξ ελΨξ: 

«Μη οπενεημφκηεξ ςξ οπεφζοκμη ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ θαηΦ ηε 

δεμμζίεοζε ηεξ πανμφζαξ, μεηΧπμοκ ζηε δηαδηθαζία επηιμγΨξ οπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ, με βΦζε ηεκ 

πνμθΨνολε ημο Ζακμοανίμο 2003, εθυζμκ πιενμφκ ηηξ πνμτπμζΧζεηξ ημο Ηεθ. Γ‘ ηεξ απυθαζεξ 

αοηΨξ». 

 Πμ πνχημ εδΦθημ ζηεκ ανπΨ ημο θεθ. ΟΠ‘ αοηΨξ, ακηηθαζίζηαηαη ςξ ελΨξ: 

«Μ ζοκημκηζμυξ, ε παναθμιμφζεζε ηεξ μνγακςηηθΨξ θαηΦζηαζεξ θαη ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ ΓΗΦΓ, 

θαζχξ επίζεξ ε θαηαγναθΨ ηεξ δνΦζεξ ημοξ, γίκεηαη απυ ηεκ ΗεκηνηθΨ Ρπενεζία ημο ΡΝΓΝΘ θαη 

ακαηίζεηαη ζημ Γναθείμ Γνγαζηενίςκ ηεξ Δηεφζοκζεξ Οπμοδχκ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ». 

 Ε πανμφζα απυθαζε κα δεμμζηεοζεί ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ θοβενκΨζεςξ. 

ΑζΨκα, 4 Δεθεμβνίμο 2002 
Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

ΝΓΠΞΜΟ ΓΡΘΡΙΖΜΡ 

 

ΓΛΚ - 2/386/0022/24-2-03 (Φ. 240 Β’/28.02.03) 
Ηαζμνηζμυξ ηςκ απμδεμηχζεςκ ηςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ 
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Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ). 
ΜΖ ΡΝΜΡΞΓΜΖ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ – 

ΓΘΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ ΗΑΖ ΘΞΕΟΗΓΡΙΑΠΩΚ 

Έπμκηαξ οπυρε: 

1. Πμ Κ. 2986/2002 (ΦΓΗ 24/Α‘/13.2.2002) Φνζνμ 8, παν. 4. 

2. Πεκ 63644/Γ2 οπμονγηθΨ απυθαζε (ΦΓΗ 1224/Β‘/20.9.2002). 

3. Πεκ 88051/Γ2 θμηκΨ οπμονγηθΨ απυθαζε (ΦΓΗ 1224/Β‘/20.9.2002), Ηεθ. ΟΠ‘. 

4. Πεκ 63642/Γ2 οπμονγηθΨ απυθαζε (ΦΓΗ 948/Β‘/24.7.2002). 

5. Πμ Κ. 2986/2002 (ΦΓΗ 24/Α‘/13.2.2002) Φνζνμ 8 παν. 4γ «πενί μνγακςηηθχκ ζεμΦηςκ, 

οπενεζηχκ θαη ζπμιηθχκ μμκΦδςκ», υπςξ μνίδεηαη υηη με θμηκΨ απυθαζε ηςκ Ρπμονγχκ ΓζκηθΨξ 

Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ θαη Μηθμκμμηθχκ, θαζμνίδεηαη ημ φρμξ ηεξ απμδεμίςζεξ ηςκ 

οπεοζφκςκ ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ) γηα πνυζζεηε απαζπυιεζε 

ημοξ, απμθαζίδμομε: 

Πεκ θαηαβμιΨ μεκηαίαξ απμδεμίςζεξ φρμοξ εθαηυκ δφμ εονχ θαη εβδμμΨκηα Χκα ιεπηΦ 

(102,71) ζημοξ οπεοζφκμοξ ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ). Ε 

πνυζζεηε μηθμκμμηθΨ απμδεμίςζε θαηαβΦιιεηαη ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ απυ ημκ ηαθηηθυ 

πνμτπμιμγηζμυ ημο ΡΝΓΝΘ, μΧζς ηςκ εθθαζανηζηηθχκ ηςκ θμνΧςκ απυ ημοξ μπμίμοξ 

μηζζμδμημφκηαη, θαη ζοκεκηΧιιεηαη με ηηξ οπυιμηπεξ μεκηαίεξ απμδμπΧξ. 

Ε πανμφζα, ε μπμία ανπίδεη κα ηζπφεη Χκα πνυκμ πνηκ ηε δεμμζίεοζε ηεξ ζηεκ Γθεμενίδα 

ηεξ ΗοβενκΨζεςξ, κα δεμμζηεοζεί ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ ΗοβενκΨζεςξ. 

ΑζΨκα, 24 Φεβνμοανίμο 2003 
ΜΖ ΡΝΜΡΞΓΜΖ 

ΡΦΡΝΜΡΞΓΜΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΓΘΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ 

ΗΑΖ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΗΑΖ ΘΞΕΟΗΓΡΙΑΠΩΚ 

ΓΓΩΞΓΖΜΟ ΦΘΩΞ1ΔΕΟ ΝΓΠΞΜΟ ΓΡΘΡΙΖΜΡ 

 

Ν. 3149/03, ά. 13, παν. 10 (Φ. 141 Α’) 
10. Μη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (Γ.Η.Φ.Γ.) ηεξ παν. 4 

ημο Φνζνμο 8 ημο Κ. 2986/2002 αζθμφκηαη θαη ζηα ζπμιεία πνςημβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ. Ιε 

απυθαζε ημο δηεοζοκηΨ πνςημβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ, φζηενα απυ πνυηαζε ημο μηθείμο 

πενηθενεηαθμφ ζομβμοιίμο πνςημβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ (ΝΡΟΝΓ), απμζπΦηαη ζε θΦζε Γ. Η.Φ. Γ. 

εθπαηδεοηηθυξ ημο θιΦδμο δαζθΦιςκ, ελεηδηθεομΧκμξ ζηεκ ενγαζηενηαθΨ δηδαζθαιία ηςκ θοζηθχκ 

μαζεμΦηςκ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ7/98040/10-9-03 
ΘΓΙΑ: Άζθεζε Δηδαθηηθχκ Ηαζεθυκηςκ απυ ημοξ Ρπεοζφκμοξ ηςκ ΓΗΦΓ  

ΟΓΠ: Ρ.Α. 63642/Γ2/19-6-02 (Θεηημονγία ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ - 

Ανμμδηυηεηεξ θαη ΓπηιμγΨ ηςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ) 

Πμ βαζηθυ Χνγμ ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ είκαη ε πνμχζεζε ηεξ 

πεηναμαηηθΨξ δηδαζθαιίαξ θαη ε ενγαζηενηαθΨ οπμζηΨνηλε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θι. ΝΓ04. 

Γπηζεμαίκμομε υηη, εθηυξ ηεξ δημηθεηηθΨξ, είκαη ακαγθαία ε Φμεζε θαη ζοκεπΨξ βηςμαηηθΨ 

παναθμιμφζεζε ηςκ ακηηδνΦζεςκ ηςκ μαζεηχκ θαη ημο ζπμιηθμφ πχνμο εκ γΧκεη, ζηηξ 

πνμζανμμγΧξ πμο επηβΦιιεη ε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ. Γηα ημ ιυγμ αοηυ, 

θνίκεηαη εθπαηδεοηηθΦ πνΨζημμ, μη Ρπεφζοκμη θαη ημ πνμζςπηθυ ηςκ ΓΗΦΓ κα αζθμφκ, πανΦιιεια 

με ηα θαζΨθμκηα ημοξ ζημ ΓΗΦΓ, θαη δηδαθηηθυ Χνγμ, υπςξ πνμβιΧπεηαη ζημ θεθ. ΟΠ' ηεξ 
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παναπΦκς ζπεηηθΨξ ΡπμονγηθΨξ Απυθαζεξ. 

Ιε δΨιςζε ημοξ πνμξ ημ μηθείμ ΝΡΟΔΓ, μη Ρπεφζοκμη ηςκ ΓΗΦΓ ζα ακαθΧνμοκ με ζεηνΦ 

πνμηεναηυηεηαξ ημκ ανηζμυ ηςκ δηδαθηηθχκ ςνχκ θαη ηα ζπμιεία ζηα μπμία επηζομμφκ κα 

δηδΦλμοκ. 

Πμ ΝΡΟΔΓ, μεηΦ ηε ιΨρε ηεξ δΨιςζεξ, με απυθαζε ημο, ζα θαζμνίδεη ημ ζπμιείμ θαη ημκ 

ανηζμυ ηςκ δηδαθηηθχκ ςνχκ, θαηΦ ηηξ μπμίεξ μη παναπΦκς ζα αζθμφκ δηδαθηηθΦ θαζΨθμκηα. 

Γπηζεμαίκμομε υηη μη απμζπαζμΧκμη ζοκενγΦηεξ ηςκ ΓΗΦΓ ζα πνΧπεη κα θαιφπημοκ υιμ ημ 

θΦζμα ηςκ εηδηθμηΨηςκ ημο θι. ΝΓ04 θαη υηη δεκ είκαη απμδεθηΨ ε απυζπαζε ημοξ γηα 

πενηζζυηενεξ απυ ηνεηξ εμΧνεξ εβδμμαδηαίςξ, δηυηη απμθυπημκηαη απυ ηε δηδαθηηθΨ ενγαζία. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ7/146939/24-12-2003 
ΘΓΙΑ: Νιαίζημ δναζηενημηΨηςκ ηςκ ΓΗΦΓ  

Πμ πιαίζημ δναζηενημηΨηςκ ηςκ ΓΗΦΓ θαζμνίδεηαη απυ ηεκ ΡπμονγηθΨ Απυθαζε 

63642/Γ2/19-6-2002 με ζΧμα: «Θεηημονγία ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ - 

Ανμμδηυηεηεξ θαη επηιμγΨ ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ» / ΦΓΗ 948/Β‘/2002. 

ΗεκηνηθΨ απμζημιΨ ηςκ ΓΗΦΓ απμηειεί ε ηεπκηθΨ θαη μνγακςηηθΨ οπμζηΨνηλε ηςκ 

ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ. 

ΑκαθμνηθΦ με ηεκ οπμζηΨνηλε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζηε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ θαη 

ζηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ επηζεμαίκμομε ηα ελΨξ: 

1. Μη εκεμενςηηθΧξ ζοκακηΨζεηξ πμο δημνγακχκμοκ ηα ΓΗΦΓ ζημ πχνμ ημοξ, ζα είκαη 

μιηγμμειείξ, χζηε κα οπΦνπεη ε δοκαηυηεηα γηα μοζηαζηηθΨ επηθμηκςκία θαη επμηθμδμμεηηθΨ 

ακηαιιαγΨ εμπεηνηχκ. 

2. Μ μΧγηζημξ ανηζμυξ εθπαηδεοηηθχκ ζε αοηΧξ ηηξ ζοκακηΨζεηξ ελανηΦηαη απυ ημ δηαζΧζημμ 

ελμπιηζμυ, Χηζη χζηε κα ακηηζημηπεί Χκαξ εθπαηδεοηηθυξ ακΦ πεηναμαηηθΨ δηΦηαλε. 

3. Μη επηζθΧρεηξ ημο πνμζςπηθμφ ημο ΓΗΦΓ ζηα ζπμιεία ζα πναγμαημπμημφκηαη, ζε θΦζε 

πενίπηςζε, μεηΦ απυ Χγθαηνε εηδμπμίεζε. 

4. Μη παναπΦκς δναζηενηυηεηεξ οπμζηΨνηλεξ ζα πναγμαημπμημφκηαη απμθιεηζηηθΦ ηεκ εμΧνα 

θαη ηηξ χνεξ θαηΦ ηηξ μπμίεξ Χπεη δηεοζεηεζεί ημ ςνμιυγημ πνυγναμμα, Χηζη χζηε μη εθπαηδεοηηθμί 

ημο θι. ΝΓ4 κα μεκ Χπμοκ μΦζεμα. Δεκ επηηνΧπεηαη ε παναβίαζε ηςκ παναπΦκς πνμκηθχκ 

δηεοζεηΨζεςκ, δηυηη δεμημονγμφκηαη ακεπηζφμεηα πνμβιΨμαηα ζηεκ μμαιΨ ιεηημονγία ημο ζπμιείμο 

θαη πΦκμκηαη δηδαθηηθΧξ χνεξ. 

5. Μη οπεφζοκμη ηςκ ΓΗΦΓ θαηανηίδμοκ ημ πνυγναμμα δνΦζεξ ημο ΓΗΦΓ θαη Χπμοκ, Χκακηη 

ημο ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ, ηεκ οπενεζηαθΨ εοζφκε γηα ηηξ θΦζε είδμοξ δναζηενηυηεηεξ ηςκ 

απμζπαζμΧκςκ εθπαηδεοηηθχκ ζημ ΓΗΦΓ. 

6. Ννςηεφμοζα απμζημιΨ ηςκ απμζπαζμΧκςκ ζοκενγαηχκ ηςκ ΓΗΦΓ, είκαη ε πανμοζία ημοξ 

ζηα ζπμιηθΦ ενγαζηΨνηα θαη ε πανμπΨ βμΨζεηαξ ζημοξ θαζεγεηΧξ θαηΦ ηηξ ενγαζηενηαθΧξ 

δναζηενηυηεηεξ ηςκ μαζεηχκ (εκδεηθηηθΦ ακαθΧνεηαη υηη ζα πνΧπεη κα πναγμαημπμηείηαη 

ημοιΦπηζημκ μία επίζθερε ζε ζπμιείμ, γηα θΦζε εμΧνα δηΦζεζεξ ημο ζοκενγΦηε ζημ ΓΗΦΓ). 

7. Οηηξ πενηπηχζεηξ πμο πνεηΦδμκηαη μεηαθηκΨζεηξ ελμπιηζηηθχκ μΧζςκ γηα ηεκ 

πναγμαημπμίεζε ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ, αοηΧξ ζα γίκμκηαη  με ηε ζοκημκηζηηθΨ 

πανΧμβαζε ημο ΓΗΦΓ θαη ζα οπμγνΦθεηαη «Ννςηυθμιιμ δακεηζμμφ γηα πνΨζε θαη επηζηνμθΨ». 

8. Ρπεκζομίδμομε υηη, γηα ιυγμοξ οπενεζηαθΨξ ηΦλεςξ, ημ ζφκμιμ ηςκ εγγνΦθςκ ημο ΓΗΦΓ (μ 

θαζμνηζμυξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ, μη μδεγίεξ πεηναμαηηθχκ δηαηΦλεςκ, μη 

πνμζθιΨζεηξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζημ ΓΗΦΓ, μη εκεμενχζεηξ γηα ηηξ επηζθΧρεηξ ζηα ζπμιεία θιπ) 

οπμγνΦθμκηαη απυ ημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ. Μη οπεφζοκμη ηςκ ΓΗΦΓ μπμνμφκ μυκμ κα 
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ζοκοπμγνΦθμοκ ηα παναπΦκς Χγγναθα. 

9. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ μπμνμφκ εγγνΦθςξ κα ελμοζημδμηΨζμοκ ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ 

ηςκ ακηίζημηπςκ Γναθείςκ Γθπαίδεοζεξ γηα ηεκ οπμγναθΨ ηςκ εγγνΦθςκ ηςκ ΓΗΦΓ πμο δεκ 

εδνεφμοκ ζηεκ ίδηα πυιε με ηε Δηεφζοκζε Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ7/104235/28-9-2004 
ΘΓΙΑ:ΗμηκΨ πνΨζε Γνγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ απυ ζοζηεγαδυμεκα ζπμιεία. 

ΟΓΠ: Ρ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004 

Ιε ζθμπυ ηεκ εθανμμγΨ ηεξ Ρ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004 θαη ηεκ υζμ ημ δοκαηυκ 

πιενΧζηενε αλημπμίεζε ηςκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ηςκ Οπμιείςκ ΔεοηενμβΦζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ ηεξ πχναξ, 
ΑΝΜΦΑΟΖΔΜΡΙΓ 

Οηα ζοζηεγαδυμεκα ζπμιεία, ζηα μπμία οπΦνπεη Χκα ζπμιηθυ ενγαζηΨνημ Φοζηθχκ 

Γπηζηεμχκ θαη ιεηημονγμφκ ζηεκ ίδηα Ψ ζηεκ ακηίζεηε βΦνδηα, ημ ενγαζηΨνημ αοηυ κα 

πνεζημμπμηείηαη απυ υια ηα ζπμιεία. 

Μη δηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιείςκ ζα πνΧπεη κα ζοκενγΦδμκηαη μεηαλφ ημοξ θαη με ημοξ 

οπεοζφκμοξ ημο ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (Χκαξ γηα θΦζε ζπμιείμ), χζηε κα 

δηεοθμιφκεηαη ε απυ θμηκμφ πνΨζε ημο ενγαζηενίμο. 

Μη Ρπεφζοκμη ημο ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ζα Χπμοκ απυ θμηκμφ ηεκ 

εοζφκε ημο ενγαζηενίμο, μ θαζΧκαξ γηα ηηξ χνεξ πμο ημ πνεζημμπμηεί. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ7/130684/18-11-04 
ΘΓΙΑ: Έιεγπμξ ηεξ Θεηημονγίαξ ηςκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ.  

ΟΓΠ: - Ρ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004 (Θεηημονγία ηςκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ θαηΦ ημ 

ζπμιηθυ Χημξ 2004-05). 

- Έγγναθμ με Α.Ν. 53877/Γ7/10-6-04 (ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ 

ΙαζεμΦηςκ ζηα ΓομκΦζηα). 

- Έγγναθμ με Α.Ν. 53876/Γ7/10-6-04 (ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ 

ΙαζεμΦηςκ ζηα Γκηαία Θφθεηα). 

- Έγγναθμ με Α.Ν. 53878/Γ7/10-6-04 (ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ 

ΙαζεμΦηςκ ζηα ΠΓΓ). 

- Έγγναθμ με Α.Ν. 90997/Γ7/7-9-04 (ΓπηιμγΨ θαη ανμμδηυηεηεξ ημο Ρπεοζφκμο 

Οπμιηθμφ Γνγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ). 

 Γηα ηεκ εθανμμγΨ ηςκ ακςηΧνς ζπεηηθχκ θαη με ζθμπυ ηεκ πημ απμηειεζμαηηθΨ αλημπμίεζε 

ημο Χνγμο ηςκ οπεοζφκςκ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ, θαζχξ θαη ηεκ 

πιενΧζηενε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ, παναθαιμφκηαη μη ζπμιηθμί Οφμβμοιμη ΝΓ04, ζε 

ζοκενγαζία με ημοξ οπεοζφκμοξ ηςκ ΓΗΦΓ γηα ηα αθυιμοζα: 

1. Πεκ εκεμΧνςζε θαη οπμζηΨνηλε ηςκ οπεοζφκςκ γηα ηεκ μνγΦκςζε ημο ενγαζηενίμο 

Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ θαη ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ οπμπνεςηηθχκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ 

κηα ημ ζπμιηθυ Χημξ 2004 - 2005. 

2. Πμκ Χιεγπμ ημο πνμγνΦμμαημξ ιεηημονγίαξ ηςκ ενγαζηενίςκ.  

Οε πνχηε θΦζε ζα ειεγπζεί μ πνμγναμμαηηζμυξ ημο Α' ηνημΨκμο γηα ηα ΓομκΦζηα θαη ημο Α' 

ηεηναμΨκμο γηα ηα Θφθεηα θαη ηα ΠΓΓ. 

Οε δεφηενε θΦζε ζα ειεγπζεί μ πνμγναμμαηηζμυξ ημο Β' θαη Γ' ηνημΨκμο γηα ηα ΓομκΦζηα θαη ημο 

Β' ηεηναμΨκμο γηα ηα Θφθεηα θαη ηα ΠΓΓ. 
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3. Πμκ Χιεγπμ ηεξ εθανμμγΨξ ημο ακςηΧνς πνμγναμμαηηζμμφ θαη ηεξ πναγμαημπμίεζεξ 

ημοιΦπηζημκ ηςκ οπμπνεςηηθχκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ με θΦζε πνυζθμνμ ηνυπμ.  

Γπηζομεηυξ ζηυπμξ είκαη ε πναγμαημπμίεζε υζμ ημ δοκαηυκ πενηζζυηενςκ απυ αοηΧξ ζε μεηςπηθυ 

ενγαζηΨνημ. 

4. ΙΧπνη ηηξ 20-5-2005, μη οπεφζοκμη ηςκ ΓΗΦΓ κα ζογθεκηνχζμοκ ζημηπεία απυ υια ηα 

ζπμιεία ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ ζπεηηθΦ με ηηξ ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ πμο 

πναγμαημπμηΨζεθακ ζ' αοηΦ. Πεκ εοζφκε γηα ηεκ απμζημιΨ ηςκ ζημηπείςκ αοηχκ ζηα ΓΗΦΓ ζα 

Χπμοκ μη ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιείςκ ζε ζοκενγαζία με ημοξ οπεοζφκμοξ ηςκ ζπμιηθχκ 

ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ. 

Έςξ ηηξ 3-6-2005, μη ζπμιηθμί Οφμβμοιμη, ζε ζοκενγαζία με ημοξ οπεοζφκμοξ ηςκ ΓΗΦΓ, 

ζα απμζηείιμοκ ζογθεκηνςηηθΦ ηα παναπΦκς ζημηπεία ζηε Δηεφζοκζε ΟΓΝΓΔ/ΠμΨμα Οη' 

Ιειεηχκ/Γναθείμ Γνγαζηενίςκ ηεξ Η. Ρ. ημο ΡΝΓΝΘ, ζοκμδεουμεκα απυ ηηξ παναηενΨζεηξ ημοξ 

ζπεηηθΦ με ηεκ εθανμμγΨ ηςκ ακςηΧνς ζπεηηθχκ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ7/131773/22-11-2005 
ΘΓΙΑ: «Ιε αιιαγΨ πνΨζεξ ηςκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ηςκ ζπμιείςκ». 

Οηα ζπμιεία ηεξ Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Χπμοκ ακαπηοπζεί ενγαζηΨνηα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ.  

Πα ενγαζηΨνηα αοηΦ Χπμοκ πνμθακΨ ζθμπυ πνΨζεξ ηεκ ενγαζηενηαθΨ ελΦζθεζε ηςκ μαζεηχκ ζηα 

πιαίζηα ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ Φοζηθχκ μαζεμΦηςκ. Ε ενγαζηενηαθΨ δηδαζθαιία πνμβιΧπεηαη ζηα 

ηζπφμκηα πνμγνΦμμαηα ζπμοδχκ θαη θαζμνίδεηαη εηδηθυηενα με ΡπμονγηθΨ Απυθαζε. 

Γηδηθυηενα γηα ηα ενγαζηΨνηα Φ. Γ. πμο Χπμοκ δεμημονγεζεί ζηα Γκηαία Θφθεηα μΧζς ημο 

ΓΝΓΑΓΗ, ε οπμπνΧςζε απμθιεηζηηθΨξ πνΨζεξ αοηχκ γηα ημκ ακςηΧνς ζθμπυ, επηβΦιιεηαη θαη 

απμννΧεη απυ ημ ζεζμηθυ θαη θακμκηζηηθυ πιαίζημ πμο δηΧπεη ημ «Ημηκμηηθυ Νιαίζημ ΟηΨνηλεξ». 

Γηα ημοξ παναπΦκς ιυγμοξ μη αίζμοζεξ πμο δηαμμνθχκμκηαη ζε ενγαζηΨνηα Φ. Γ. ζα πνΧπεη 

κα πνεζημμπμημφκηαη απμθιεηζηηθΦ γηα ημκ ζθμπυ αοηυ. Γηα μπμημκδΨπμηε ιυγμ δεκ επηηνΧπεηαη ε 

αιιαγΨ πνΨζεξ ημοξ Ψ ε ζηΧγαζε ημΨμαημξ μαζεηχκ ζε αίζμοζα ενγαζηενίςκ Φ. Γ. 

Οηηξ πενηπηχζεηξ πμο εμθακίδεηαη δηαπηζηςμΧκε ζηεκυηεηα πχνμο θαη μΧπνη μνηζηηθΨξ 

ιφζεξ ημο πνμβιΨμαημξ, επηηνΧπεηαη ε πνΨζε αοηχκ ηςκ αηζμοζχκ μυκμ γηα ηε δηδαζθαιία ηςκ 

Φοζηθχκ μαζεμΦηςκ. 

Ε πηζηΨ εθανμμγΨ ηεξ πανμφζεξ ακαηίζεηαη ζημοξ πνμσζηαμΧκμοξ ηςκ Δ/κζεςκ θαη ηςκ 

Γναθείςκ Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ. 

Ιε εοζφκε ηςκ Δ/κηχκ ηςκ ζπμιείςκ κα ιΦβμοκ γκχζε εκοπυγναθα υιμη μη θαζεγεηΧξ 

θιΦδμο ΝΓ04. 

 

ΤΠΓΠΘ – Τ.Α. 68278/Γ7/6-7-2006  
Θεηημονγία ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ – Ανμμδηυηεηεξ θαη ΓπηιμγΨ ηςκ 

Ρπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ. 

Έπμκηαξ οπυρε: 

1. Πμ Κυμμ οπ‘ αν. 2986/2002 (ΦΓΗ 24 Πεφπμξ Α΄/13-2-2002), Φνζνμ 8, παν. 4β. «Νενί 

μνγακςηηθχκ ζεμΦηςκ οπενεζηχκ θαη ζπμιηθχκ μμκΦδςκ». 

2. Πεκ  Ρ.Α.  63644 / Γ2 / 19-6-2002 (ΦΓΗ 1224 Πεφπμξ Β΄/20-9-2002) «Θεηημονγία 

Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ» 

3. Πεκ  Η.Ρ.Α.  88051 / Γ2 / 2-9-2002 (ΦΓΗ 1224 Πεφπμξ Β΄/20-9-2002) «Οφζηαζε 

Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ» 
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4. Πμ Κυμμ 3149 ( ΦΓΗ 141 Πεφπμξ Α΄/10-6-2003 ) Ηεθ.Δ, Φνζνμ 13 παν. 10  πενί 

«Άζθεζεξ ηςκ ανμμδημηΨηςκ ηςκ ΓΗΦΓ θαη ζηα ζπμιεία ΝνςημβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ» 

5. Πμκ Κυμμ 3205 (ΦΓΗ 297 Πεφπμξ Α΄/ 23-12-2003), Φνζνμ 8, παν. 21 

            «ΙηζζμιμγηθΧξ νοζμίζεηξ ιεηημονγχκ θαη οπαιιΨιςκ Δεμμζίμο θιπ.» 

6. Πεκ Ρ.Α. 353.1/324/105657/Δ1 (ΦΓΗ 1340 Πεφπμξ Β΄/16-10-2002), Φνζνμ 3 παν. 2θ 

θαη Φνζνμ 15 παν. 2ηγ  «Νενί θαζμνηζμμφ θαη ανμμδημηΨηςκ ηςκ πνμσζηαμΧκςκ ηςκ 

πενηθενεηαθχκ οπενεζηχκ θιπ.»  

7.  Πεκ Απυθαζε 2/49432/26-9-2005/ ΓΘΗ/ Ρπ. Μηθμκμμηθχκ πενί «Γηδηθμφ θμνΧα 193: 

‗‘ΘμηπΧξ Ρπενεζίεξ εθπαίδεοζεξ‘‘». 

8. Πμ γεγμκυξ υηη απυ ηηξ δηαηΦλεηξ ηεξ πανμφζαξ απυθαζεξ δεκ πνμθαιείηαη δαπΦκε ζημκ 

θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ. 
Α Ν Μ Φ Α Ο Ζ Δ Μ Ρ Ι Γ  

Α. ΠΡΟΚΗΡΤΞΓΙ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΓΩΝ ΓΝΔΙΑΦΓΡΟΜΓΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΓΠΙΛΟΓΗ ΤΠΓΤΘΤΝΩΝ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΓΝΣΡΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ (ΓΚΦΓ) ΣΩΝ 

ΣΟΠΙΚΩΝ ΔΙΓΤΘΤΝΓΩΝ ΔΓΤΣΓΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ  -  ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΓΠΙΛΟΓΗ 

1.  Οηα ΓνγαζηενηαθΦ ΗΧκηνα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ απμζπχκηαη ςξ Ρπεφζοκμί ημοξ γηα μηα 

ηεηναεηία, εθπαηδεοηηθμί ημο θιΦδμο ΝΓ 04, πμο Χπμοκ μνγακηθΨ ζΧζε ζε ζπμιηθΨ μμκΦδα ηεξ 

Δηεφζοκζεξ ζηεκ μπμία οπΦγεηαη ημ ΓΗΦΓ, ζφμθςκα με ηε δηαδηθαζία, ηα θνηηΨνηα θαη ηα πνμζυκηα 

πμο μνίδμκηαη παναθΦης. 

        2. Γηα ηεκ ζηειΧπςζε ηςκ ΓΗΦΓ εθδίδεηαη πνμθΨνολε ημο Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη 

ΘνεζθεομΦηςκ, ε μπμία δεμμζηεφεηαη ζε δομ εμενΨζηεξ εθεμενίδεξ,  θμηκμπμηείηαη ζηηξ 

ΝενηθενεηαθΧξ Δηεοζφκζεηξ Γθπαίδεοζεξ θαη ζηηξ Δηεοζφκζεηξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ θαη, 

δηα μΧζμο αοηχκ, ζε υιεξ ηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ θαη ηηξ Φιιεξ πενηθενεηαθΧξ οπενεζίεξ θαη 

ακανηΦηαη ζηηξ Δηεοζφκζεηξ θαη ηα Γναθεία ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. Ιε ηεκ πνμθΨνολε 

θαιμφκηαη μη εθπαηδεοηηθμί, πμο Χπμοκ ηα κυμημα πνμζυκηα θαη επηζομμφκ κα  ζομμεηΦζπμοκ ζηε 

δηαδηθαζία θαηΦνηηζεξ πηκΦθςκ επηιμγΨξ Ρπεοζφκςκ ΓΗΦΓ κα οπμβΦιμοκ αίηεζε ζηηξ Δηεοζφκζεηξ 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, υπμο ακΨθμοκ μνγακηθΦ.  Ε αίηεζε ζα ζοκμδεφεηαη απυ:  

  α.  Βημγναθηθυ ζεμείςμα 

  β.  Πα ακαγθαία δηθαημιμγεηηθΦ  

  γ.  ΔΨιςζε (μυκμ γηα ηηξ Δηεοζφκζεηξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ζηηξ μπμίεξ  

       ιεηημονγμφκ πενηζζυηενα ημο εκυξ ΓΗΦΓ) πμο ζα πενηιαμβΦκεη θαηΦ ζεηνΦ   

       πνμηίμεζεξ ηα ΓΗΦΓ ζηα μπμία επηζομεί μ εκδηαθενυμεκμξ κα ημπμζεηεζεί. 

Ε αίηεζε οπμβΦιιεηαη ζηεκ μηθεία Δηεφζοκζε ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ εκηυξ ηςκ 

πνμζεζμηχκ πμο μνίδμκηαη ζηε  ζπεηηθΨ πνμθΨνολε.  

      3. Γκηυξ ηςκ πνμζεζμηχκ ηεξ ίδηαξ πνμθΨνολεξ ημο Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη 

ΘνεζθεομΦηςκ, μη ΔηεοζοκηΧξ ηςκ Δηεοζφκζεςκ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ πνμθενφζζμοκ 

ηεκ θαηΦνηηζε αλημιμγηθχκ πηκΦθςκ επηιμγΨξ Ρπεοζφκςκ ΓΗΦΓ. Ε πνμθΨνολε ακανηΦηαη 

αοζεμενυκ ζηηξ Δηεοζφκζεηξ θαη ηα Γναθεία ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ θαη ακηίγναθυ ηεξ 

θμηκμπμηείηαη ζε υιεξ ηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ θαη ηηξ Φιιεξ πενηθενεηαθΧξ οπενεζίεξ ηςκ μηθείςκ 

Δηεοζφκζεςκ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. 

        4. Πμ μηθείμ ΝΡΟΔΓ, ζε ζοκεδνίαζε πμο πναγμαημπμηείηαη αμΧζςξ μεηΦ ηε ιΨρε ηςκ 

αηηΨζεςκ:  

α) επηιΧγεη ημοξ οπμρεθίμοξ πμο Χπμοκ ηα ηοπηθΦ πνμζυκηα, οπμιμγίδεη ηηξ επί μΧνμοξ 

αλημιμγηθΧξ μμκΦδεξ ηςκ θνηηενίςκ θαη ημ ζφκμιμ αοηχκ θαηΦ θαηεγμνία θαη  ακανηΦ ημοξ 
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ζπεηηθμφξ πίκαθεξ αοζεμενυκ ζηηξ Δηεοζφκζεηξ θαη ηα Γναθεία ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, 

πνμξ εκεμΧνςζε ηςκ εκδηαθενμμΧκςκ, 

β) μνίδεη ζε αοημφξ πεκζΨμενε πνμζεζμία γηα ηεκ οπμβμιΨ ηοπυκ γναπηχκ ακηηννΨζεςκ, ηηξ 

μπμίεξ ελεηΦδεη θαη επηβεβαηχκεη Ψ ακαπνμζδημνίδεη ηηξ αλημιμγηθΧξ μμκΦδεξ, θαη 

γ) μνίδεη εμενμμεκίεξ πνυζθιεζεξ ηςκ οπμρεθίςκ ζε πνμθμνηθΨ ζοκΧκηεολε. 

        5. ΙεηΦ ημ πΧναξ ηεξ πνμθμνηθΨξ ζοκΧκηεολεξ ημο οπμρεθίμο θΦζε μΧιμξ ημο ΝΡΟΔΓ 

θαηαγνΦθεη αηηημιμγεμΧκα ηηξ αλημιμγηθΧξ μμκΦδεξ ημο οπμρεθίμο, υπςξ πνμθφπημοκ απυ ηε 

δηαδηθαζία ηεξ ζοκΧκηεολεξ. ΠειηθΧξ αλημιμγηθΧξ μμκΦδεξ θΦζε οπμρεθίμο γηα ηεκ θαηεγμνία 

«Ννμζςπηθυηεηα – ΓεκηθΨ ζογθνυηεζε»  είκαη μ μΧζμξ υνμξ ηςκ μμκΦδςκ υιςκ ηςκ πανυκηςκ 

μειχκ ημο ΝΡΟΔΓ. 

       6.  ΙεηΦ ημ πΧναξ ηεξ πνμθμνηθΨξ ζοκΧκηεολεξ υιςκ ηςκ οπμρεθίςκ ημ ΝΡΟΔΓ θαηανηίδεη 

με αλημιμγηθΨ ζεηνΦ πίκαθα επηιμγΨξ Ρπεοζφκμο ημο θΦζε ΓΗΦΓ ανμμδηυηεηΦξ ημο, με βΦζε ηηξ 

ζοκμιηθΧξ αλημιμγηθΧξ μμκΦδεξ ηςκ οπμρεθίςκ θαη ηηξ δειςζείζεξ πνμηημΨζεηξ ημοξ. Πμ ζφκμιμ 

ηςκ αλημιμγηθχκ μμκΦδςκ θΦζε οπμρεθίμο πνμθφπηεη απυ ημ Φζνμηζμα υιςκ ηςκ μμνίςκ ηςκ επί 

μΧνμοξ θαηεγμνηχκ. 

      7. Μη ηειηθμί αλημιμγηθμί πίκαθεξ, μεηΦ ηεκ επηθφνςζΨ ημοξ απυ ημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ 

Γθπαίδεοζεξ, ακανηχκηαη ζηηξ Δηεοζφκζεηξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ θαη ηα Γναθεία ηεξ, 

θμηκμπμημφκηαη ζηε Δ/κζε ΟΓΝΓΔ ημο ΡΝΓΝΘ θαη ηζπφμοκ απυ ηεκ 1ε Οεπηεμβνίμο ημο ίδημο 

Χημοξ θαη γηα ηΧζζενα Χηε. 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΠΑΗ – ΑΝΑΚΛΗΗ ΑΠΟΠΑΓΩΝ ΣΩΝ ΤΠΓΤΘΤΝΩΝ 

ΣΩΝ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΓΝΣΡΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ 

1.  Μη εγγεγναμμΧκμη ζημοξ πίκαθεξ επηιμγΨξ ημπμζεημφκηαη ζε θεκΧξ ζΧζεηξ Ρπεοζφκςκ 

ΓΗΦΓ με απυθαζε ημο Νενηθενεηαθμφ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ,  μεηΦ απυ πνυηαζε ημο μηθείμο 

ΝΡΟΔΓ με βΦζε ηε ζεηνΦ ηςκ οπμρεθίςκ ζημκ αλημιμγηθυ πίκαθα επηιμγΨξ θαη ηε δΨιςζε 

πνμηίμεζεξ. 

2. ΓΦκ με ηε δηαδηθαζία αοηΨ, δε ζομπιενςζμφκ μη ζΧζεηξ Ρπεοζφκςκ ΓΗΦΓ, ηυηε 

ημπμζεημφκηαη, γηα πνμζςνηκΨ πιΨνςζε ηςκ ζΧζεςκ, με απυθαζε ημο ΔηεοζοκηΨ ηεξ μηθείαξ 

Δηεφζοκζεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ , μεηΦ απυ πνυηαζε ημο ΝΡΟΔΓ, εθπαηδεοηηθμί θιΦδμο 

ΝΓ 04  μΧπνη ηε ιΨλε ημο ηνΧπμκημξ ζπμιηθμφ Χημοξ. Μ πνυκμξ οπενεζίαξ ζηηξ ζΧζεηξ αοηΧξ 

ιαμβΦκεηαη οπυρε γηα ζεμειίςζε δηθαηχμαημξ μεηΦζεζεξ θαη ιμγίδεηαη ςξ πνυκμξ οπενεζίαξ ζηεκ 

μνγακηθΨ ημοξ ζΧζε.   

3.  Ε ακΦιερε οπενεζίαξ απυ ημοξ ημπμζεηεμΧκμοξ, ζφμθςκα με ημοξ αλημιμγηθμφξ 

πίκαθεξ επηιμγΨξ, εθπαηδεοηηθμφξ είκαη οπμπνεςηηθΨ. ζμη δεκ ακαιΦβμοκ  οπενεζία ζηηξ ζΧζεηξ 

πμο ημπμζεηΨζεθακ, δηαγνΦθμκηαη απυ ημκ αλημιμγηθυ πίκαθα επηιμγΨξ. 

4.  Μη Ρπεφζοκμη ΓΗΦΓ ηςκ ημπηθχκ Δηεοζφκζεςκ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

μπμνμφκ, αθμιμοζχκηαξ ηηξ πνμβιεπυμεκεξ δηαδηθαζίεξ, κα μεηαηίζεκηαη ςξ εθπαηδεοηηθμί, αιιΦ 

ακαιαμβΦκμοκ οπενεζία ζηε κΧα (μεηΦ ηε μεηΦζεζε) ζΧζε, μεηΦ ηε ιΨλε ηεξ ηεηναεημφξ ζεηείαξ 

ημοξ ζηε ζΧζε ημο Ρπεοζφκμο ημο ΓΗΦΓ. Μ πνυκμξ οπενεζίαξ ζηηξ ακςηΧνς ζΧζεηξ ιαμβΦκεηαη 

οπυρε γηα ζεμειίςζε δηθαηχμαημξ μεηΦζεζεξ θαη ιμγίδεηαη ςξ πνυκμξ οπενεζίαξ ζηεκ μνγακηθΨ 

ζΧζε.   

5.  Μη οπενεημφκηεξ με ζεηεία Ρπεοζφκμο ΓΗΦΓ μεηΦ ηε ιΨλε ηεξ ζεηείαξ ημοξ 

επακΧνπμκηαη ζηηξ μνγακηθΧξ ζΧζεηξ πμο θαηείπακ πνηκ απυ ηεκ ημπμζΧηεζΨ ημοξ. Οε πενίπηςζε 

πμο αοηΧξ δεκ οπΦνπμοκ πιΧμκ, ημπμζεημφκηαη θαηΦ πνμηεναηυηεηα, ζε θεκΧξ ζΧζεηξ 

εθπαηδεοηηθχκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηεξ επηιμγΨξ ημοξ, εκηυξ ηεξ μηθείαξ Δηεφζοκζεξ 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. 
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6.  Μη θαηΧπμκηεξ ζΧζεηξ Ρπεοζφκςκ ΓΗΦΓ μπμνμφκ κα απαιιΦζζμκηαη απυ ηεκ Φζθεζε 

ηςκ θαζεθυκηςκ ημοξ με απυθαζε ημο Νενηθενεηαθμφ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ, μεηΦ απυ 

ζφμθςκε θαη αηηημιμγεμΧκε γκχμε ημο μηθείμο ΝΡΟΔΓ: 

α.  Ιε αίηεζΨ ημοξ πνμξ ημ ΔηεοζοκηΨ ηεξ μηθείαξ Δηεφζοκζεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ  

     Γθπαίδεοζεξ γηα ζμβανμφξ πνμζςπηθμφξ Ψ μηθμγεκεηαθμφξ ιυγμοξ Ψ  

     ιυγμοξ ογείαξ 

β.  Γηα πιεμμειΨ Φζθεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημοξ 

Οηεκ πενίπηςζε β. ημ μηθείμ ΝΡΟΔΓ γκςμμδμηεί γηα ηεκ απαιιαγΨ μεηΦ απυ ενχηεμα ημο 

Νενηθενεηαθμφ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ Ψ ημο ΔηεοζοκηΨ ηεξ μηθείαξ Δηεφζοκζεξ 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ θαη αθμφ ηενεζεί ε δηαδηθαζία αθνυαζεξ ημο απαιιαζζμμΧκμο 

εκχπημκ ημο μηθείμο ΝΡΟΔΓ. 

7.  Έκανλε εθπαηδεοηηθΨξ Φδεηαξ γηα μεηαπηοπηαθΧξ ζπμοδΧξ Ψ γηα απυθηεζε δηδαθημνηθμφ 

δηπιχμαημξ δεκ είκαη επηηνεπηΨ, πνηκ απυ ηεκ απαιιαγΨ ημο εθπαηδεοηηθμφ απυ ηα θαζΨθμκηα ημο 

Ρπεοζφκμο ΓΗΦΓ.  

8.  Οε θΦζε ΓΗΦΓ απμζπχκηαη, μενηθχξ Ψ μιηθχξ, εθπαηδεοηηθμί υιςκ ηςκ επημΧνμοξ 

εηδηθμηΨηςκ ημο θιΦδμο ΝΓ04 (θαη δΦζθαιμξ), ςξ ζοκενγΦηεξ ημο Ρπεοζφκμο. Απυ αοημφξ πμο 

επηζομμφκ κα απμζπαζημφκ ςξ ζοκενγΦηεξ ζηα ΓΗΦΓ, επηιΧγμκηαη αοημί πμο Χπμοκ ημοιΦπηζημκ 

ηα πνμζυκηα επηιμγΨξ ημο οπεοζφκμο ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ, υπςξ αοηΦ 

μνίδμκηαη θΦζε θμνΦ με ΡπμονγηθΨ Απυθαζε.  
Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΓΓΙ ΓΠΙΛΟΓΗ ΤΠΓΤΘΤΝΩΝ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΓΝΣΡΩΝ ΦΤΙΚΩΝ 

ΓΠΙΣΗΜΩΝ 

ΡπμρΨθημη γηα ηηξ ζΧζεηξ Ρπεοζφκςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ 

μπμνμφκ κα είκαη μυκημμη εθπαηδεοηηθμί ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, θιΦδμο ΝΓ 04, με ζοκμιηθΨ 

εθπαηδεοηηθΨ οπενεζία ημοιΦπηζημκ πΧκηε (5) Χηε  θαη κα Χπμοκ αζθΨζεη γηα δφμ (2) ημοιΦπηζημκ 

Χηε πιΨνε δηδαθηηθΦ θαζΨθμκηα ζε ζπμιεία ηεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ.  
Δ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΠΙΛΟΓΗ ΤΠΓΤΘΤΝΩΝ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΓΝΣΡΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ 

   Πα γεκηθΦ θνηηΨνηα επηιμγΨξ ηςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ 

Γπηζηεμχκ δηαθνίκμκηαη ζε ηνείξ (3) θαηεγμνίεξ θαη απμηημχκηαη ζοκμιηθΦ ζε πεκΨκηα (50) μυνηα : 

1. ΓπηζηεμμκηθΨξ θαη ΝαηδαγςγηθΨξ θαηΦνηηζεξ θαη ζογθνυηεζεξ – ζογγναθηθμφ Χνγμο 

2. ΡπενεζηαθΨξ θαηΦζηαζεξ - δηδαθηηθΨξ εμπεηνίαξ – ενγαζηενηαθΨξ εμπεηνίαξ 

3. Ννμζςπηθυηεηαξ – ΓεκηθΨξ ζογθνυηεζεξ 

Ακαιοηηθά: 

1 ΓΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΟΣΗΗ – ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΓΡΓΟ 

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑ 

α Δηδαθημνηθυ (Doctorat Ψ PhD) ζε ζοκαθΧξ ακηηθείμεκμ μυνηα 6 

β 
Ιεηαπηοπηαθυξ ηίηιμξ ζπμοδχκ επηπΧδμο Master Ψ μεηεθπαίδεοζε 

δφμ εηχκ (ΙΔΓ Ψ ακηίζημηπε) ζε ζοκαθΧξ ακηηθείμεκμ 
μυνηα 4 

γ Γπημυνθςζε (ΟΓΘΙΓ, ΝΑΠΓΟ Ψ ακηίζημηπε) μυνηα 1,5 

δ ΓλΦμεκε επημυνθςζε (ΝΓΗ Ψ ακηίζημηπε) μυνηo 1 

ε Πνίμεκε επημυνθςζε (ΝΓΗ Ψ ακηίζημηπε), εθηυξ ηεξ εηζαγςγηθΨξ μυνηα 0.5 

ζη Νηζημπμίεζε επημυνθςζεξ ζηηξ ΠΝΓ μυνηα 2 

δ 

Άνηζηε Ψ πμιφ θαιΨ γκχζε λΧκεξ γιχζζαξ (υπςξ αοηΨ απμδεηθκφεηαη 

βΦζεη ηςκ θνηηενίςκ πμο μνίδμκηαη απυ ηεκ πνμθΨνολε ημο ΑΟΓΝ 

2/1Γ/2004, 22/1/2004, ΝανΦνηεμα Α΄) 

 μυνηα 2 

μΧπνη 4 μυνηα 
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ε 

ΗαιΨ γκχζε λΧκεξ γιχζζαξ (υπςξ αοηΨ απμδεηθκφεηαη βΦζεη ηςκ 

θνηηενίςκ πμο μνίδμκηαη απυ ηεκ πνμθΨνολε ημο ΑΟΓΝ 

2/1Γ/2004,22/1/2004, ΝανΦνηεμα Α΄) 

μυνημ 1, 

μΧπνη 2 μυνηα 

ζ 
ΟογγναθΨ δηδαθηηθχκ βηβιίςκ ζπεηηθχκ με ηηξ ΦοζηθΧξ ΓπηζηΨμεξ, 

Χθδμζεξ ΜΓΔΒ (αημμηθΦ Ψ μμαδηθΦ) 

2 μυνηα /βηβιίμ,  

μΧπνη 4 μυνηα 

η 
Οπεδίαζε  θαη παναγςγΨ εθπαηδεοηηθμφ ιμγηζμηθμφ/CD 

(πνμσυκ ημο ΡΝΓΝΘ Ψ θμνΧα ημο)  

2 μυνηα / 

ιμγηζμηθυ, 

μΧπνη 4 μυνηα 

ηα 

 

ΓπηζηεμμκηθΧξ δεμμζηεφζεηξ  θαη δεμμζηεφζεηξ Φνζνςκ ζπεηηθχκ με ηε 

δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ζε Χγθονα επηζηεμμκηθΦ θαη 

εθπαηδεοηηθΦ πενημδηθΦ με θνηηΧξ  

0,5 μυνηα / 

δεμμζίεοζε,  

μΧπνη 2 μυνηα 

ηβ 

ΓηζεγΨζεηξ θαη ακαθμηκχζεηξ με πενηεπυμεκμ ζπεηηθυ με ηε δηδαζθαιία 

ηςκ θοζηθχκ επηζηεμχκ ζε επηζηεμμκηθΦ ζοκΧδνηα θαη ζεμηκΦνηα με 

θνηηΧξ 

 0,2 μυνηα / 

εηζΨγεζε Ψ 

ακαθμίκςζε,  

μΧπνη 2 μυνηα 

ηγ 

ΟομμεημπΨ ζε πηιμηηθΦ πνμγνΦμμαηα ζπεηηθΦ με ηεκ πεηναμαηηθΨ 

δηδαζθαιία ηςκ μαζεμΦηςκ ηςκ θοζηθχκ επηζηεμχκ (π.π. δηδαζθαιία 

ΦοζηθΨξ PSSC, Ο.Γ.Ν.Ν.Γ Ψ Φιια) 

1 μυνημ  / 

πενίπηςζε,  

μΧπνη 2 μυνηα 
 

ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΓΥΡΙ 20 

 ιμη μη ηίηιμη, εθυζμκ πνμΧνπμκηαη απυ πακεπηζηΨμηα ηεξ αιιμδαπΨξ, ζα πνΧπεη κα είκαη 

ακαγκςνηζμΧκμη απυ ημ ΔΖΗΑΠΟΑ / ΔΜΑΠΑΝ. 

 Απυ ηα θνηηΨνηα α θαη β μμνημδμηείηαη μυκμ ημ ακχηενμ ακ ακΨθμοκ ζημ ίδημ πνυγναμμα 

μεηαπηοπηαθχκ ζπμοδχκ. Ιμνημδμημφκηαη θαη ηα δφμ ακ ε δηδαθημνηθΨ δηαηνηβΨ Χπεη 

δηαθμνεηηθυ ζΧμα απυ ηε μεηαπηοπηαθΨ θαη δεκ απμηειεί ζοκΧπεηΦ ηεξ. 

 Οηεκ πενίπηςζε πμο μ οπμρΨθημξ θαηΧπεη πενηζζυηενα ημο εκυξ απμδεηθηηθΦ γκχζεξ ηεξ 

ίδηαξ λΧκεξ γιχζζαξ μμνημδμηείηαη μυκμ ημ ακχηενμ. 

 Γηα ηε μμνημδυηεζε ημο θνηηενίμο ηγ απαηηείηαη ζπεηηθΨ απυθαζε Ψ βεβαίςζε ημο ΡΝΓΝΘ 

Ψ Φιιεξ επμπηεουμεκεξ απυ αοηυ οπενεζίαξ (Ναηδαγςγηθυ Ζκζηηημφημ, ΗΓΓ θηι.) Ψ απυ 

Ίδνομα ΠνηημβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. 

Μ μΧγηζημξ ανηζμυξ ηςκ μμνίςκ ηεξ θαηεγμνίαξ θνηηενίςκ «επηζηεμμκηθΨ θαη παηδαγςγηθΨ  
θαηΦνηηζε θαη ζογθνυηεζε – ζογγναθηθυ Χνγμ» ακΧνπεηαη ζε ΓΖΗΜΟΖ (20).  

2 ΤΠΗΡΓΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ – ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΜΠΓΙΡΙΑ 

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑ 

α 
ΓθπαηδεοηηθΨ οπενεζία πένακ ηεξ ειΦπηζηεξ 

απαηημφμεκεξ γηα ηεκ επηιμγΨ (5 Χηε)  

0,5 μυνηα / Χημξ, 

 μΧπνη 4 μυνηα 

β 
ΔηδαθηηθΨ οπενεζία πένακ ηεξ ειΦπηζηεξ 

απαηημφμεκεξ γηα ηεκ επηιμγΨ (2 Χηε) 

0,5 μυνηα / Χημξ, 

 μΧπνη 5 μυνηα 

γ Θεηεία ζε ζΧζε  Ρπεοζφκμο ΓΗΦΓ 
 1 μυνημ / Χημξ,  

 μΧπνη 5 μυνηα 

δ Απυζπαζε  ζε ΓΗΦΓ ςξ ζοκενγΦηεξ 

0,5 μυνηα / Χημξ ( με ηεκ 

πνμτπυζεζε απυζπαζεξ 2 

ημοιΦπηζημκ εμενχκ/ εβδμμΦδα, 

αιιηχξ ακαγςγΨ), 
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 μΧπνη 3 μυνηα 

ε 
ΗαζΨθμκηα Ρπεοζφκμο Οπμιηθμφ Γνγαζηενίμο 

Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ 

0,2 μυνηα / Χημξ,   

μΧπνη 1 μυνημ 

 
ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΓΥΡΙ 15 

 Γηα ηε μμνημδυηεζε ηςκ θνηηενίςκ γ, δ ιαμβΦκμκηαη οπυρε μη ζπεηηθΧξ ΡπμονγηθΧξ 

ΑπμθΦζεηξ Ψ Φιιε πνμβιεπυμεκε οπενεζηαθΨ απυθαζε θαη ηα ανπεία ηςκ ανμυδηςκ 

οπενεζηχκ. 

 Γηα ηε μμνημδυηεζε ημο θνηηενίμο ε απαηημφκηαη μη απμθΦζεηξ ημο Οοιιυγμο Ηαζεγεηχκ 

ημο ζπμιείμο με ηηξ μπμίεξ θαζμνίδμκηαη μη εηΨζηεξ ελςδηδαθηηθΧξ ενγαζίεξ Ψ Φιιε 

πνμβιεπυμεκε οπενεζηαθΨ απυθαζε. 

Μ μΧγηζημξ ανηζμυξ ηςκ μμνίςκ ηεξ θαηεγμνίαξ θνηηενίςκ «οπενεζηαθΨ θαηΦζηαζε θαη δηδαθηηθΨ  
εμπεηνία» ακΧνπεηαη ζε ΔΓΗΑΝΓΚΠΓ (15).  
3.  Πνμζωπηθόηεηα – γεκηθή ζογθνόηεζε   

Απυ ημ ανμυδημ ζομβμφιημ επηιμγΨξ ζοκεθηημΦηαη ε γεκηθΨ ζογθνυηεζε ημο οπμρεθίμο υπςξ 

πνμθφπηεη απυ α) ημ ακαιοηηθυ βημγναθηθυ ζεμείςμα, πμο ζοκμδεφεηαη απυ ηα απαναίηεηα 

απμδεηθηηθΦ ζημηπεία θαη β) ηεκ πνμζςπηθΨ ζοκΧκηεολε. 

Γηδηθυηενα ζοκεθηημΦηαη ε ζομμεημπΨ ημο οπμρεθίμο ζε δνΦζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ 

δεμημονγία, ηεκ μνγΦκςζε θαη ηεκ αλημπμίεζε οιηθμηεπκηθχκ οπμδμμχκ εθπαίδεοζεξ (αίζμοζεξ, 

ενγαζηΨνηα), ε ζομμεημπΨ ζε επηηνμπΧξ εμπεηνμγκςμυκςκ πμο Χπμοκ ζοζηαζεί απυ ημ 

ΡΝΓΝΘ, ζπεηηθΧξ με ημκ ελμπιηζμυ ηςκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ηςκ ζπμιείςκ, μη 

ζομμεημπΧξ ημο ζε μνγακςηηθΧξ Ψ επηζηεμμκηθΧξ επηηνμπΧξ ζοκεδνίςκ, ζομπμζίςκ, μη 

δηαθνίζεηξ ζε δηαγςκηζμμφξ πεηναμαηηθχκ δηαηΦλεςκ / ζοζθεοχκ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ 

εθπαίδεοζε θιπ. 

ΗαηΦ ηε δηαδηθαζία ηεξ ζοκΧκηεολεξ επηπνμζζΧηςξ απμηημΦηαη ε γεκηθΨ ζογθνυηεζε ημο 

οπμρεθίμο θαζχξ θαη ε ηθακυηεηΦ ημο κα επηιφεη μνγακςηηθΦ θαη ιεηημονγηθΦ πνμβιΨμαηα, κα 

ακαιαμβΦκεη πνςημβμοιίεξ θαη κα μηθμδμμεί πκεφμα ζοκενγαζίαξ με ημοξ ζοκαδΧιθμοξ ημο θαη 

ημοξ ιμηπμφξ οπενεζηαθμφξ πανΦγμκηεξ. 

Μ μΧγηζημξ ανηζμυξ μμνίςκ ηεξ θαηεγμνίαξ θνηηενίςκ «Ννμζςπηθυηεηα – γεκηθΨ ζογθνυηεζε »  
πμο ζοκεθηημχκηαη με ηε δηαδηθαζία ηεξ ζοκΧκηεολεξ ακΧνπεηαη ζε  ΔΓΚΑΠΓΝΣΓ (15). 
Γ. ΣΓΓΑΗ - ΠΓΡΙΟΥΓ ΚΑΙ ΥΟΛΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΓΝΣΡΩΝ 

ΦΤΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ 

    Πα ΓΗΦΓ ζηεγΦδμκηαη ζε θαηΦιιειμ πχνμ ζπμιείμο ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, μ 

μπμίμξ θαζμνίδεηαη με ΡπμονγηθΨ Απυθαζε φζηενα απυ εηζΨγεζε ηςκ μηθείςκ Δηεοζοκηχκ 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ θαη μη μκμμαζίεξ ημοξ θαζμνίδμκηαη θαηΦ ηεκ ίδηα δηαδηθαζία. 

Πα ΓΗΦΓ οπμζηενίδμοκ ηα ζπμιεία ΔεοηενμβΦζμηαξ θαη ΝνςημβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ηςκ 

μηθείςκ Δηεοζφκζεςκ ΔεοηενμβΦζμηαξ θαη ΝνςημβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, υπςξ αοηΦ  

θαζμνίδμκηαη με ΡπμονγηθΨ Απυθαζε, φζηενα απυ εηζΨγεζε ηςκ μηθείςκ Δηεοζοκηχκ 

ΔεοηενμβΦζμηαξ θαη  ΝνςημβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. 
Σ.  ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΓΝΣΡΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ 

1. Ανμμδηόηεηεξ θαη θαζήθμκηα  ημο Τπεοζύκμο θαη ημο πνμζωπηθμύ ηωκ ΓΚΦΓ 

               Πα ΓΗΦΓ οπΦγμκηαη δημηθεηηθΦ ζημ ΔηεοζοκηΨ ηεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπ/ζεξ. 

Ε δνΦζε ηςκ ΓΗΦΓ μνημζεηείηαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ θείμεκε κμμμζεζία (Κ. 

2986/2002  θαη Ρ. Α. 353.1/324/105657/Δ1).  

Μ ζοκημκηζμυξ θαη ε παναθμιμφζεζε ηεξ ιεηημονγίαξ ημοξ ζημ επίπεδμ ηεξ πχναξ γίκεηαη 
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απυ ηε Δ/κζε ΟΓΝΓΔ / ΠμΨμα ΟΠ‘ Ιειεηχκ ημο ΡΝΓΝΘ. 

Μ Ρπεφζοκμξ θαη ημ πνμζςπηθυ ηςκ ΓΗΦΓ ενγΦδμκηαη απυ ηεκ 1ε Οεπηεμβνίμο μΧπνη ηεκ 

30ε  Ζμοκίμο θΦζε ζπμιηθμφ Χημοξ, ελαηνμομΧκςκ ηςκ επίζεμςκ ανγηχκ θαη ηςκ ζπμιηθχκ 

δηαθμπχκ  νηζημογΧκκςκ θαη  ΝΦζπα. 

Μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ γηα ηεκ απαζπυιεζΨ ημο ιαμβΦκεη απμδεμίςζε, ε μπμία 

θαζμνίδεηαη απυ ημ Κ.3205 (ΦΓΗ 297 Πεφπμξ Α΄/ 23-12-2003) αν.8 , § 21. 

Μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ δφκαηαη, εθυζμκ ημ επηζομεί, κα αζθεί δηδαθηηθΦ θαζΨθμκηα επί 3-

5 δηδαθηηθΧξ χνεξ εβδμμαδηαίςξ ζε  ζπμιείμ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημο ΓΗΦΓ.  

Μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ Χπεη ηεκ εοζφκε γηα ηεκ επίηεολε ηςκ πμημηηθχκ θαη πμζμηηθχκ 

ζηυπςκ πμο ηίζεκηαη ανμμδίςξ ζημκ ημμΧα ηεξ πνμαγςγΨξ ηεξ ενγαζηενηαθΨξ δηδαζθαιίαξ θαη ηεξ 

αλημπμίεζεξ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ θοζηθχκ επηζηεμχκ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημο. 

νεζημμπμηεί θΦζε πνυζθμνμ μΧζμ θαη ζοκενγΦδεηαη με ημκ μηθείμ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ θιΦδμο 

ΝΓ04 γηα ηεκ ελοπενΧηεζε αοημφ ημο ζθμπμφ. 

Γηδηθυηενα : 

1. Μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ επηζθΧπηεηαη ηα ζπμιεία ηεξ πενημπΨξ ανμμδηυηεηΦξ ημο θαη 

ζοκενγΦδεηαη με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ, ημοξ οπεφζοκμοξ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ θοζηθχκ 

επηζηεμχκ (ΡΟΓΦΓ) θαη ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ζε ζΧμαηα μνγΦκςζεξ θαη πνμγναμμαηηζμμφ, 

ηεπκηθΨξ οπμζηΨνηλεξ, ιεηημονγίαξ θαη γεκηθυηενεξ εθπαηδεοηηθΨξ αλημπμίεζεξ ηςκ 

ενγαζηενίςκ αοηχκ. 

2. Μ Ρπεφζοκμξ θαη ημ πνμζςπηθυ ημο ΓΗΦΓ επηζθΧπημκηαη ηα ζπμιεία εοζφκεξ ημοξ θαη ζε 

πενίπηςζε πμο ημ θνίκμοκ απαναίηεημ, ζοκεπηθμονμφκ ημ δηδΦζθμκηα ζηεκ ενγαζηενηαθΨ 

Φζθεζε ηςκ μαζεηχκ . 

3. Μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ εκεμενχκεη, με πνμζςπηθΨ επηθμηκςκία ζηα ζπμιεία Ψ μμαδηθΦ ζημ 

πχνμ ημο ΓΗΦΓ, ημοξ θαζεγεηΧξ θιΦδμο ΝΓ04 ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημο γηα ηε πνΨζε 

θαη αλημπμίεζε ηςκ δηαζΧζημςκ ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ, ζοζθεοχκ θαη ιμγηζμηθχκ θαη ηηξ 

ακηίζημηπεξ ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ θαη πεηνΦμαηα, δημνγακχκμκηαξ εκεμενςηηθΧξ-

επημμνθςηηθΧξ ζοκακηΨζεηξ θαη ζεμηκΦνηα. Ιε ακηίζημηπμ ηνυπμ εκεμενχκεη θαη ημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ ηεξ ΝνςημβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ. 

4. Μ Ρπεφζοκμξ θαη ημ πνμζςπηθυ ημο ΓΗΦΓ εκεμενχκμοκ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ηςκ 

ζπμιείςκ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ γηα ηε πνΨζε θαη αλημπμίεζε ηςκ δηαζΧζημςκ 

μπηηθμαθμοζηηθχκ μΧζςκ δηδαζθαιίαξ, δημνγακχκμκηαξ ζημ ΓΗΦΓ εκεμενςηηθΧξ-

επημμνθςηηθΧξ ζοκακηΨζεηξ θαη ζεμηκΦνηα. 

5. Μ Ρπεφζοκμξ θαη ημ πνμζςπηθυ ημο ΓΗΦΓ θαζμδεγμφκ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ηεξ πενημπΨξ 

εοζφκεξ ημοξ ζηεκ θαηαζθεοΨ μνγΦκςκ με απιΦ μΧζα θαζεμενηκΨξ πνΨζεξ θαη ημοξ 

εκζαννφκμοκ θαη βμεζμφκ ζηεκ θαηαζθεοΨ πνςηυηοπςκ ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ θαη ηε 

ζφκζεζε κΧςκ πεηναμαηηθχκ δηαηΦλεςκ. 

6. Μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ  μπμνεί κα ζοκενγΦδεηαη με ημ πιεζηΧζηενμ ΝΓΗ ζε ζΧμαηα 

επημυνθςζεξ, ζπεηηθΦ με ηεκ ενγαζηενηαθΨ ελΦζθεζε, ηεκ πεηναμαηηθΨ δηδαζθαιία, ηε 

πνΨζε μπηηθμαθμοζηηθχκ μΧζςκ θαη ΠΝΓ ζηε δηδαζθαιία. 

7. Μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ δημνγακχκεη ημπηθΦ επημμνθςηηθΦ ζεμηκΦνηα ενγαζηενηαθμφ 

πενηεπμμΧκμο ζε ζοκενγαζία με ανμυδηεξ οπενεζίεξ επμπηεουμεκεξ απυ ημ ΡΝΓΝΘ, με 

επηζηεμμκηθμφξ θμνείξ, επηζηεμμκηθΦ θαη ενεοκεηηθΦ  θΧκηνα θαη ΑΓΖ/ ΠΓΖ.  

8. Μ Ρπεφζοκμξ θαη ημ πνμζςπηθυ ημο ΓΗΦΓ ζομμεηΧπμοκ ζηε δηελαγςγΨ ηςκ πακειιΨκηςκ 

μαζεηηθχκ δηαγςκηζμχκ ηςκ επηζηεμμκηθχκ ακηηθεημΧκςκ ηςκ μαζεμΦηςκ ηςκ θοζηθχκ 

επηζηεμχκ. 
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9. Μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ μνγακχκεη ζημοξ πχνμοξ ημο ΓΗΦΓ Χθζεζε ενγαζηενηαθχκ 

μνγΦκςκ, πεηναμαηηθχκ δηαηΦλεςκ θαη μπηηθμαθμοζηηθχκ μΧζςκ δηδαζθαιίαξ θαη Χπεη ηεκ 

εοζφκε ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ. 

2. Παναθμιμύζεζε θαη ακάπηολε ηωκ οπμδμμώκ ηωκ ζπμιηθώκ ενγαζηενίωκ θοζηθώκ 

επηζηεμώκ 

Μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ Χπεη πνμζςπηθΨ θαη θαηαγεγναμμΧκε Φπμρε γηα ηε ιεηημονγηθΨ 

θαηΦζηαζε θαη ηηξ δοκαηυηεηεξ ημο πχνμο θαη ημο ελμπιηζμμφ υιςκ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ 

θοζηθχκ επηζηεμχκ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημο. 

Αλημπμηεί θΦζε πνυζθμνμ μΧζμ γηα ηε βειηίςζε ηεξ οπμδμμΨξ, ημο ελμπιηζμμφ θαη γεκηθυηενα 

ηεκ, απυ θΦζε Φπμρε, ακΦπηολε ηςκ ενγαζηενίςκ θοζηθχκ επηζηεμχκ ζηα ζπμιεία ηεξ πενημπΨξ 

εοζφκεξ ημο. 

Γηδηθυηενα μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ: 

1. Δηαηενεί ανπείμ με ημκ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ, ηα μπηηθμαθμοζηηθΦ μΧζα θαη ιμγηζμηθΦ 

πμο Χπμοκ ηα ζπμιεία ηεξ πενημπΨξ ανμμδηυηεηΦξ ημο, ημ μπμίμ εκεμενχκεη ημοιΦπηζημκ 

ζε εηΨζηα βΦζε. 

2. ΝαναιαμβΦκεη, δηακΧμεη Ψ δακείδεη ημκ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ θαη ηα μπηηθμαθμοζηηθΦ 

μΧζα δηδαζθαιίαξ πμο απμζηΧιιμκηαη ζηεκ μηθεία Δηεφζοκζε ΔεοηενμβΦζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ. 

3. Γηζεγείηαη ζημ ΔηεοζοκηΨ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ηεκ θαηακμμΨ θαη ακαθαηακμμΨ 

ημο δηαζΧζημμο ενγαζηενηαθμφ ελμπιηζμμφ θαη ηςκ μπηηθμαθμοζηηθχκ μΧζςκ δηδαζθαιίαξ 

ζηα ζπμιεία ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημο. 

4. ΙενημκΦ θαη επηβιΧπεη ηε ζοκηΨνεζε θαη ηηξ μηθνμεπηζθεοΧξ ημο ενγαζηενηαθμφ 

ελμπιηζμμφ θαη ηςκ μπηηθμαθμοζηηθχκ μΧζςκ δηδαζθαιίαξ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ πενημπΨξ 

εοζφκεξ ημο. 

3. Καζεμενηκή ιεηημονγία θαη ακάπηολε ημο ΓΚΦΓ 

Μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ Χπεη ηεκ εοζφκε ηεξ θαιΨξ ιεηημονγίαξ ημο ΓΗΦΓ θαη ηεξ οπενεζηαθΨξ 

ηΦλεξ ημο πνμζςπηθμφ ημο, Χκακηη ημο ΔηεοζοκηΨ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ.  

 Γηδηθυηενα μ Ρπεφζοκμξ ημο ΓΗΦΓ: 

1. Ηαηανηίδεη θαη οιμπμηεί ημ πνυγναμμα δνΦζεξ ημο ΓΗΦΓ ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ θαη ηηξ 

πνμηεναηυηεηεξ πμο ζΧηεη ημ ΡΝΓΝΘ. 

2. Γκεμενχκεη Χγθαηνα θαη ζοκενγΦδεηαη με ημκ μηθείμ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ θιΦδμο ΝΓ 04 γηα 

ημκ πνμγναμμαηηζμυ ηςκ  δναζηενημηΨηςκ ημο ΓΗΦΓ. 

3. ΑκαζΧηεη ενγαζίεξ, ζοκημκίδεη θαη επμπηεφεη ημοξ ζοκενγΦηεξ ημο ΓΗΦΓ. 

4. Πενεί βηβιίμ-εμενμιυγημ ηςκ δναζηενημηΨηςκ ημο ΓΗΦΓ. 

5. Δηαηενεί θαη εκεμενχκεη ανπείμ πνμδηαγναθχκ θαη μδεγηχκ πνΨζεξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ 

μνγΦκςκ θαη ηςκ μπηηθμαθμοζηηθχκ μΧζςκ δηδαζθαιίαξ πμο δηαηίζεκηαη Ψ Χπμοκ δηαηεζεί 

ζηα ζπμιεία ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημο, υπςξ θαη ανπείμ μδεγηχκ εθηΧιεζεξ πεηναμΦηςκ. 

6. Δηαηενεί θαη εκεμενχκεη ανπείμ μπηηθμαθμοζηηθμφ οιηθμφ (μηθνμδηαθΦκεηεξ, δηαθΦκεηεξ, 

βηκηεμηαηκίεξ, ιμγηζμηθΦ/CD, DVD θηι.). 

7. Μνγακχκεη θαη εμπιμοηίδεη ηε βηβιημζΨθε ημο ΓΗΦΓ. 

8. νεχκεηαη ημκ ελμπιηζμυ ημο ΓΗΦΓ θαη Χπεη ηεκ εοζφκε δηαηΨνεζεξ, ζοκηΨνεζεξ θαη 

αλημπμίεζΨξ ημο. 

9. ΘαμβΦκεη ηα απαναίηεηα μΧηνα αζθΦιεηαξ ζε υιμοξ ημοξ πχνμοξ ημο ΓΗΦΓ. 

10. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ οπμδμπΨ θαη ηεκ εκεμΧνςζε ηςκ μαζεηχκ, ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη 

γεκηθΦ υζςκ επηζθΧπημκηαη ημ ΓΗΦΓ. 
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11. ΟοκηΦζζεη θαη οπμβΦιιεη ζημ ΔηεοζοκηΨ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, μΧπνη ημ ηΧιμξ 

Ζμοκίμο, ηεκ εηΨζηα Χθζεζε δναζηενημηΨηςκ ημο ΓΗΦΓ. Πεκ Χθζεζε αοηΨ θμηκμπμηεί ζημκ 

μηθείμ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ θιΦδμο ΝΓ 04 θαη ζημ ΠμΨμα ΟΠ‘ Ιειεηχκ / Γναθείμ 

Γνγαζηενίςκ ηεξ Δηεφζοκζεξ ΟΓΝΓΔ ημο ΡΝΓΝΘ. 

12. ΟοκηΦζζεη θαη οπμβΦιιεη ζημ ΔηεοζοκηΨ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ημκ εηΨζημ πίκαθα 

ιεηημονγηθχκ ελυδςκ θαη ιμηπχκ δαπακχκ ημο ΓΗΦΓ θαη δηαπεηνίδεηαη ηα πμζΦ ηεξ εηΨζηαξ 

επηπμνΨγεζεξ πμο γηα ημ ζθμπυ αοηυ πηζηχκμκηαη ζημ ΓΗΦΓ. 

 Απυ ηεκ δεμμζίεοζε ηεξ πανμφζεξ θαηανγείηαη ε Ρ.Α. 63642/Γ2/19-6-2002 θαη θΦζε 

Φιιε δηΦηαλε πμο νοζμίδεη θαηΦ δηαθμνεηηθυ ηνυπμ ζπεηηθΦ ζΧμαηα.  

Ε πανμφζα κα δεμμζηεοζεί ζηεκ εθεμενίδα ηεξ θοβενκΨζεςξ. 
Η ΥΠΟΥΡΓΟ 

ΙΑΞΖΓΠΠΑ  ΓΖΑΚΚΑΗΜΡ 

 

ΤΠΔΒΜΘ - Γ7/66946/10-6-2010 
ΘΓΙΑ: ΗΦιορε ηςκ θεκχκ Ψ θεκμομΧκςκ ζΧζεςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ Γνγαζηενηαθχκ 

ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ) θαη ηςκ ζοκενγαηχκ αοηχκ 

ΟΓΠ.: 

α) Ρ.Α. 68278/Γ7/3-7-2006 Θεηημονγία ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ – 

Ανμμδηυηεηεξ θαη ΓπηιμγΨ ηςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ» (ΦΓΗ 998 η. Β΄/ 26-7-2006) ημο 

Ρπμονγείμο Ναηδείαξ 

β) ΝνμθΨνολε οπ‘ ανηζμ. 36274/Γ7/ 30-3-2007 «ΝνμθΨνολε ΘΧζεςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ 

Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ) - ΗαηΦνηηζε αλημιμγηθχκ πηκΦθςκ επηιμγΨξ» 

ημο Ρπμονγείμο Ναηδείαξ 

Οε εθανμμγΨ ηςκ ακςηΧνς θαη ζπεηηθΦ με ηε ζηειΧπςζε ηςκ ΓΗΦΓ, γηα ηηξ πενηπηχζεηξ πμο μη 

ζΧζεηξ ημο πνμζςπηθμφ ημοξ  είκαη θεκΧξ Ψ Χπμοκ θαιοθζεί γηα Χκα Χημξ θαη ε ζεηεία ημοξ ιΨγεη 

ζηηξ 31-8-2010, παναθαιμφκηαη μη θ. θ. ΝνμσζηΦμεκμη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ κα 

ελαζθαιίζμοκ: 

α) ηεκ θΦιορε ηςκ θεκχκ Ψ θεκμομΧκςκ ζΧζεςκ ηςκ Ρπεοζφκςκ ΓΗΦΓ με απμζπΦζεηξ 

εθπαηδεοηηθχκ θι. ΝΓ04,  

β) ηεκ μενηθΨ Ψ μιηθΨ απυζπαζε ζηα ΓΗΦΓ εθπαηδεοηηθχκ θι. ΝΓ04 (υιςκ ηςκ επημΧνμοξ 

εηδηθμηΨηςκ) ςξ ζοκενγαηχκ 

εθδίδμκηαξ ζπεηηθΨ πνυζθιεζε εθδΨιςζεξ εκδηαθΧνμκημξ. 

Ε ζεηεία ηςκ ακςηΧνς ζα είκαη μμκμεηΨξ, γηα ηεκ πενίμδμ 1/9/2010-31/8/2011, θαη ε 

ημπμζΧηεζΨ ημοξ ζα γίκεη υπςξ πενηγνΦθεηαη ζηηξ ακαθενυμεκεξ ζπεηηθΧξ απμθΦζεηξ. 

Γηα ηεκ επηιμγΨ ηςκ ζοκενγαηχκ ζηα ΓΗΦΓ, ζα Ψηακ πνΨζημμ κα δεηείηαη θαη ε Φπμρε ηςκ 

ζομβμφιςκ θι. ΝΓ04 θαη ηςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ. 

Μη δηαδηθαζίεξ επηιμγΨξ πνΧπεη κα Χπμοκ μιμθιενςζεί μΧπνη ηηξ 25 Ζμοκίμο 2010. 

      

ΤΠΓΠΘ – Τ.Α. 86213/Γ7/17-7-2009 
ΘΓΙΑ: Θεηημονγία ηςκ Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ θαηΦ ημ ζπμι. Χημξ 2009-10. 

Έπμκηαξ οπυρε: 

1. Πμ Κ. 2986/2002/ΦΓΗ 24/ΠΑ/13-2-2002 Φνζ. 8/παν 4β «Νενί μνγακςηηθχκ ζεμΦηςκ 

οπενεζηχκ θαη ζπμιηθχκ μμκΦδςκ» 

2. Πμκ οπΦνπμκηα ελμπιηζμυ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ζηε ΔεοηενμβΦζμηα 

Γθπαίδεοζε  
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3. Πεκ ΝνΦλε 15/10-06-2009 ημο Ναηδαγςγηθμφ Ζκζηηημφημο με ζΧμα: «Έγθνηζε ηςκ 

οπμπνεςηηθχκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ γηα ηα μαζΨμαηα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ γηα ημ 

ΓομκΦζημ θαη ημ Γεκηθυ Θφθεημ γηα ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-2010». 

4. Πεκ ακΦγθε ενγαζηενηαθΨξ δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμΦηςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ. 
Α Ν Μ Φ Α Ο Ζ Δ Μ Ρ Ι Γ  

1. ΗαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-2010 ζηα πιαίζηα ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμΦηςκ Φοζηθχκ 

Γπηζηεμχκ ζα πναγμαημπμηεζμφκ θαη‘ ειΦπηζημκ μη παναθΦης ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ : 

1.1. ΟΠΑ ΓΓΚΖΗΑ ΘΡΗΓΖΑ 

ΦΡΟΖΗΕ  Α‘ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ 

α)  ΙΧηνεζε μΨθμοξ, πνυκμο, μΦδαξ θαη δφκαμεξ (1) 

β)  ΙειΧηε εοζφγναμμεξ μμαιΦ επηηαποκυμεκεξ θίκεζεξ (2α) 

γ)  ΠνηβΨ μιίζζεζεξ ζε θεθιημΧκμ επίπεδμ  με ηε πνΨζε ημο Ιultilog Ψ ηεκ θιαζηθΨ μΧζμδμ (7)  

δ) ΙειΧηε θαη Χιεγπμξ ηεξ δηαηΨνεζεξ ηεξ μεπακηθΨξ εκΧνγεηαξ ζηεκ ειεφζενε πηχζε ζχμαημξ 

(9) 

ΦΡΟΖΗΕ  Β‘ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ 

α)  ΓκενγεηαθΨ μειΧηε ηςκ ζημηπείςκ απιμφ ειεθηνηθμφ θοθιχμαημξ DC με πεγΨ θαη ςμηθυ 

θαηακαιςηΨ (2) 

β)  ΙειΧηε ηεξ παναθηενηζηηθΨξ θαμπφιεξ ειεθηνηθΨξ πεγΨξ θαη ςμηθμφ θαηακαιςηΨ (3) 

γ)  Ννμζδημνηζμυξ ηεξ Χκηαζεξ ηεξ βανφηεηαξ με ηε βμΨζεηα ημο απιμφ εθθνεμμφξ (5) 

ΦΡΟΖΗΕ  Β‘ Θοθείμο Ηαηεφζοκζεξ 

α)  ΝεηναμαηηθΨ επηβεβαίςζε ημο γεκηθμφ κυμμο ηςκ ηδακηθχκ αενίςκ (1) 

β)  Γκςνημία με ημκ παιμμγνΦθμ- Νεην. 1 : Γπίδεηλε θαηκμμΧκμο επαγςγΨξ (6.1) 

Φαηκυμεκμ επαγςγΨξ με ηε πνΨζε ημο Ιultilog  Ψ ηεκ θιαζηθΨ  μΧζμδμ  

ΦΡΟΖΗΕ  Γ‘ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ 

α)  ΝαναηΨνεζε ζοκεπχκ - γναμμηθχκ θαζμΦηςκ (1) 

ΦΡΟΖΗΕ  Γ‘ Θοθείμο Ηαηεφζοκζεξ 

α) ΑπιΨ ανμμκηθΨ ηαιΦκηςζε με ηε πνΨζε ημο Ιultilog (υπμο οπΦνπεη) 

β) Ννμζδημνηζμυξ ηεξ νμπΨξ αδνΦκεηαξ θοιίκδνμο πμο θοιίεηαη ζε πιΦγημ επίπεδμ (4)  

ΕΙΓΖΑ  Α‘ Θοθείμο 

α)  Γφνεζε pH δηαιομΦηςκ με πνΨζε δεηθηχκ, πεπαμεηνηθμφ πΦνημο, πεπΦμεηνμο θαη ημο 

αηζζεηΨνα pH ημο Multilog (υπμο οπΦνπεη)  (5) 

β)  εμηθΧξ ακηηδνΦζεηξ θαη πμημηηθΨ ακΦιοζε ηυκηςκ (6) 

γ)  ΝαναζθεοΨ δηαιφμαημξ μνηζμΧκεξ ζογθΧκηνςζεξ–αναίςζε δηαιομΦηςκ (7) 

ΕΙΓΖΑ Β‘ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ 

α)  Μλείδςζε ηεξ αηζακυιεξ (1,β) 

β)  ληκμξ παναθηΨναξ ηςκ θανβμλοιηθχκ μλΧςκ (3) 

γ)  ΝαναζθεοΨ ζΦπςκα (6) 

ΕΙΓΖΑ Β‘ Θοθείμο Ηαηεφζοκζεξ 

α) Ρπμιμγηζμυξ ζενμυηεηαξ ακηίδναζεξ (1) 

β) Παπφηεηα ακηίδναζεξ θαη πανΦγμκηεξ πμο ηεκ επενεΦδμοκ  (2) 

γ)  ΑκηηδνΦζεηξ μλεηδμακαγςγΨξ (5) 

ΕΙΓΖΑ  Γ‘ Θοθείμο Ηαηεφζοκζεξ 

α)  ΝαναζθεοΨ θαη ηδηυηεηεξ νοζμηζηηθχκ δηαιομΦηςκ (1) 

β)  Ρπμιμγηζμυξ ηεξ πενηεθηηθυηεηαξ ημο ληδημφ ζε μληθυ μλφ με ηε πνΨζε ημο Multilog Ψ  ηεκ 

θιαζηθΨ μΧζμδμ (2) 
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ΒΖΜΘΜΓΖΑ Β΄ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ 

α)  ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε πονΨκςκ μεηΦ απυ εηδηθΨ πνχζε (2)   

β)  ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε ζημμΦηςκ θφιιςκ, θαηαθναθηηθχκ θοηηΦνςκ θαη πιςνμπιαζηχκ 

(4) 

γ)  Ιεημοζίςζε ηςκ πνςηεσκχκ (7) θαη ΔνΦζε ηςκ εκδφμςκ (11) 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Β΄ Θοθείμο ΓπηιμγΨξ 

α)  ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε μυκημμο παναζθεοΦζμαημξ αίμαημξ (4) 

β)  ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε μυκημμο παναζθεοΦζμαημξ ημμΨξ ςμζΨθεξ θαη υνπεςξ (8)  

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Γ΄ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ  

α)ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε βαθηενίςκ ζε θαιιηΧνγεηα Ψ ζε μυκημμ παναζθεφαζμα (1) 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Γ΄ Θοθείμο Ηαηεφζοκζεξ 

α)  ΗοηηανμγεκεηηθΨ: ΑκΦιοζε θανουηοπμο (3).  

Ε Φζθεζε μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί, εθυζμκ οπΦνπεη ε δοκαηυηεηα, ζε ζοκδοαζμυ με ηε 

μηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε μυκημμο παναζθεοΦζμαημξ ακζνχπηκμο πνςμμζχμαημξ 

β)  Απμμυκςζε κμοθιεσθχκ μλΧςκ (DNA απυ θοηηθΦ θφηηανα) (1) 

1.2. ΟΠΑ ΓΡΙΚΑΟΖΑ 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Α΄ ΠΦλεξ 

α)  ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε θοηηθχκ θοηηΦνςκ (1) 

β)  ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε δςηθχκ θοηηΦνςκ (2) 

γ)   Ε ζεμαζία ημο θςηυξ γηα ηε θςημζφκζεζε (4) 

δ)   Ε μεηαθμνΦ μοζηχκ ζηα θοηΦ (5)  

ε)   Ακίπκεοζε ιηπχκ, πνςηεσκχκ, ζαθπΦνςκ θαη αμφιμο ζε ηνυθημα (10) 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Γ΄ ΠΦλεξ 

α)  ΝαναηΨνεζε πνςημδχςκ (2) 

β)  ΝαναηΨνεζε θοηηθχκ θαη δςηθχκ ηζηχκ (4) 

γ)  ΝαναηΨνεζε πνςμμζςμΦηςκ  (9) 

δ)  Απμμυκςζε κμοθιεσθχκ μλΧςκ (10) 

ε)   Ε επΧμβαζε ηεξ ηφπεξ ζηε δεμημονγία γαμεηχκ (11) 

ΦΡΟΖΗΕ Β΄ ΠΦλεξ 

α)  ΙΧηνεζε μΨθμοξ-εμβαδμφ-υγθμο (1) 

β)  ΙΧηνεζε βΦνμοξ-μΦδαξ-ποθκυηεηαξ (2) 

γ)  ΙειΧηε ηεξ εοζφγναμμεξ μμαιΨξ θίκεζεξ (4) 

δ)  Κυμμξ ημο Hook (7) 

ε)  Άκςζε – ΑνπΨ ημο ΑνπημΨδε (9) 

ΦΡΟΖΗΕ Γ΄ ΠΦλεξ 

α)  ΕιεθηνμζηαηηθΧξ αιιειεπηδνΦζεηξ (1) 

β)  Μ Κυμμξ ημο Ohm (2) 

γ)   Οφκδεζε ακηηζηαηχκ ζε ζεηνΦ Ψ πανΦιιειε ζφκδεζε ακηηζηαηχκ (4 Ψ 5) 

δ)   Νεηναμαηηθυξ Χιεγπμξ ηςκ κυμςκ ημο απιμφ εθθνεμμφξ (7) 

ε)    Οογθιίκμκηεξ θαθμί (13) 

ΕΙΓΖΑ Β΄ ΠΦλεξ 

α)   ΓλΧηαζε ηεξ δοκαηυηεηαξ δηΦιοζεξ μνηζμΧκςκ οιηθχκ ζημ κενυ (2) 

β)   ΝαναζθεοΨ δηαιομΦηςκ μνηζμΧκεξ πενηεθηηθυηεηαξ (3) 

γ)   Δηαπςνηζμυξ μεηγμΦηςκ (4)  

δ)   ΝαναζθεοΨ μλογυκμο με δηΦζπαζε οπενμλεηδίμο ημο οδνμγυκμο – Ακίπκεοζε μλογυκμο (8)  
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ΕΙΓΖΑ Γ΄ ΠΦλεξ 

 α)  Ννχηε θαη Δεφηενε ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε: Νείναμα 1.4. Μ δείθηεξ θυθθηκμ ιΦπακμ θαη 

Νείναμα 2.3 Μ δείθηεξ πμο πενηΧπεηαη ζημ θυθθηκμ ιΦπακμ ζηε βαζηθΨ πενημπΨ 

 β)  Ννχηε ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε: Νείναμα 1.7. Ε ακηίδναζε ηςκ μλΧςκ με ημ μΦνμανμ  

γ)  Έθηε ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε: Νείναμα 6.1. Οφγθνηζε ηεξ δναζηηθυηεηαξ ζηδΨνμο – παιθμφ 

δ)  γδμε ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε: Νείναμα 8.1. Ακίπκεοζε ηυκηςκ πιςνίμο, βνμμίμο θαη ηςδίμο με 

ηε βμΨζεηα δηαιφμαημξ κηηνηθμφ ανγφνμο 

(Μη ανηζμμί ζε πανΧκζεζε ακηηπνμζςπεφμοκ ηεκ ανίζμεζε ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ 

ζημοξ ακηίζημηπμοξ Γνγαζηενηαθμφξ μδεγμφξ ηςκ μαζεμΦηςκ). 

1.3. ΟΠΑ ΓΝΑ.Θ 

Θα πναγμαημπμηεζμφκ ηνεηξ ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ ακΦ μΦζεμα θαη ηΦλε. Μη 

δναζηενηυηεηεξ αοηΧξ ζα θαζμνηζημφκ εκηαία γηα ηα ΓΝΑ.Θ ανμμδηυηεηαξ θΦζε ΓΗΦΓ, θαηυπηκ 

ζοκενγαζίαξ ημο οπεοζφκμο ημο ΓΗΦΓ θαη ημο μηθείμο Οπμιηθμφ Οομβμφιμο ημο θιΦδμο ΝΓ 04, 

ζφμθςκα με ημ δηαζΧζημμ πχνμ θαη ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ ημοξ. 

2. Ε μμνθΨ με ηεκ μπμία ζα πναγμαημπμηεζμφκ μη παναπΦκς ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ 

(επίδεηλε, μεηςπηθυ ενγαζηΨνημ θιπ.) ζα θαζμνηζηεί απυ ημοξ δηδΦζθμκηεξ θαζεγεηΧξ, ακΦιμγα με 

ημ δηαζΧζημμ πχνμ, ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ, δηδαθηηθυ πνυκμ θαη ηεκ ακηίζημηπε ενγαζηενηαθΨ 

ελμηθείςζε ηςκ μαζεηχκ. 

3. ΝνμθεημΧκμο κα δηαηεζεί ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ θιΦδμο ΝΓ04 ηςκ ζπμιείςκ ηεξ πενημπΨξ 

εοζφκεξ ημοξ ε απαηημφμεκε ηεπκηθΨ θαη μνγακςηηθΨ βμΨζεηα  γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ 

ακςηΧνς οπμπνεςηηθχκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ, ηα ΓΗΦΓ ζα δημνγακχζμοκ 

εκεμενςηηθΧξ-επημμνθςηηθΧξ ζοκακηΨζεηξ θαη ζεμηκΦνηα ζπεηηθΦ με ηε πνΨζε θαη αλημπμίεζε ηςκ 

δηαζΧζημςκ ενγαζηενηαθχκ μνγΦκςκ, ζοζθεοχκ θαη ιμγηζμηθχκ, θαζχξ θαη ηε δηαδηθαζία 

πναγμαημπμίεζεξ ηςκ ακηίζημηπςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ. 

4. Μη οπεφζοκμη ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ, ζε ζοκενγαζία με ηα θαηΦ 

ηυπμοξ ΓΗΦΓ, ζα θνμκηίζμοκ γηα ηε δηεοζΧηεζε θΦζε μνγακςηηθμφ, ηεπκηθμφ Ψ Φιιμο 

πνμβιΨμαημξ, χζηε κα ελαζθαιηζηεί ε απνυζθμπηε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ ηςκ μπμίςκ 

Χπμοκ ακαιΦβεη ηεκ εοζφκε. 

5. Μη οπεφζοκμη ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ζα πνμζθΧνμοκ θΦζε δοκαηΨ 

βμΨζεηα ζημοξ οπυιμηπμοξ εθπαηδεοηηθμφξ θιΦδμο ΝΓ04 πμο πνεζημμπμημφκ ημ ενγαζηΨνημ.  

6. ΝνμθεημΧκμο κα εθπιενχζμοκ ηα ακςηΧνς θαζΨθμκηα, ζα δηαζΧημοκ ηνεηξ χνεξ απυ ημ 

οπμπνεςηηθυ δηδαθηηθυ ημοξ ςνΦνημ, μη μπμίεξ ζα θαηαγνΦθμκηαη ζημ ςνμιυγημ πνυγναμμα ημο 

ζπμιείμο θαηακεμεμΧκεξ ζε δηαθμνεηηθΧξ εμΧνεξ.  

7. Οηα ζοζηεγαδυμεκα ζπμιεία, ζηα μπμία οπΦνπεη Χκα ζπμιηθυ ενγαζηΨνημ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ 

θαη ιεηημονγμφκ ζηεκ ίδηα Ψ ζηεκ ακηίζεηε βΦνδηα, ημ ενγαζηΨνημ ζα πνεζημμπμηείηαη απυ υια ηα 

ζοζηεγαδυμεκα ζπμιεία θαη ζα ηενείηαη βηβιίμ πανΦδμζεξ-παναιαβΨξ.  

                                   Μ ΡΦΡΝΜΡΞΓΜΟ 

                             ΑΚΔΞΓΑΟ ΘΡΗΜΡΞΓΚΠΔΜΟ  

 

ΤΠΔΒΜΘ - Γ7/104830/25-8-2010 
ΘΓΙΑ: ΔηεοζΧηεζε ςνανίμο ηςκ θαζεγεηχκ θιΦδμο ΝΓ04. 

Ναναθαιμφκηαη μη ΔηεοζοκηΧξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Οπμιηθμφξ 

ζομβμφιμοξ θιΦδμο ΝΓ04 θαη ημοξ Ρπεοζφκμοξ ηςκ ΓΗΦΓ, κα θαζμνίζμοκ μία μΧνα ηεκ 

εβδμμΦδα, θαηΦ ηεκ μπμία, ζημ ςνμιυγημ εβδμμαδηαίμ πνυγναμμα ημο ζπμιείμο, μη θαζεγεηΧξ ημο 

θιΦδμο ΝΓ04 ζα Χπμοκ μΦζεμα μΧπνη δφμ ζοκεπυμεκεξ χνεξ, ηηξ πνχηεξ Ψ ηηξ ηειεοηαίεξ 
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δηδαθηηθΧξ. Έηζη, ζα δηεοθμιφκμκηαη μη εθπαηδεοηηθμί κα παναθμιμοζμφκ ηηξ επημμνθςηηθΧξ 

ζοκακηΨζεηξ πμο μνγακχκμοκ ηα ΓΗΦΓ. Μ πνυκμξ αοηυξ ζα αλημπμηείηαη θαη απυ ημοξ ζπμιηθμφξ 

ζομβμφιμοξ ημο θιΦδμο ΝΓ04, χζηε κα μεκ πνμθαιείηαη απχιεηα δηδαθηηθχκ ςνχκ. 

Μ θαζμνηζμυξ αοηΨξ ηεξ εμΧναξ ζα πνΧπεη κα ακαθμηκςζεί ζηα ζπμιεία απυ ηηξ Δηεοζφκζεηξ 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ μΧπνη ηεκ ΝαναζθεοΨ 17 Οεπηεμβνίμο 2010, χζηε κα είκαη εθηθηΨ 

ε Χγθαηνε θαηΦνηηζε ημο ςνμιμγίμο πνμγνΦμμαημξ. 

Μνγακςηηθμί ιυγμη επηβΦιιμοκ, ε παναπΦκς εμΧνα κα μεκ είκαη ίδηα γηα υια ηα ζπμιεία, χζηε μη 

οπεφζοκμη ηςκ ΓΗΦΓ κα δηεοθμιφκμκηαη ζηηξ μεηαθηκΨζεηξ θαη ζημκ πνμγναμμαηηζμυ ηεξ 

οπμζηενηθηηθΨξ δνΦζεξ ημοξ. Γηα πανΦδεηγμα, ακαθΧνμομε υηη ζε μηα Δηεφζοκζε με ηΧζζενα 

γναθεία, ζηεκ μπμία ιεηημονγεί Χκα ΓΗΦΓ, μνγακςηηθΦ ζα βμεζμφζε ε οπμζηΨνηλε ηςκ ζπμιείςκ 

θΦζε Γναθείμο κα γίκεηαη ζε δηαθμνεηηθΨ εμΧνα. Αοηυ επηβΦιιεη κα νοζμηζημφκ ηα ςνΦνηα ηςκ 

θαζεγεηχκ θιΦδμο ΝΓ04 ζε δηαθμνεηηθΨ εμΧνα γηα θΦζε Γναθείμ. ΓκδεηθηηθΦ θΦζε ΔεοηΧνα γηα 

ημ 1μ Γναθείμ, θΦζε Πνίηε γηα ημ 2μ Γναθείμ θ. μ. θ. Ε ίδηα νφζμηζε ζα ηζπφζεη θαη γηα ηηξ 

μηθνυηενεξ Δηεοζφκζεηξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, υπμο υμςξ ζηε ζΧζε ηςκ Γναθείςκ ζα 

πνΧπεη κα ημπμζεηεζμφκ μμΦδεξ γεηημκηθχκ ζπμιείςκ. 

Μη ΔηεοζοκηΧξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ κα εκεμενχζμοκ εγγνΦθςξ ημ ΠμΨμα ΟΠ΄ Ιειεηχκ 

ηεξ Δ/κζεξ ΟΓΝΓΔ ημο ΡΝΝΔΒΙΘ, γηα ηηξ πενημπΧξ, ηηξ εμΧνεξ θαη ηηξ χνεξ, θαηΦ ηηξ μπμίεξ 

μη θαζεγεηΧξ θιΦδμο ΝΓ04 ζα μπμνμφκ κα ζομμεηΧπμοκ ζηηξ επημμνθςηηθΧξ ζοκακηΨζεηξ. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ7/88692/23-7-2009 
ΘΓΙΑ: ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ ΙαζεμΦηςκ ζηα ΓεκηθΦ Θφθεηα θαηΦ ημ ζπμιηθυ 

Χημξ 2009-2010.  

ΟΓΠ:   Ε Ρ.Α. 86213/Γ7/17-07-2009 ημο ΡΝΓΝΘ με ζΧμα «Θεηημονγία ηςκ Οπμιηθχκ 

Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-2010».  

 Οημ πιαίζημ ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ Φοζηθχκ ΙαζεμΦηςκ ζηα ΓεκηθΦ Θφθεηα, θαηΦ ημ ζπμιηθυ 

Χημξ 2009-10 ζα πναγμαημπμηεζμφκ ημ ιηγυηενμ μη παναθΦης ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ ακΦ 

μΦζεμα θαη ηΦλε:  

ΦΡΟΖΗΕ  Α΄ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ 

α)  ΙΧηνεζε μΨθμοξ, πνυκμο, μΦδαξ θαη δφκαμεξ (1) 

β)  ΙειΧηε εοζφγναμμεξ μμαιΦ επηηαποκυμεκεξ θίκεζεξ (2α) 

γ)  ΠνηβΨ μιίζζεζεξ ζε θεθιημΧκμ επίπεδμ  με ηε πνΨζε ημο Ιultilog  Ψ ηεκ θιαζηθΨ μΧζμδμ (7)  

δ)  ΙειΧηε θαη Χιεγπμξ ηεξ δηαηΨνεζεξ ηεξ μεπακηθΨξ εκΧνγεηαξ ζηεκ ειεφζενε πηχζε ζχμαημξ 

(9) 

ΦΡΟΖΗΕ  Β΄ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ 

α)  ΓκενγεηαθΨ μειΧηε ηςκ ζημηπείςκ απιμφ ειεθηνηθμφ θοθιχμαημξ DC με πεγΨ, ςμηθυ 

θαηακαιςηΨ θαη θηκεηΨνα (2) 

β) ΙειΧηε ηεξ παναθηενηζηηθΨξ θαμπφιεξ ειεθηνηθΨξ πεγΨξ θαη ςμηθμφ θαηακαιςηΨ (3) 

γ)  Ννμζδημνηζμυξ ηεξ Χκηαζεξ ηεξ βανφηεηαξ με ηε βμΨζεηα ημο απιμφ εθθνεμμφξ (5) 

ΦΡΟΖΗΕ  Β΄ Θοθείμο Ηαηεφζοκζεξ 

α) ΝεηναμαηηθΨ επηβεβαίςζε ημο γεκηθμφ κυμμο ηςκ ηδακηθχκ αενίςκ (1) 

β)  Γκςνημία με ημκ παιμμγνΦθμ- Νεην. 1 : Γπίδεηλε θαηκμμΧκμο επαγςγΨξ (6.1) 

Φαηκυμεκμ επαγςγΨξ με ηε πνΨζε ημο Ιultilog Ψ ηεκ θιαζηθΨ  μΧζμδμ  

ΦΡΟΖΗΕ  Γ΄ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ 

α) ΝαναηΨνεζε ζοκεπχκ - γναμμηθχκ θαζμΦηςκ (1) 

ΦΡΟΖΗΕ  Γ΄ Θοθείμο Ηαηεφζοκζεξ 
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α) ΑπιΨ ανμμκηθΨ ηαιΦκηςζε με ηε πνΨζε ημο Ιultilog (υπμο οπΦνπεη) 

β) Ννμζδημνηζμυξ ηεξ νμπΨξ αδνΦκεηαξ θοιίκδνμο πμο θοιίεηαη ζε πιΦγημ επίπεδμ (4)  

ΕΙΓΖΑ  Α΄ Θοθείμο 

α)  Γφνεζε pH δηαιομΦηςκ με πνΨζε δεηθηχκ, πεπαμεηνηθμφ πΦνημο, πεπΦμεηνμο θαη ημο 

αηζζεηΨνα pH ημο Multilog (υπμο οπΦνπεη)  (5) 

β)  εμηθΧξ ακηηδνΦζεηξ θαη πμημηηθΨ ακΦιοζε ηυκηςκ (6) 

γ)  ΝαναζθεοΨ δηαιφμαημξ μνηζμΧκεξ ζογθΧκηνςζεξ–αναίςζε δηαιομΦηςκ (7) 

ΕΙΓΖΑ Β΄ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ 

α) Μλείδςζε ηεξ αηζακυιεξ (1,β) 

β) ληκμξ παναθηΨναξ ηςκ θανβμλοιηθχκ μλΧςκ (3) 

γ)  ΝαναζθεοΨ ζΦπςκα (6) 

ΕΙΓΖΑ Β΄ Θοθείμο Ηαηεφζοκζεξ 

α) Ρπμιμγηζμυξ ζενμυηεηαξ ακηίδναζεξ (1) 

β) Παπφηεηα ακηίδναζεξ θαη πανΦγμκηεξ πμο ηεκ επενεΦδμοκ  (2) 

γ) ΑκηηδνΦζεηξ μλεηδμακαγςγΨξ (5) 

ΕΙΓΖΑ  Γ΄ Θοθείμο Ηαηεφζοκζεξ 

α) ΝαναζθεοΨ θαη ηδηυηεηεξ νοζμηζηηθχκ δηαιομΦηςκ (1) 

β) Ρπμιμγηζμυξ ηεξ πενηεθηηθυηεηαξ ημο ληδημφ ζε μληθυ μλφ με ηε πνΨζε ημο Multilog Ψ ηεκ 

θιαζηθΨ μΧζμδμ (2) 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Β΄ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ 

α) ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε πονΨκςκ μεηΦ απυ εηδηθΨ πνχζε (2)   

β) ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε ζημμΦηςκ θφιιςκ, θαηαθναθηηθχκ θοηηΦνςκ θαη πιςνμπιαζηχκ (4) 

γ) Ιεημοζίςζε ηςκ πνςηεσκχκ (7) θαη ΔνΦζε ηςκ εκδφμςκ (11) 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Β΄ Θοθείμο ΓπηιμγΨξ 

α) ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε μυκημμο παναζθεοΦζμαημξ αίμαημξ (4) 

β) ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε μυκημμο παναζθεοΦζμαημξ ημμΨξ ςμζΨθεξ θαη υνπεςξ (8)  

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Γ΄ Θοθείμο ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ  

α)ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε βαθηενίςκ ζε θαιιηΧνγεηα Ψ ζε μυκημμ παναζθεφαζμα (1) 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Γ΄ Θοθείμο Ηαηεφζοκζεξ 

α) ΗοηηανμγεκεηηθΨ: ΑκΦιοζε θανουηοπμο (3).  

Ε Φζθεζε μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί, εθυζμκ οπΦνπεη ε δοκαηυηεηα, ζε ζοκδοαζμυ με ηε 

μηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε μυκημμο παναζθεοΦζμαημξ ακζνχπηκμο πνςμμζχμαημξ 

β) Απμμυκςζε κμοθιεσθχκ μλΧςκ (DNA απυ θοηηθΦ θφηηανα) (1) 

(Μη ανηζμμί ζε πανΧκζεζε ακΦγμοκ ζηεκ ανίζμεζε ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ ζημοξ 

ακηίζημηπμοξ Γνγαζηενηαθμφξ μδεγμφξ ηςκ μαζεμΦηςκ). 

 Πα ΓνγαζηενηαθΦ ΗΧκηνα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ) ζα μενημκΨζμοκ πνμθεημΧκμο κα δμζεί 

ζημοξ δηδΦζθμκηεξ εθπαηδεοηηθμφξ ε απαηημφμεκε βμΨζεηα γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ 

ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ. Θα δημνγακχζμοκ επημμνθςηηθΦ ζεμηκΦνηα ζηα μπμία ζα 

πανμοζηΦζμοκ ηηξ ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ, ζα επηζθεθζμφκ ηα ζπμιηθΦ ενγαζηΨνηα ηεξ 

πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ θαη ζα ζοκενγαζημφκ με ημοξ Ρπεοζφκμοξ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ θαη 

με ημοξ θαζεγεηΧξ θιΦδμο ΝΓ04. Πα ζεμηκΦνηα αοηΦ ζα πναγμαημπμημφκηαη απμθιεηζηηθΦ ηεκ 

εμΧνα θαη ηηξ χνεξ θαηΦ ηηξ μπμίεξ Χπεη δηεοζεηεζεί ημ ςνμιυγημ πνυγναμμα, Χηζη χζηε μη 

εθπαηδεοηηθμί ημο θιΦδμο ΝΓ04 κα μεκ Χπμοκ μΦζεμα.  

 Οηηξ πενηπηχζεηξ πμο απαηηείηαη μεηαθμνΦ ελμπιηζμμφ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ 

ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ, αοηΨ ζα γίκεηαη με ηε ζφμθςκε γκχμε ημο ΓΗΦΓ θαη με εοζφκε 
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ημο Ρπεοζφκμο ημο ενγαζηενίμο. Γηα θΦζε μεηαθίκεζε ζα οπμγνΦθεηαη «Ννςηυθμιιμ δακεηζμμφ 

γηα πνΨζε θαη επηζηνμθΨ». 

 Ε αγμνΦ ηςκ ακαιςζίμςκ θαη ημο ηοπυκ απαηημφμεκμο μηθνμελμπιηζμμφ ζα βανφκεη ηεκ 

ανμυδηα ζπμιηθΨ επηηνμπΨ. 

  Μη Ρπεφζοκμη ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ μπμνμφκ κα απεοζφκμκηαη 

ζηα θαηΦ ηυπμοξ ΓΗΦΓ γηα θΦζε ακαγθαία ηεπκηθΨ θαη μνγακςηηθΨ οπμζηΨνηλε. 

Μ Ρπεφζοκμξ ημο ενγαζηενίμο ζοκηΦζζεη Χγθαηνα, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Φιιμοξ θαζεγεηΧξ θιΦδμο 

ΝΓ04, ηεηναμεκηαίμ πνυγναμμα ιεηημονγίαξ ημο ενγαζηενίμο. Πμ πνυγναμμα παναδίδεηαη ζημ 

ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο, μ μπμίμξ Χπεη ηεκ εοζφκε ειΧγπμο ηεξ εθανμμγΨξ ημο θαη θμηκμπμηείηαη 

ζημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ θαη ημ μηθείμ ΓΗΦΓ.     

 Γπηζεμαίκμομε υηη είκαη επηζομεηΨ ε πναγμαημπμίεζε υζμ ημ δοκαηυκ πενηζζμηΧνςκ 

ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ. 

 Μη πναγμαημπμημφμεκεξ ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ ζα ακαγνΦθμκηαη ζημ βηβιίμ φιεξ, 

δηυηη απμηειμφκ μνγακηθυ ημΨμα ηεξ δηδαζθαιίαξ. 

 Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη θιΦδμο ΝΓ04 Χπμοκ ηεκ εοζφκε γηα ζΧμαηα δηδαθηηθΨξ θαη 

αλημιυγεζεξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ, ηα μπμία ζα οπμζηενίλμοκ μνγακςηηθΦ θαη 

ηεπκηθΦ ηα ΓΗΦΓ. 

 Έςξ ηηξ 28-05-2010 μη  ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιείςκ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Ρπεοζφκμοξ 

ηςκ ενγαζηενίςκ, ζα απμζηείιμοκ ζηα μηθεία ΓΗΦΓ ζοκμιηθΦ ζημηπεία ζπεηηθΦ με ηηξ 

ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ πμο πναγμαημπμηΨζεθακ ζε υιε ηε δηΦνθεηα ημο ζπμιηθμφ Χημοξ. 

 Μη ενγαζηενηαθΧξ αίζμοζεξ δηαηίζεκηαη θαηΦ απυιοηε πνμηεναηυηεηα γηα ηεκ 

πναγμαημπμίεζε ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ 

 Ιε εοζφκε ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ Γεκηθχκ Θοθείςκ κα ιΦβμοκ γκχζε εκοπυγναθα μη 

εθπαηδεοηηθμί ημο θιΦδμο ΝΓ 04. 

 

ΤΠΓΠΘ - 88693/Γ7/23-7-2009 
ΘΓΙΑ: ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ ΙαζεμΦηςκ ζηα ΓομκΦζηα θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 

2009-2010. 

ΟΓΠ:    Ε Ρ.Α. 86213/Γ7/17-07-2009 ημο ΡΝΓΝΘ με ζΧμα «Θεηημονγία ηςκ Οπμιηθχκ  

Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-2010».  

 Οημ πιαίζημ ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ Φοζηθχκ ΙαζεμΦηςκ ζηα ΓομκΦζηα θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 

2009-2010, ζα πναγμαημπμηεζμφκ ημ ιηγυηενμ μη παναθΦης ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ ακΦ 

μΦζεμα θαη ηΦλε: 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Α΄ ΠΦλεξ 

α)  ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε θοηηθχκ θοηηΦνςκ (1) 

β)  ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε δςηθχκ θοηηΦνςκ (2) 

γ)  Ε ζεμαζία ημο θςηυξ γηα ηε θςημζφκζεζε (4) 

δ)  Ε μεηαθμνΦ μοζηχκ ζηα θοηΦ (5)  

ε)  Ακίπκεοζε ιηπχκ, πνςηεσκχκ, ζαθπΦνςκ θαη αμφιμο ζε ηνυθημα (10) 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Γ΄ ΠΦλεξ 

α)  ΝαναηΨνεζε πνςημδχςκ (2) 

β)  ΝαναηΨνεζε θοηηθχκ θαη δςηθχκ ηζηχκ (4) 

γ)  ΝαναηΨνεζε πνςμμζςμΦηςκ  (9) 

δ)  Απμμυκςζε κμοθιεσθχκ μλΧςκ (10) 

ε)  Ε επΧμβαζε ηεξ ηφπεξ ζηε δεμημονγία γαμεηχκ (11) 
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ΦΡΟΖΗΕ Β΄ ΠΦλεξ 

α)  ΙΧηνεζε μΨθμοξ-εμβαδμφ-υγθμο (1) 

β)  ΙΧηνεζε βΦνμοξ-μΦδαξ-ποθκυηεηαξ (2) 

γ)  ΙειΧηε ηεξ εοζφγναμμεξ μμαιΨξ θίκεζεξ (4) 

δ)  Κυμμξ ημο Hook (7) 

ε)  Άκςζε – ΑνπΨ ημο ΑνπημΨδε (9) 

ΦΡΟΖΗΕ Γ΄ ΠΦλεξ 

α)  ΕιεθηνμζηαηηθΧξ αιιειεπηδνΦζεηξ (1) 

β)  Μ Κυμμξ ημο Ohm (2) 

γ)  Οφκδεζε ακηηζηαηχκ ζε ζεηνΦ Ψ πανΦιιειε ζφκδεζε ακηηζηαηχκ (4 Ψ 5) 

δ)  Νεηναμαηηθυξ Χιεγπμξ ηςκ κυμςκ ημο απιμφ εθθνεμμφξ (7) 

ε)  Οογθιίκμκηεξ θαθμί (13) 

ΕΙΓΖΑ Β΄ ΠΦλεξ 

α)  ΓλΧηαζε ηεξ δοκαηυηεηαξ δηΦιοζεξ μνηζμΧκςκ οιηθχκ ζημ κενυ (2) 

β)  ΝαναζθεοΨ δηαιομΦηςκ μνηζμΧκεξ πενηεθηηθυηεηαξ (3) 

γ)  Δηαπςνηζμυξ μεηγμΦηςκ (4)  

δ)  ΝαναζθεοΨ μλογυκμο με δηΦζπαζε οπενμλεηδίμο ημο οδνμγυκμο – Ακίπκεοζε μλογυκμο (8)  

ΕΙΓΖΑ Γ΄ ΠΦλεξ 

 α)  Ννχηε θαη Δεφηενε ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε: Νείναμα 1.4 Μ δείθηεξ θυθθηκμ ιΦπακμ θαη  

Νείναμα 2.3 Μ δείθηεξ πμο πενηΧπεηαη ζημ θυθθηκμ ιΦπακμ ζηε βαζηθΨ πενημπΨ 

β)  Ννχηε ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε: Νείναμα 1.7. Ε ακηίδναζε ηςκ μλΧςκ με ημ μΦνμανμ  

γ)  Έθηε ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε: Νείναμα 6.1. Οφγθνηζε ηεξ δναζηηθυηεηαξ ζηδΨνμο – παιθμφ 

δ)  γδμε ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε: Νείναμα 8.1. Ακίπκεοζε ηυκηςκ πιςνίμο, βνμμίμο θαη ηςδίμο  

με ηε βμΨζεηα δηαιφμαημξ κηηνηθμφ ανγφνμο 

 (Μη ανηζμμί ζε πανΧκζεζε ακΦγμοκ ζηεκ ανίζμεζε ηςκ ενγαζηενηαθχκ  δναζηενημηΨηςκ ζημοξ 

ακηίζημηπμοξ Γνγαζηενηαθμφξ μδεγμφξ ηςκ μαζεμΦηςκ). 

 Πα ΓνγαζηενηαθΦ ΗΧκηνα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ) ζα μενημκΨζμοκ πνμθεημΧκμο κα δμζεί 

ζημοξ δηδΦζθμκηεξ εθπαηδεοηηθμφξ ε απαηημφμεκε βμΨζεηα γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ 

ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ. Θα δημνγακχζμοκ επημμνθςηηθΦ ζεμηκΦνηα ζηα μπμία ζα 

πανμοζηΦζμοκ ηηξ ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ, ζα επηζθεθζμφκ ηα ζπμιηθΦ ενγαζηΨνηα ηεξ 

πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ θαη ζα ζοκενγαζημφκ με ημοξ Ρπεοζφκμοξ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ θαη 

με ημοξ θαζεγεηΧξ θιΦδμο ΝΓ04. 

 Πα ζεμηκΦνηα αοηΦ ζα πναγμαημπμημφκηαη απμθιεηζηηθΦ ηεκ εμΧνα θαη ηηξ χνεξ θαηΦ ηηξ 

μπμίεξ Χπεη δηεοζεηεζεί ημ ςνμιυγημ πνυγναμμα, Χηζη χζηε μη εθπαηδεοηηθμί ημο θιΦδμο ΝΓ04 κα 

μεκ Χπμοκ μΦζεμα. Οηηξ πενηπηχζεηξ πμο απαηηείηαη μεηαθμνΦ ελμπιηζμμφ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε 

ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ, αοηΨ ζα γίκεηαη με ηε ζφμθςκε γκχμε ημο ΓΗΦΓ θαη με 

εοζφκε ημο Ρπεοζφκμο ημο ενγαζηενίμο. Γηα θΦζε μεηαθίκεζε ζα οπμγνΦθεηαη «Ννςηυθμιιμ 

δακεηζμμφ γηα πνΨζε θαη επηζηνμθΨ». 

 Γηα ηα ΓομκΦζηα ηα μπμία δεκ δηαζΧημοκ επανθΨ ελμπιηζμυ ημ θυζημξ ηεξ πνμμΨζεηαξ ζα 

βανφκεη ηεκ ανμυδηα ζπμιηθΨ επηηνμπΨ. 

 Ννμηείκεηαη ε αγμνΦ ημοιΦπηζημκ μηαξ ζεηνΦξ μνγΦκςκ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ 

ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ με επίδεηλε απυ ημκ θαζεγεηΨ. Γθ‘  υζμκ οπΦνπεη ζπεηηθΨ 

μηθμκμμηθΨ δοκαηυηεηα είκαη ζθυπημε ε πνμμΨζεηα πενηζζμηΧνςκ ζεηνχκ μνγΦκςκ, χζηε μη 

ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ κα πναγμαημπμηεζμφκ ζε μεηςπηθυ ενγαζηΨνημ. 

 Πα ανμυδηα ΓΗΦΓ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ οπεοζφκμοξ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ 
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Γπηζηεμχκ ηςκ Γομκαζίςκ, ζα πνμζθΧνμοκ θΦζε δοκαηΨ ηεπκηθΨ θαη μνγακςηηθΨ βμΨζεηα ζηα 

ΓομκΦζηα ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ. 

 Μ Ρπεφζοκμξ ημο ενγαζηενίμο ζοκηΦζζεη Χγθαηνα, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Φιιμοξ θαζεγεηΧξ 

ημο θιΦδμο ΝΓ04, ηνημεκηαίμ πνυγναμμα ιεηημονγίαξ ημο ενγαζηενίμο. Πμ πνυγναμμα παναδίδεηαη 

ζημ ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο, μ μπμίμξ Χπεη ηεκ εοζφκε ειΧγπμο ηεξ εθανμμγΨξ ημο θαη 

θμηκμπμηείηαη ζημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ θαη ημ μηθείμ ΓΗΦΓ.    

Γπηζεμαίκμομε υηη είκαη επηζομεηΨ ε πναγμαημπμίεζε υζμ ημ δοκαηυκ πενηζζμηΧνςκ ενγαζηενηαθχκ 

δναζηενημηΨηςκ. 

 Μη πναγμαημπμημφμεκεξ ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ ζα ακαγνΦθμκηαη ζημ βηβιίμ φιεξ, 

δηυηη απμηειμφκ μνγακηθυ ημΨμα ηεξ δηδαζθαιίαξ. 

 Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ημο θιΦδμο ΝΓ04 Χπμοκ ηεκ εοζφκε γηα ζΧμαηα δηδαθηηθΨξ θαη 

αλημιυγεζεξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ πμο ζα οπμζηενίλμοκ μνγακςηηθΦ θαη ηεπκηθΦ ηα 

ΓΗΦΓ. 

 Έςξ ηηξ 28-05-2010 μη ΔηεοζοκηΧξ ηςκ Γομκαζίςκ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Ρπεοζφκμοξ 

ηςκ ενγαζηενίςκ ζα απμζηείιμοκ ζηα μηθεία ΓΗΦΓ ζοκμιηθΦ ζημηπεία ζπεηηθΦ με ηηξ ενγαζηενηαθΧξ 

δναζηενηυηεηεξ πμο πναγμαημπμηΨζεθακ θαζ‘ υιε ηε δηΦνθεηα ημο ζπμιηθμφ Χημοξ.  

 Μη ενγαζηενηαθΧξ αίζμοζεξ δηαηίζεκηαη θαηΦ απυιοηε πνμηεναηυηεηα γηα ηεκ 

πναγμαημπμίεζε ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ 

 Ιε εοζφκε ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ Γομκαζίςκ κα ιΦβμοκ γκχζε εκοπυγναθα μη εθπαηδεοηηθμί 

ημο θιΦδμο ΝΓ04. 

 

ΤΠΓΠΘ - Γ7/88695/23-7-2009 
ΘΓΙΑ: ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ ΙαζεμΦηςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ ζηα 

ΓΝΑ.Θ. θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-2010.  

ΟΓΠ:   1. Ρ.Α  86213/Γ7/17-07-2009 ημο ΡΝΓΝΘ, με ζΧμα «Θεηημονγία ηςκ Οπμιηθχκ    

Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-2010» 

             2. Ρ.Α. 111276/Γ2/8-10-07 ημο ΡΝΓΝΘ, με ζΧμα «Ωνμιυγημ Ννυγναμμα ηεξ Α‘, B‘ θαη  

Γ‘ ΠΦλεξ Εμενεζίςκ ΓΝΑ.Θ» 

             3. Ρ.Α 138011/Γ2/3-12-07 ημο ΡΝΓΝΘ, με ζΧμα «Ωνμιυγημ Ννυγναμμα ηεξ Α‘, Β‘, Γ‘  

θαη Δ‘ ΠΦλεξ  Γζπενηκχκ ΓΝΑ.Θ». 

 Οημ πιαίζημ ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμΦηςκ ηεξ ΦοζηθΨξ, ηεξ εμείαξ θαη ηεξ Βημιμγίαξ 

γεκηθΨξ παηδείαξ ζηεκ Α΄, Β΄, Γ΄ ηΦλε ηςκ Εμενεζίςκ ΓΝΑ.Θ, θαη Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Δ΄ ηςκ 

Γζπενηκχκ ΓΝΑ.Θ. θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-10, ζα πναγμαημπμηεζμφκ ημ ιηγυηενμ ηνεηξ (3) 

ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ ακΦ μΦζεμα.  

 Θα θαζμνηζημφκ θμηκΧξ δναζηενηυηεηεξ γηα ηα ΓΝΑ.Θ ανμμδηυηεηαξ θΦζε ΓΗΦΓ, μεηΦ απυ 

ζοκενγαζία ημο μηθείμο Οπμιηθμφ Οομβμφιμο ημο θιΦδμο ΝΓ04 θαη ημο Ρπεοζφκμο ημο ΓΗΦΓ, 

ζφμθςκα με ημ δηαζΧζημμ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ. 

 Μ θαζμνηζμυξ ηςκ παναπΦκς δναζηενημηΨηςκ ζα ακαθμηκςζεί ζηα ΓΝΑ.Θ με  θμηκμπμίεζε 

ζηε Δ/κζε ΟΓΝΓΔ –ΠμΨμα ΟΠ‘ Ιειεηχκ, μΧπνη ηηξ 25/09/2009, με εοζφκε ημο ανμυδημο 

Οπμιηθμφ Οομβμφιμο. 

 Πα ΓΗΦΓ ζα μενημκΨζμοκ πνμθεημΧκμο κα δμζεί ζημοξ δηδΦζθμκηεξ εθπαηδεοηηθμφξ θαζχξ 

θαη ζημοξ Ρπεοζφκμοξ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ε απαηημφμεκε ηεπκηθΨ θαη 

μνγακςηηθΨ βμΨζεηα γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ. Γηα ημ ζθμπυ 

αοηυ ζα δημνγακχζμοκ επημμνθςηηθΦ ζεμηκΦνηα ζηα μπμία ζα πανμοζηΦζμοκ ηηξ ενγαζηενηαθΧξ 

δναζηενηυηεηεξ, ζα επηζθεθζμφκ ηα ζπμιηθΦ ενγαζηΨνηα ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ θαη ζα 
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ζοκενγαζημφκ πνμζςπηθΦ με ημοξ Ρπεοζφκμοξ ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ θαη με ημοξ θαζεγεηΧξ 

θιΦδμο ΝΓ04. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη θιΦδμο ΝΓ04 Χπμοκ ηεκ εοζφκε γηα ζΧμαηα δηδαθηηθΨξ θαη 

αλημιυγεζεξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ, ηα μπμία ζα οπμζηενίλμοκ μνγακςηηθΦ θαη 

ηεπκηθΦ ηα ΓΗΦΓ. 

 Οηηξ πενηπηχζεηξ πμο απαηηείηαη μεηαθμνΦ ελμπιηζμμφ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ 

ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ, αοηΨ ζα γίκεηαη με ηε ζφμθςκε γκχμε ημο ΓΗΦΓ θαη με εοζφκε 

ημο Ρπεοζφκμο ημο ενγαζηενίμο. Γηα θΦζε μεηαθίκεζε ζα οπμγνΦθεηαη «Ννςηυθμιιμ δακεηζμμφ 

γηα πνΨζε θαη επηζηνμθΨ». 

 Γηδηθυηενα, ηα ΓΝΑ.Θ πμο δε δηαζΧημοκ ενγαζηΨνημ μπμνμφκ κα πνεζημμπμημφκ, μεηΦ απυ 

ζοκεκκυεζε, ενγαζηΨνηα ηςκ ΟΓΗ Ψ ζοζηεγαδυμεκςκ ζπμιείςκ.  

 Ε αγμνΦ ηςκ ακαιςζίμςκ θαη ημο εκδεπμμΧκςξ απαηημφμεκμο μηθνμελμπιηζμμφ ζα βανφκεη 

ηεκ ανμυδηα ζπμιηθΨ επηηνμπΨ. 

 Μη Ρπεφζοκμη ηςκ ζπμιηθχκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ μπμνμφκ κα απεοζφκμκηαη 

ζηα θαηΦ ηυπμοξ ΓΗΦΓ γηα θΦζε ακαγθαία ηεπκηθΨ θαη μνγακςηηθΨ οπμζηΨνηλε. 

 Μ Ρπεφζοκμξ ημο ενγαζηενίμο ζοκηΦζζεη, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Φιιμοξ θαζεγεηΧξ ΝΓ04, 

ηεηναμεκηαίμ  πνυγναμμα ιεηημονγίαξ ημο ενγαζηενίμο. Πμ πνυγναμμα παναδίδεηαη ζημ ΔηεοζοκηΨ 

ημο ζπμιείμο, μ μπμίμξ Χπεη ηεκ εοζφκε ειΧγπμο ηεξ εθανμμγΨξ ημο θαη θμηκμπμηείηαη ζημκ ανμυδημ 

Οπμιηθυ Οφμβμοιμ θαη ημ μηθείμ ΓΗΦΓ. 

 Μη πναγμαημπμημφμεκεξ ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ ζα ακαγνΦθμκηαη ζημ βηβιίμ φιεξ, 

δηυηη απμηειμφκ μνγακηθυ ημΨμα ηεξ δηδαζθαιίαξ. 

 Έςξ ηηξ 28/05/2010 μη ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ΓΝΑ.Θ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Ρπεοζφκμοξ ηςκ 

ενγαζηενίςκ ζα απμζηείιμοκ ζημ μηθείμ ΓΗΦΓ ζοκμιηθΦ ζημηπεία ζπεηηθΦ με ηηξ ενγαζηενηαθΧξ 

δναζηενηυηεηεξ πμο πναγμαημπμηΨζεθακ ζε υιε ηε δηΦνθεηα ημο ζπμιηθμφ Χημοξ.  

 Ρπεκζομίδμομε  ζε υιμοξ ημοξ ανμυδημοξ πανΦγμκηεξ ηςκ  ζπμιείςκ, ηεκ ακΦγθε 

απειεοζΧνςζεξ ηςκ ενγαζηενηαθχκ αηζμοζχκ, χζηε κα είκαη δοκαηΨ ε πναγμαημπμίεζε ηςκ 

ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηΨηςκ. 

 Ιε εοζφκε ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ΓΝΑ.Θ θαη ΟΓΗ κα ιΦβμοκ γκχζε εκοπυγναθα μη 

εθπαηδεοηηθμί ημο θιΦδμο ΝΓ04.  

 

ΤΠΔΒΜΘ – 66951/Γ7/10-6-10 
ΘΓΙΑ: Δηαδηθαζία μνηζμμφ ηςκ Ρπεοζφκςκ Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΡΟΓΦΓ). 

ΟΓΠ: 1. Κυμμξ 1566/85, Φνζνμ 42, (ΦΓΗ 167, η.Α‘, 30-09-1985) 

2. Κυμμξ 2986/2002, Φνζνμ 8, παν. 4 (ΦΓΗ 24, η.Α‘, 13-02-2002) 

 3.Ρ.Α. ημο ΡΝΓΝΘ οπ αν. 68278/Γ7/6-07-2006 με ζΧμα «Θεηημονγία ηςκ Γνγαζηενηαθχκ 

ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ – Ανμμδηυηεηεξ θαη ΓπηιμγΨ ηςκ Ρπεοζφκςκ ηςκ ΓΗΦΓ» 

1. Δηαδηθαζία Oνηζμμφ ηςκ Ρπεοζφκςκ Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ. 

ΗαηΦ ηε ζοκεδνίαζε ημο ζοιιυγμο δηδαζθυκηςκ γηα ηεκ θαηακμμΨ ηςκ ελςδηδαθηηθχκ ενγαζηχκ 

ημο ζπμιείμο, ζηεκ ανπΨ θΦζε δηδαθηηθμφ Χημοξ, μ ζφιιμγμξ πνμηείκεη γηα ηε ζΧζε ημο Ρπεοζφκμο 

ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ Χκακ απυ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ θιΦδμο ΝΓ04 πμο 

οπενεημφκ ζημ ζπμιείμ, θαηΦ πνμηίμεζε απυ αοημφξ πμο εθδειχκμοκ ζπεηηθυ εκδηαθΧνμκ. 

Ε πνυηαζε ημο ζοιιυγμο ηςκ δηδαζθυκηςκ γηα ημκ οπμρΨθημ ΡΟΓΦΓ δηαβηβΦδεηαη Φμεζα ζηεκ 

μηθεία Δηεφζοκζε ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ.  

Μ ΔηεοζοκηΨξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, μεηΦ απυ ζπεηηθΨ γκχμε ημο ανμμδίμο ζπμιηθμφ 

ζομβμφιμο θαη ημο Ρπεοζφκμο ημο μηθείμο ΓΗΦΓ γηα ηεκ ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ 

Γπηζηεμχκ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημο θαηΦ ημ πνμεγμφμεκμ ζπμιηθυ Χημξ, με 
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απυθαζΨ ημο μνίδεη ζφμθςκα με ηα θΦηςζη θνηηΨνηα, ημοξ Ρπεοζφκμοξ, ε ζεηεία ηςκ μπμίςκ είκαη 

μμκμεηΨξ. Ε ζπεηηθΨ απυθαζε θμηκμπμηείηαη ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ θαη ζηε Δ/κζε ΟΓΝΓΔ / 

ΠμΨμα ΟΠ΄ Ιειεηχκ ημο Ρπ. Ναηδείαξ Δ.Β.Ι.Θ. 

Οε θΦζε Οπμιείμ μνίδεηαη Χκαξ ΡΟΓΦΓ. Οηα Θφθεηα, πμο δηαζΧημοκ δφμ ενγαζηΨνηα, πμο Χπμοκ 

δεμημονγεζεί μΧζς ημο ΓΝΓΑΓΗ, μνίδεηαη θαη δεφηενμξ ΡΟΓΦΓ. Γπίζεξ, δεφηενμξ ΡΟΓΦΓ 

μνίδεηαη θαη ζηα ζπμιεία ηα μπμία δηαζΧημοκ θαη δεφηενμ μνγακςμΧκμ ενγαζηΨνημ με ηεκ 

πνμτπυζεζε κα Χπμοκ ημοιΦπηζημκ δχδεθα ημΨμαηα μαζεηχκ. 

Οε πενίπηςζε πμο ηα ζπμιεία ζοζηεγΦδμκηαη θαη οπΦνπεη μυκμ Χκα ενγαζηΨνημ Φοζηθχκ 

Γπηζηεμχκ μνίδμκηαη δφμ ΡΟΓΦΓ μη μπμίμη Χπμοκ απυ θμηκμφ ηεκ εοζφκε ημο ενγαζηενίμο, μ 

θαζΧκαξ γηα ημ πνμκηθυ δηΦζηεμα πμο ημ πνεζημμπμηεί.   

2. ΗνηηΨνηα επηιμγΨξ. 

ΓΦκ οπΦνπμοκ πενηζζυηενμη ημο εκυξ οπμρΨθημη, ηα θνηηΨνηα βΦζεη ηςκ μπμίςκ επηιΧγεηαη μ 

ΡΟΓΦΓ είκαη, θαηΦ ζεηνΦ πνμηεναηυηεηαξ, ηα αθυιμοζα: 

1. Μη Ιεηαπηοπηαθμί ηίηιμη ζπμοδχκ  

2. Ε ζεηεία ςξ Ρπεοζφκμο ΓΗΦΓ 

3. Ε πνμτπενεζία ςξ ζοκενγΦηε ζε ΓΗΦΓ 

4. Ε γεκηθυηενε ενγαζηενηαθΨ εμπεηνία 

5. Ε παναθμιμφζεζε ηςκ επημμνθςηηθχκ δναζηενημηΨηςκ ημο μηθείμο ΓΗΦΓ 

6. Ε ηθακυηεηα πεηνηζμμφ ειεθηνμκηθχκ οπμιμγηζηχκ θαη ε γκχζε λΧκςκ γιςζζχκ 

7. Ε ζομμεημπΨ ημο ζηηξ δηαδηθαζίεξ ακΦπηολεξ ηςκ ενγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ 

(επηηνμπΧξ πνμδηαγναθχκ, αλημιυγεζεξ πνμζθμνχκ, θιπ) 

8. Ε μνγακηθΨ ζΧζε ζηε ζπμιηθΨ μμκΦδα ζηεκ μπμία ακΨθεη ημ ενγαζηΨνημ. 

Γηα ηε ζΧζε ημο ΡΟΓΦΓ δεκ πνμηείκεηαη μ ΔηεοζοκηΨξ ημο ζπμιείμο. Γπίζεξ, δεκ πνμηείκεηαη μ 

ΡπμδηεοζοκηΨξ ημο ζπμιείμο, εθηυξ ηςκ πενηπηχζεςκ πμο δεκ οπΦνπεη Φιιμξ εθπαηδεοηηθυξ 

θιΦδμο ΝΓ04 ζημ ζπμιείμ. 

3. ΗαζΨθμκηα ημο Ρπεοζφκμο ΟΓΦΓ. 

Μ ΡΟΓΦΓ θΧνεη ηεκ εοζφκε γηα θΦζε ζΧμα πμο ζπεηίδεηαη με ημ ΓνγαζηΨνημ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ. 

Φνμκηίδεη γηα ηεκ μνγΦκςζε ημο πχνμο θαη ηε ζςζηΨ ιεηημονγία ημο ενγαζηενίμο. 

Γηδηθυηενα, ζηα πιαίζηα ηςκ θαζεθυκηςκ ημο: 

 Πενεί βηβιίμ οιηθμφ ημο ενγαζηενίμο. 

 Πενεί ανπείμ με ηα ηεπκηθΦ εγπεηνίδηα ηςκ μνγΦκςκ ημο ενγαζηενίμο, με ημοξ 

ενγαζηενηαθμφξ μδεγμφξ, με ηα Χγγναθα ημο Ρπ. Ναηδείαξ Δ.Β.Ι.Θ με ηα μπμία θαζμνίδμκηαη 

θΦζε ζπμιηθυ Χημξ μη οπμπνεςηηθΧξ ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ θαη με μπμημδΨπμηε Φιιμ 

πνΨζημμ Χκηοπμ Ψ ειεθηνμκηθυ οιηθυ  

 Πενεί θαη παναθμιμοζεί ηεκ εκεμΧνςζε ημο εμενμιμγίμο (βηβιίμο ζομβΦκηςκ), ζε 

ζοκενγαζία με ημοξ θαζεγεηΧξ πμο θΦκμοκ πνΨζε ημο ενγαζηενίμο. 

 ΟοκηΦζζεη, Χγθαηνα, ζηεκ ανπΨ θΦζε ηνημΨκμο Ψ ηεηναμΨκμο, ζε ζοκενγαζία με ημοξ  

θαζεγεηΧξ θιΦδμο ΝΓ04,  πνυγναμμα ιεηημονγίαξ ημο ενγαζηενίμο θαη ζοκημκίδεη ηεκ εθανμμγΨ 

ημο. Πμ πνυγναμμα θαηαηίζεηαη ζημκ ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο, μ μπμίμξ Χπεη ηεκ ανμμδηυηεηα 

ειΧγπμο ηεξ εθανμμγΨξ ημο θαη  θμηκμπμηείηαη ζημ μηθείμ ΓΗΦΓ θαη ζημκ ανμυδημ Οπμιηθυ 

Οφμβμοιμ. 

 ΟοκενγΦδεηαη με ημκ Ρπεφζοκμ ημο ΓΗΦΓ θαη θνμκηίδεη γηα ηε δηεοζΧηεζε θΦζε μνγακςηηθμφ, 

ηεπκηθμφ Ψ Φιιμο πνμβιΨμαημξ. 

 Φνμκηίδεη γηα ηεκ ηΨνεζε ηςκ θακυκςκ αζθαιείαξ θαη ογηεηκΨξ ημο ενγαζηενίμο. 

 ΟομμεηΧπεη ζε ηαθηηθΨ βΦζε ζηηξ εκεμενςηηθΧξ ζοκακηΨζεηξ ημο ΓΗΦΓ. 
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 ΝνμζθΧνεη θΦζε δοκαηΨ ανςγΨ ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ θιΦδμο ΝΓ04 πμο πνεζημμπμημφκ ημ 

ενγαζηΨνημ (εκδεηθηηθΦ, βμεζΦεη ζηεκ πνμεημημαζία ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ θαη πανίζηαηαη 

ςξ δεφηενμξ θαζεγεηΨξ, υπμο αοηυ είκαη εθηθηυ).  

 Γπημειείηαη ηε ζοκηΨνεζε θαη επηζθεοΨ ηςκ μνγΦκςκ. 

 Γκεμενχκεη Χγθαηνα ημκ ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο γηα ηηξ απαηημφμεκεξ δαπΦκεξ θαη ηεκ 

πνμμΨζεηα ηςκ ακαγθαίςκ ακαιχζημςκ εηδχκ. 

 Οημ ηΧιμξ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ, ζοκηΦζζεη εηΨζηα Χθζεζε, ζηεκ μπμία ζομπενηιαμβΦκμκηαη 

ηα πμημηηθΦ θαη πμζμηηθΦ ζημηπεία ιεηημονγίαξ ημο ενγαζηενίμο θαη μη πνμηΦζεηξ ημο γηα ηε 

βειηίςζε ηεξ ιεηημονγίαξ ημο. Ε Χθζεζε οπμβΦιιεηαη ζημ ΔηεοζοκηΨ ημο Οπμιείμο  θαη 

θμηκμπμηείηαη ζημ μηθείμ ΓΗΦΓ θαη ζημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ. 

Γηα ηεκ απμηειεζμαηηθΨ θΦιορε ηςκ παναπΦκς οπμπνεχζεςκ, δηαηίζεκηαη απυ ημ οπμπνεςηηθυ 

δηδαθηηθυ ςνΦνημ ημο ΡΟΓΦΓ 3 χνεξ. Μη ηνεηξ αοηΧξ χνεξ θαηαγνΦθμκηαη ζημ ςνμιυγημ 

πνυγναμμα ημο  ζπμιείμο θαη θαηακΧμμκηαη ζε δηαθμνεηηθΧξ εμΧνεξ. ΓΦκ, μεηΦ ηεκ θΦιορε ημο 

ενγαζηενηαθμφ ηνηχνμο ημο ΡΟΓΦΓ, πνμθφρμοκ ακΦγθεξ ζε χνεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ Φοζηθχκ 

μαζεμΦηςκ, αοηΧξ ακαηίζεκηαη οπενςνηαθΦ ζε θαζεγεηΧξ ημο ζπμιείμο, ζομπενηιαμβακμμΧκμο θαη 

ημο Ρπεοζφκμο ημο ενγαζηενίμο.  

Μ οπεφζοκμξ ΡΟΓΦΓ δεκ απαιιΦζζεηαη απυ ελςδηδαθηηθΧξ ενγαζίεξ θαη εθεμενίεξ. 

Ιε εοζφκε ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιείςκ κα εκεμενςζμφκ εκοπυγναθα μη θαζεγεηΧξ θιΦδμο 

ΝΓ04. 

 
Δ.Δ.Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΣΑ – 6469/1-9-2010 

ΘΓΙΑ: ΔηεοζΧηεζε ςνανίμο ηςκ θαζεγεηχκ θιΦδμο ΝΓ04. 

ΟΓΠ.: 104831/Γ7/25-8-2010/ΡΝΔΒΙΘ/Δκζε ΟΓΝΓΔ/Πμ. ΟΠ′ Ιειεηχκ 

Οε ζοκΧπεηα ημο ακςηΧνς ζπεηηθμφ, ζαξ απμζηΧιιμομε ημκ πνμγναμμαηηζμυ ζφμθςκα με ημκ 

μπμίμ μη θαζεγεηΧξ ημο θιΦδμο ΝΓ04 ηςκ ζπμιείςκ ημο Κμμμφ Ηανδίηζαξ ζα δΧπμκηαη ηεκ 

οπμζηενηθηηθΨ βμΨζεηα απυ ημ Γ.Η.Φ.Γ., παναθμιμοζχκηαξ ηηξ επημμνθςηηθΧξ ζοκακηΨζεηξ πμο 

δημνγακχκμοκ. 

Μ πνυκμξ αοηυξ ζα αλημπμηείηαη θαη απυ ημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ ημο θιΦδμο ΝΓ04, χζηε κα μεκ 

πνμθαιείηαη απχιεηα δηδαθηηθχκ ςνχκ. 

Ναναθαιμφκηαη ηα ζπμιεία κα θαηανηίζμοκ ημ ςνμιυγημ πνυγναμμΦ ημοξ ιαμβΦκμκηαξ οπυρε ημκ 

πνμγναμμαηηζμυ πμο αθμιμοζεί.  

ΗαηΦ ηηξ εμΧνεξ πμο ακαγνΦθμκηαη ζημκ παναθΦης εβδμμαδηαίμ πνμγναμμαηηζμυ μη θαζεγεηΧξ 

ΝΓ04 ζα Χπμοκ ζημ πνυγναμμΦ ημοξ μΦζεμα ηηξ δφμ ζοκεπυμεκεξ πνχηεξ χνεξ θαη μεηΦ ζα είκαη 

ειεφζενμη γηα ηηξ πνμακαθενυμεκεξ ζοκενγαζίεξ. 

ΔεοηΧνα: ΓομκΦζηα 

Πνίηε: 
ΓεκηθΦ Θφθεηα (ΓΓΘ) 

ΓπαγγειμαηηθΦ Θφθεηα (ΓΝΑΘ) 

 

Δ.Δ.Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΣΑ – 8564/24-9-2009 
ΘΓΜΑ: ΓνγαζηενηαθΨ Δηδαζθαιία ηςκ ΙαζεμΦηςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ ΓεκηθΨξ Ναηδείαξ ζηα 

ΓΝΑ.Θ. θαηΦ ημ ζπμιηθυ Χημξ 2009-10.              

ΥΓΣ.: Ρ.Α. 86213/Γ7/17-7-2009/ΡΝΓΝΘ 

   88695/Γ7/23-7-2009/ΡΝΓΝΘ/Δκζε ΟΓΝΓΔ/ΠμΨμα Οη′ Ιειεηχκ 

 

 ΙεηΦ απυ ζοκενγαζία ηεξ ΟπμιηθΨξ Οομβμφιμο θι. ΝΓ04 θ. ΒανβΦναξ Νακαγηςηίδμο θαη 
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ημο Ρπεοζφκμο Γ.Η.Φ.Γ. Κ. Ηανδίηζαξ θ. Οεναθείμ Ιπίηζημο θαζμνίζηεθακ μη ηνεηξ θαη‘ ειΦπηζημκ 

ενγαζηενηαθΧξ δναζηενηυηεηεξ ακΦ μΦζεμα θαη ηΦλε πμο ζα πναγμαημπμηεζμφκ ημ ζπμιηθυ Χημξ 

2009-10 ζηα ΓΝΑ.Θ. ημο Κ. Ηανδίηζαξ. 

Μη δναζηενηυηεηεξ αοηΧξ είκαη μη ελΨξ:  

Α. Γηα ηα εμενήζηα ΓΠΑ.Λ.  

Α΄ ΠΦλε 

ΦΡΟΖΗΕ 

1. ΙΧηνεζε μΨθμοξ, πνυκμο, μΦδαξ θαη δφκαμεξ. (1) 

2. ΙειΧηε εοζφγναμμεξ μμαιΦ επηηαποκυμεκεξ θίκεζεξ. (2α) 

3. ΠνηβΨ μιίζζεζεξ ζε θεθιημΧκμ επίπεδμ. (7) 

ΕΙΓΖΑ 

1. ΝαναζθεοΨ δηαιομΦηςκ μνηζμΧκεξ πενηεθηηθυηεηαξ %w/w θαη %w/v. 

2. ΕιεθηνηθΨ αγςγημυηεηα δηαιομΦηςκ ειεθηνμιοηχκ. (4) 

3. Γφνεζε pH δηαιομΦηςκ με πνΨζε δεηθηχκ, πεπαμεηνηθμφ πΦνημο θαη πεπΦμεηνμο. (5) 

Β΄ ΠΦλε 

ΦΡΟΖΗΕ 

1. Ειεθηνηθυ θφθιςμα. - Κυμμξ ημο Ohm. 

2. ΙειΧηε ηεξ παναθηενηζηηθΨξ θαμπφιεξ ειεθηνηθΨξ πεγΨξ θαη ςμηθμφ θαηακαιςηΨ. (3) 

3. Ννμζδημνηζμυξ ηεξ Χκηαζεξ ηεξ βανφηεηαξ με ηε βμΨζεηα απιμφ εθθνεμμφξ. (5) 

ΕΙΓΖΑ 

1. ΑκαπανΦζηαζε μνγακηθχκ εκχζεςκ - δεζμχκ με μμκηΧια. 

2. Μλείδςζε ηεξ αηζακυιεξ. (1,β) 

3. ΝαναζθεοΨ θαη ακίπκεοζε αιδετδχκ. (2) 

Γ΄ ΠΦλε 

ΦΡΟΖΗΕ Ζ 

1. Νναγμαημπμίεζε μεηαζπεμαηηζηΨ γηα ακφρςζε θαη γηα οπμβηβαζμυ ηΦζεξ. 

2. Αηζζεημπμίεζε ηεξ Χκκμηαξ ημο θφμαημξ. ΓγθΦνζηα θαη δηαμΨθε θφμαηα. 

3. ΔηΦζιαζε - ΜιηθΨ ακΦθιαζε. 

ΦΡΟΖΗΕ ΖΖ 

1. ΑπιΨ ανμμκηθΨ ηαιΦκηςζε (με ηε πνΨζε ημο Ιultilog, υπμο οπΦνπεη δοκαηυηεηα κα 

βνεζεί). 

2. Ννμζδημνηζμυξ ηεξ νμπΨξ αδνΦκεηαξ θοιίκδνμο πμο θοιίεηαη ζε πιΦγημ επίπεδμ. (4)  

3. ΙειΧηε ηεξ ειαζηηθΨξ θαη πιαζηηθΨξ θνμφζεξ με ηα ενγαζηενηαθΦ αμαλίδηα. (5) 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Ζ 

1. ΝαναηΨνεζε πνςημδχςκ. 

2. ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε βαθηενίςκ ζε μυκημμ παναζθεφαζμα. (1) 

3. ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε μυκημμο παναζθεοΦζμαημξ αίμαημξ  

ΒΖΜΘΜΓΖΑ ΖI 

1. ΗοηηανμγεκεηηθΨ: ΑκΦιοζε θανουηοπμο (3) Ε Φζθεζε μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί, εθυζμκ 

οπΦνπεη ε δοκαηυηεηα, ζε ζοκδοαζμυ με ηε μηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε μυκημμο παναζθεοΦζμαημξ 

ακζνχπηκμο πνςμμζχμαημξ.  . 

2. Απμμυκςζε κμοθιεσθχκ μλΧςκ (DNA απυ θοηηθΦ θφηηανα) (1) 

3. Ε ακΦπηολε δομμμεθφηςκ ζηε μαγηΦ (5)  

 

Β. Γηα ημ εζπενηκό ΓΠΑ.Λ.  
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Α΄ ΠΦλε 

ΦΡΟΖΗΕ 

1. ΙΧηνεζε μΨθμοξ, πνυκμο, μΦδαξ θαη δφκαμεξ (1) 

2. ΙειΧηε εοζφγναμμεξ μμαιΦ επηηαποκυμεκεξ θίκεζεξ (2α) 

3. ΠνηβΨ μιίζζεζεξ ζε θεθιημΧκμ επίπεδμ (7) 

ΕΙΓΖΑ 

1. ΝαναζθεοΨ δηαιομΦηςκ μνηζμΧκεξ πενηεθηηθυηεηαξ %w/w θαη %w/v. 

2. ΕιεθηνηθΨ αγςγημυηεηα δηαιομΦηςκ εκχζεςκ ημκηηθχκ θαη εηενμπμιηθχκ 

3. Γφνεζε pH δηαιομΦηςκ με πνΨζε δεηθηχκ, πεπαμεηνηθμφ πΦνημο θαη πεπΦμεηνμο. (5) 

Β΄ ΠΦλε 

ΦΡΟΖΗΕ 

1. Οηαηηθυξ ειεθηνηζμυξ. 

2. Ειεθηνηθυ θφθιςμα (μΧηνεζε V, I, R). - Κυμμξ ημο Ohm.  

3. Οε ζεηνΦ Ψ πανΦιιειε ζφκδεζε ακηηζηαηχκ Ψ ιαμπηΨνςκ. 

Γ΄ ΠΦλε 

ΦΡΟΖΗΕ 

1. Ηακυκαξ Lenz. - Αμμηβαία επαγςγΨ. - ΑοηεπαγςγΨ.  

2. Ννμζδημνηζμυξ ηεξ Χκηαζεξ ηεξ βανφηεηαξ με ηε βμΨζεηα απιμφ εθθνεμμφξ. (5 γεκ. 

παηδείαξ)  

3. ΙειΧηε ημο ζοζηΨμαημξ θαηαθυνοθμ ειαηΨνημ - μΦδα. Ννμζδημνηζμυξ ζηαζενΦξ ειαηενίμο - 

βαζμμκυμεζε. (7 γεκ. παηδείαξ)  
ΕΙΓΖΑ 

1. ΑκαπανΦζηαζε μνγακηθχκ εκχζεςκ - δεζμχκ με μμκηΧια. 

2. Μλείδςζε ηεξ αηζακυιεξ. (1,β) 

3. ΝαναζθεοΨ θαη ακίπκεοζε αιδετδχκ. (2) 

Δ΄ ΠΦλε 

ΦΡΟΖΗΕ Ζ 

1. Νναγμαημπμίεζε μεηαζπεμαηηζηΨ γηα ακφρςζε θαη γηα οπμβηβαζμυ ηΦζεξ. 

2. Αηζζεημπμίεζε ηεξ Χκκμηαξ ημο θφμαημξ. ΓγθΦνζηα θαη δηαμΨθε θφμαηα. 

3. ΔηΦζιαζε - ΜιηθΨ ακΦθιαζε. 

ΦΡΟΖΗΕ ΖΖ 

1. ΑπιΨ ανμμκηθΨ ηαιΦκηςζε (με ηε πνΨζε ημο Ιultilog, υπμο οπΦνπεη δοκαηυηεηα κα 

βνεζεί). 

2. Ννμζδημνηζμυξ ηεξ νμπΨξ αδνΦκεηαξ θοιίκδνμο πμο θοιίεηαη ζε πιΦγημ επίπεδμ. (4)  

3. ΙειΧηε ηεξ ειαζηηθΨξ θαη πιαζηηθΨξ θνμφζεξ με ηα ενγαζηενηαθΦ αμαλίδηα. (5) 

ΒΖΜΘΜΓΖΑ Ζ 

1. ΝαναηΨνεζε πνςημδχςκ. 

2. ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε βαθηενίςκ ζε μυκημμ παναζθεφαζμα. (1) 

3. ΙηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε μυκημμο παναζθεοΦζμαημξ αίμαημξ  

ΒΖΜΘΜΓΖΑ ΖI 

1. ΗοηηανμγεκεηηθΨ: ΑκΦιοζε θανουηοπμο (3) Ε Φζθεζε μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί, εθυζμκ 

οπΦνπεη ε δοκαηυηεηα, ζε ζοκδοαζμυ με ηε μηθνμζθμπηθΨ παναηΨνεζε μυκημμο παναζθεοΦζμαημξ 

ακζνχπηκμο πνςμμζχμαημξ.  . 

2. Απμμυκςζε κμοθιεσθχκ μλΧςκ (DNA απυ θοηηθΦ θφηηανα) (1) 

3. Ε ακΦπηολε δομμμεθφηςκ ζηε μαγηΦ (5)  
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ΟΕΙΓΖΩΟΕ: Μη ανηζμμί ζε πανΧκζεζε ακηηπνμζςπεφμοκ ηεκ ανίζμεζε ηςκ ενγαζηενηαθχκ 

δναζηενημηΨηςκ ζημοξ ακηίζημηπμοξ ζπμιηθμφξ Γνγαζηενηαθμφξ Μδεγμφξ ηςκ μαζεμΦηςκ. 

 Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ Δ.Γ. ΗΑΞΔΖΠΟΑΟ 

 α/α 

 Ε ΝΞΜΤΟΠΑΙΓΚΕ ΓΞΑΦΓΖΜΡ Δ.Γ. ΗΑΞΔΖΠΟΑΟ 

 ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΑ ΝΞΑΚΠΔΜΡ-ΗΑΚΜΡΞΑ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  
Ανηζ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 

Ηαζμνηζμυξ εηδηθυηενςκ θαζεθυκηςκ θαη ανμμδημηΨηςκ ηςκ πνμσζηαμΧκςκ ηςκ πενηθενεηαθχκ 

οπενεζηχκ πνςημβΦζμηαξ θαη δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ, ηςκ δηεοζοκηχκ θαη οπμδηεοζοκηχκ 

ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη ΟΓΗ θαη ηςκ ζοιιυγςκ ηςκ δηδαζθυκηςκ. 
Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

ΓΘΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ ΗΑΖ ΘΞΕΟΗΓΡΙΑΠΩΚ 

 Έπμκηαξ οπυρε: 

1. Πηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 2 παν. 6 ημο Κ. 2986/2002 (ΦΓΗ24Α"). 

2. Πηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 29Αημο Κ. 1558/1985 (ΦΓΗ 137 Α'), υπςξ πνμζηΧζεθε με ημ 

Φνζνμ 27 ημο Κ. 2081/1992 (ΦΓΗ 154 Α‘) θαη ακηηθαηαζηΦζεθε με ημ Φνζνμ 1 ημο Κ. 2469/1997 

(ΦΓΗ 38 Α'). 

3. Πμο Φνζνμο 2 ηεξ ΟΠ5/53/31.10.2001 Απυθαζεξ ημο Ννςζοπμονγμφ θαη ημο Ρπμονγμφ 

ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ «Ηαζμνηζμυξ ανμμδημηΨηςκ ηςκ Ρθοπμονγχκ ημο 

Ρπμονγείμο ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ» (ΦΓΗ 1484/13/31.10.2002). 

4. Πμ γεγμκυξ υηη απυ ηηξ δηαηΦλεηξ ηεξ πανμφζαξ απυθαζεξ δεκ πνμθαιείηαη δαπΦκε ζημκ 

θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ, απμθαζίδμομε: 

ΗΓΦΑΘΑΖΜ Α' 

ΗΑΘΕΗΜΚΠΑ ΗΑΖ ΑΞΙΜΔΖΜΠΕΠΓΟ ΠΩΚ ΝΓΞΖΦΓΞΓΖΑΗΩΚ ΔΖΓΡΘΡΚΠΩΚ 

ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ ΗΑΖ ΠΩΚ ΝΞΜΤΟΠΑΙΓΚΩΚ ΠΙΕΙΑΠΩΚ ΠΩΚ ΔΖΓΡΘΡΚΟΓΩΚ ΑΡΠΩΚ 

Άνζνμ 1 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Νενηθενεηαθχκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ 

1. Μη Νενηθενεηαθμί ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ οπΦγμκηαη ζημκ Ρπμονγυ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη 

ΘνεζθεομΦηςκ. Αζθμφκ ηε δημίθεζε, ημκ Χιεγπμ θαη ηεκ επμπηεία ζε υιεξ ηηξ απμθεκηνςμΧκεξ 

οπενεζίεξ ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ημο Ρπμονγείμο ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ 

θαη ΘνεζθεομΦηςκ, υπςξ αοηΧξ πνμβιΧπμκηαη ζημ Φνζνμ 14 ηεξ παν. δ ημο Κ. 2817/2000 θαη 

ζημ Φνζνμ 1 ημο Κ. 2986/2002. Οηε πενημπΨ ηεξ εοζφκεξ ημοξ αζθμφκ ηηξ ανμμδηυηεηεξ ηηξ 

μπμίεξ εθπςνεί εθΦζημηε μ Ρπμονγυξ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ. Δηαπεηνίδμκηαη ηεκ 

εθπαηδεοηηθΨ πμιηηηθΨ, εηζεγμφκηαη ζημκ Ρπμονγυ γηα υια ηα ζΧμαηα ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ θαη 

Χπμοκ ηεκ εοζφκε ηεξ ζφκδεζεξ ηςκ πενηθενεηαθχκ οπενεζηχκ ηεξ εθπαίδεοζεξ με ηηξ 

ακηίζημηπεξ θεκηνηθΧξ οπενεζίεξ θαη ηα υνγακα πνμγναμμαηηζμμφ, αλημιυγεζεξ θαη Χνεοκαξ ημο 

Ρπμονγείμο ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ, υπςξ ημ Ναηδαγςγηθυ Ζκζηηημφημ (Ν.Ζ.), ημ 

ΗΧκηνμ ΓθπαηδεοηηθΨξ Ένεοκαξ (Η.Γ.Γ), ημκ Μνγακηζμυ Γπημυνθςζεξ Γθπαηδεοηηθχκ (Μ.ΓΝ.ΓΗ.), 

ημκ Μνγακηζμυ Οπμιηθχκ θηενίςκ (Μ.Ο.Η.) θ.ιπ. 

2. Γηδηθυηενα μη Νενηθενεηαθμί ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ: 

   α) Αζθμφκ ηε δημίθεζε, θαζμδεγμφκ, επμπηεφμοκ, ειΧγπμοκ θαη ζοκημκίδμοκ ηε ιεηημονγία ηςκ 

ημεμΦηςκ ηεξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ ηεξ ΝνςημβΦζμηαξ θαη 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, ημο ΠμΨμαημξ Δημίθεζεξ, θαζχξ θαη υιςκ ηςκ επί μΧνμοξ 

οπενεζηχκ θαη οπαιιΨιςκ μη μπμίμη οπενεημφκ ζηεκ ΝενηθενεηαθΨ Δηεφζοκζε Γθπαίδεοζεξ. 

   β) ΟοκενγΦδμκηαη με ημοξ πνμσζηαμΧκμοξ ηςκ παναπΦκς ημεμΦηςκ θαη ζοκημκίδμοκ ημ Χνγμ 

ημοξ με ζθμπυ ημ ζοκημκηζμυ δνΦζεξ ακΦμεζα ημοξ, ηεκ εκηαία θαηεφζοκζε θαη ηεκ Φμεζε 

ακηημεηχπηζε ηςκ πνμβιεμΦηςκ πμο πνμθφπημοκ. 

  γ) Οογθνμημφκ με απυθαζε ημοξ ηα ΡπενεζηαθΦ Οομβμφιηα ΝΡΟΝΓ θαη ΝΡΟΔΓ, ζφμθςκα με 

ηηξ θείμεκεξ δηαηΦλεηξ, θαη θονχκμοκ ηηξ πνΦλεηξ ηςκ ζομβμοιίςκ ζημ πιαίζημ ηςκ ανμμδημηΨηςκ 

ημοξ. 



ΝΟΜΟΘΓΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΚΓΝΣΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑ  

Γ.Κ.Φ.Γ. Κανδίηζαξ  24410 79170 -1  εναθείμ Μπίηζημξ  serbitsios@sch.gr 

62 

   δ) Γηζεγμφκηαη ζημκ Ρπμονγυ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ ηε ζογθνυηεζε ηςκ 

ακςηΧνςκ πενηθενεηαθχκ οπενεζηαθχκ ζομβμοιίςκ (ΑΝΡΟΝΓ, ΑΝΡΟΔΓ θαη ΝΡΟΔΖΝ) 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 7 παν. 1 θαη 2 ημο Κ. 2986/2002. 

   ε) Μνίδμοκ ημοξ ακαπιενςηΧξ ηςκ πνμσζηαμΧκςκ ηςκ ημεμΦηςκ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ 

ΗαζμδΨγεζεξ θαη ημο ΠμΨμαημξ Δημίθεζεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ. 

   ζη) Ννμεδνεφμοκ ζηα ΝενηθενεηαθΦ ΡπενεζηαθΦ Οομβμφιηα ΑΝΡΟΝΓ, ΑΝΡΟΔΓ θαη 

ΝΡΟΔΖΝ, εηζεγμφκηαη γηα υια ηα ζΧμαηα ηεξ ανμμδηυηεηαξ αοηχκ ηςκ ζομβμοιίςκ Ψ ακαζΧημοκ 

ζε Φιια μΧιε ημο ζομβμοιίμο ηεκ εηζΨγεζε. 

   δ) ΙεηΧπμοκ ζηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ ΠμεμΦηςκ ΓπηζηεμμκηθΨξ - 

ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ, ημο ΝνμσζηαμΧκμο ημο ΠμΨμαημξ Δημίθεζεξ, ηςκ Οπμιηθχκ 

Οομβμφιςκ, ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ θαη ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη δημηθεηηθχκ οπαιιΨιςκ μη 

μπμίμη οπενεημφκ ζηηξ πενηθενεηαθΧξ οπενεζίεξ ημο Ρπμονγείμο ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη 

ΘνεζθεομΦηςκ θαη ακΨθμοκ δημηθεηηθΦ ζηε ΝενηθενεηαθΨ Δηεφζοκζε Γθπαίδεοζεξ. 

   ε) Απμθαζίδμοκ ηεκ εθανμμγΨ πνμγναμμΦηςκ ακηηζηαζμηζηηθΨξ οπμζηΨνηλεξ ζημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ εθείκμοξ μη μπμίμη πανμοζηΦδμοκ αδοκαμίεξ ζηεκ Φζθεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ ημοξ 

Χνγμο με ζθμπυ ηε βειηίςζε ηεξ ηθακυηεηαξ αοηχκ κα ακηαπμθνηζμφκ απμηειεζμαηηθυηενα. 

   ζ) Γίκαη δημηθεηηθμί θαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη ηςκ πνμσζηαμΧκςκ ηςκ ημεμΦηςκ 

ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ, ημο ΠμΨμαημξ Δημίθεζεξ, ηςκ Οπμιηθχκ 

Οομβμφιςκ, θαη ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ, θαζχξ θαη Χπμοκ πεηζανπηθΨ δηθαημδμζία υιςκ 

ηςκ εθπαηδεοηηθχκ Ψ δημηθεηηθχκ οπαιιΨιςκ, μη μπμίμη οπΦγμκηαη ζηεκ ΝενηθενεηαθΨ Δηεφζοκζε 

Γθπαίδεοζεξ θαη οπενεημφκ ζηηξ απμθεκηνςμΧκεξ οπενεζίεξ ημο Ρπμονγείμο ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ 

θαη ΘνεζθεομΦηςκ. 

   η) ΟοκενγΦδμκηαη με ημ Γεκηθυ ΓναμμαηΧα ηεξ ΝενηθΧνεηαξ, ηηξ ιμηπΧξ πενηθενεηαθΧξ οπενεζίεξ 

ημο θνΦημοξ θαη ημοξ Μνγακηζμμφξ ΠμπηθΨξ Αοημδημίθεζεξ (Μ.Π.Α.) θαη εηζεγμφκηαη γηα θΦζε ζΧμα 

ημ μπμίμ ζπεηίδεηαη με ηεκ εθπαίδεοζε ζημ επίπεδμ ηεξ πενηθΧνεηαξ. 

   ηα) Γκενγμφκ υιεξ ηηξ οπενεζηαθΧξ θαη δημηθεηηθΧξ μεηαβμιΧξ μη μπμίεξ ημοξ ακαηίζεκηαη απυ 

ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, φζηενα απυ εηζΨγεζε ηςκ ακηίζημηπςκ Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ. 

   ηβ) Έπμοκ ηεκ εοζφκε ημο θφνημο δηαηΦθηε ηςκ πηζηχζεςκ πμο εγγνΦθμκηαη ζημκ 

πνμτπμιμγηζμυ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ Ψ μεηαβηβΦδμκηαη με επηηνμπηθΦ 

εκηΦιμαηα θαη πνμμνίδμκηαη γηα ηηξ ιεηημονγηθΧξ ακΦγθεξ ηςκ πενηθενεηαθχκ οπενεζηχκ 

πνςημβΦζμηαξ θαη δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ ημο Ρπμονγείμο ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη 

ΘνεζθεομΦηςκ, πιεκ εθείκςκ μη μπμίεξ πνμμνίδμκηαη γηα ηηξ ιεηημονγηθΧξ ακΦγθεξ ηςκ 

πενηθενεηαθχκ οπενεζηχκ κμμανπηαθμφ επηπΧδμο θαη ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, μη μπμίεξ 

ακηημεηςπίδμκηαη απυ ημκ πνμτπμιμγηζμυ δαπακχκ ηεξ μηθείαξ ΚμμανπηαθΨξ Αοημδημίθεζεξ. 

   ηγ) Έπμοκ ηεκ ανμμδηυηεηα ζοκημκηζμμφ ηςκ μηθμκμμηθχκ ζεμΦηςκ ημο πχνμο εοζφκεξ ημοξ. 

Άνζνμ 2 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Νενηθενεηαθχκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ  

ζε ζπΧζε με ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ 

1. Μη Νενηθενεηαθμί ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ παναθμιμοζμφκ, ζοκημκίδμοκ, ειΧγπμοκ θαη 

επμπηεφμοκ ημ Χνγμ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ ηεξ πενηθΧνεηαξ εοζφκεξ ημοξ. Όζηενα απυ 

εηζΨγεζε ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ ηεξ ΝενηθΧνεηαξ, 

απμθαζίδμοκ γηα θΦζε δΨηεμα πμο Χπεη ζπΧζε με ημκ ηνυπμ Φζθεζεξ ηςκ θαζεθυκηςκ ηςκ 

Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ. 

2. Γηδηθυηενα: 

   α) Απμθαζίδμοκ ζπεηηθΦ με ηεκ εηζΨγεζε ημο μηθείμο ΝνμσζηαμΧκμο ΓπηζηεμμκηθΨξ - 
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ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ με ηεκ μπμία ακαηίζεηαη ζημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ανμμδηυηεηα γεκηθΨξ παηδαγςγηθΨξ εοζφκεξ επί μνηζμΧκςκ 

ζπμιείςκ. Ε γεκηθΨ παηδαγςγηθΨ εοζφκε επί αοηχκ ηςκ ζπμιείςκ είκαη πΧνακ ηεξ εηδηθΨξ εοζφκεξ 

πμο Χπμοκ επί ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ημο θιΦδμο ζημκ μπμίμ ακΨθμοκ. Ε γεκηθΨ παηδαγςγηθΨ εοζφκε 

ακαθΧνεηαη ζηεκ επηζηεμμκηθΨ θαη παηδαγςγηθΨ θαζμδΨγεζε ζηα ακηίζημηπα ζπμιεία γηα γεκηθυηενα 

ζΧμαηα ηεξ ζπμιηθΨξ δςΨξ θαη ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο. 

   β) ΑκαζΧημοκ ζημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ ηεκ οπμπνΧςζε κα παναθμιμοζμφκ ηεκ Ννυζζεηε 

ΔηδαθηηθΨ ΟηΨνηλε ζηα ζπμιεία γεκηθΨξ παηδαγςγηθΨξ εοζφκεξ ημοξ. 

   γ) Δημνίδμοκ ημοξ ΝνμΧδνμοξ ηςκ Βαζμμιμγηθχκ ΗΧκηνςκ ηςκ πνμαγςγηθχκ θαη απμιοηενίςκ 

ελεηΦζεςκ γηα ηα μαζΨμαηα ηα μπμία ελεηΦδμκηαη ζε θμηκΦ ζΧμαηα θαη μνίδμοκ, φζηενα απυ 

εηζΨγεζε ημο ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ ηα δηδαθηΨνημ υπμο εδνεφμοκ ηα ΒαζμμιμγηθΦ ΗΧκηνα. 

   δ) Γκεμενχκμκηαη απυ ημκ ΝνμσζηΦμεκμ ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ 

ΗαζμδΨγεζεξ γηα ηεκ πνμζθμνΦ οπενεζίαξ απυ ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ. Οε πενίπηςζε 

πιεμμειμφξ Φζθεζεξ ημο Χνγμο ημοξ, μ Νενηθενεηαθυξ ΔηεοζοκηΨξ Γθπαίδεοζεξ, ςξ δημηθεηηθυξ 

θαη πεηζανπηθυξ πνμσζηΦμεκμξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ, αζθεί ημκ πνμζΨθμκηα δημηθεηηθυ Ψ 

πεηζανπηθυ Χιεγπμ. 

   ε) Γγθνίκμοκ ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ ζεμηκανίςκ ηα μπμία δημνγακχκμοκ μη Οπμιηθμί 

Οφμβμοιμη γηα ηεκ επημυνθςζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη ηςκ αλημιμγεηχκ - ζπεδηαζηχκ ζηα 

πνμγνΦμμαηα Ννυζζεηεξ ΔηδαθηηθΨξ ΟηΨνηλεξ (Ν.Δ.Ο.). 

   ζη) Μνίδμοκ, φζηενα απυ εηζΨγεζε ημο ΝνμσζηαμΧκμο ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - 

ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ θαη ηςκ μηθείςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ, ηα μΧζα δημηθεηηθΨξ θαη 

γναμμαηεηαθΨξ οπμζηΨνηλεξ ηςκ γναθείςκ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ ηεξ πενηθΧνεηαξ εοζφκεξ 

ημοξ. Γπίζεξ, εγθνίκμοκ ηεκ θαηακμμΨ θαη εκενγμφκ ημκ Χιεγπμ γηα ηηξ δαπΦκεξ ιεηημονγίαξ ηςκ 

γναθείςκ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ. 

   δ) Απμθαζίδμοκ, φζηενα απυ εηζΨγεζε ημο ΝνμσζηαμΧκμο ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - 

ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ, ηηξ θμηκΧξ ζοζθΧρεηξ υιςκ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ ηεξ 

πενηθΧνεηαξ, Ψ ηηξ ζοζθΧρεηξ θαηΦ κμμυ Ψ θαηΦ εηδηθυηεηα Ψ ακηηθείμεκμ, Ψ ηΧιμξ, ηηξ θμηκΧξ 

ζοζθΧρεηξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ θαη ηςκ μνγΦκςκ δημίθεζεξ. Μη ζοζθΧρεηξ αοηΧξ μπμνεί κα 

πναγμαημπμημφκηαη θαηΦ ηεκ Χκανλε ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ γηα ημκ πνμγναμμαηηζμυ ημο 

εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο, ζημ ηΧιμξ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ γηα ημκ απμιμγηζμυ θαη ηε δηαηφπςζε 

πνμηΦζεςκ θαη μπμηεδΨπμηε Φιιμηε θνίκεηαη ακαγθαίμ απυ ημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ 

Γθπαίδεοζεξ. 

   ε) Γίκαη δημηθεηηθμί θαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ ηεξ πενημπΨξ 

εοζφκεξ ημοξ. 

Άνζνμ 3 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Νενηθενεηαθχκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ 

ζε ζπΧζε με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ θαη ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ Γναθείςκ. 

1. Μη Νενηθενεηαθμί ΔηεοζοκηΧξ εθπαίδεοζεξ, ζε ζπΧζε με ηα υνγακα δημίθεζεξ ηεξ 

εθπαίδεοζεξ ζηεκ πενημπΨ ηεξ πενηθΧνεηαξ, παναθμιμοζμφκ, ζοκημκίδμοκ, ειΧγπμοκ θαη 

επμπηεφμοκ ημ Χνγμ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ, ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ Γναθείςκ ηςκ Κμμχκ 

Ψ Κμμανπηχκ θαη ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ.  

2. Γηδηθυηενα: 

   α) Ιε απυθαζε ημοξ ζογθνμημφκ, φζηενα απυ εηζΨγεζε ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ, ηα 

ΡπενεζηαθΦ Οομβμφιηα ΝΡΟΝΓ θαη ΝΡΟΔΓ. 

   β) Γηζεγμφκηαη ζημκ Ρπμονγυ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ ημκ μνηζμυ ηςκ ηαθηηθχκ θαη ακαπιενςμαηηθχκ 
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μειχκ ηςκ Νενηθενεηαθχκ Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ ΑΝΡΟΝΓ, ΑΝΡΟΔΓ θαη ΝΡΟΔΖΝ θαη 

ηςκ γναμμαηΧςκ αοηχκ. 

   γ) Μνίδμοκ ημκ ακαπιενςηΨ ημο ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ ηεξ ΝνςημβΦζμηαξ θαη 

ΔεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ, θαζχξ θαη ημοξ ακαπιενςηΧξ ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ Γναθείςκ 

ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, ΠεπκηθΨξ - ΓπαγγειμαηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ θαη 

ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ, φζηενα απυ πνυηαζε ημο μηθείμο πενηθεηανεηαθμφ οπενεζηαθμφ ζομβμοιίμο. 

   δ) Ηονχκμοκ ημοξ πίκαθεξ ηςκ οπμρΨθηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη Ο.Γ.Η., μη 

μπμίμη ζοκηΦζζμκηαη απυ ηα μηθεία ΝενηθενεηαθΦ ΡπενεζηαθΦ Οομβμφιηα. 

   ε) Πμπμζεημφκ με απυθαζε ημοξ ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη Ο.Γ.Η. 

   ζη) Ηονχκμοκ ημοξ πίκαθεξ, μη μπμίμη ζοκηΦζζμκηαη απυ ηα μηθεία ΡπενεζηαθΦ Οομβμφιηα, ηςκ 

πνμσζηαμΧκςκ ημεμΦηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζεμΦηςκ ηςκ Δηεοζφκζεςκ ΝνςημβΦζμηαξ θαη 

ΔεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ. 

   δ) Πμπμζεημφκ ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ ΠμεμΦηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζεμΦηςκ ηςκ Δηεοζφκζεςκ 

ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ θαη ΝνμσζηαμΧκςκ Γναμμαηείαξ θαη Γναθείςκ 

ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. 

   ε) Απμθαζίδμοκ γηα ηεκ απαιιαγΨ ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ Γναθείςκ ΝνςημβΦζμηαξ θαη 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, ΠεπκηθΨξ ΓπαγγειμαηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ θαη ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ, 

θαζχξ θαη ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη Ο.Γ.Η., ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ Γθπαηδεοηηθχκ 

ζεμΦηςκ, ηςκ Ρπμδηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη οπεοζφκςκ ημμΧςκ Ο.Γ.Η. φζηενα απυ 

αηηημιμγεμΧκε γκςμμδυηεζε ημο μηθείμο οπενεζηαθμφ ζομβμοιίμο. 

   ζ) Απμθαζίδμοκ γηα ηεκ ημπμζΧηεζε Δηεοζοκηχκ ηςκ Οπμιηθχκ ΙμκΦδςκ. 

   η) Απμθαζίδμοκ, φζηενα απυ πνυηαζε ημο μηθείμο Ρπενεζηαθμφ Οομβμοιίμο, ηεκ ημπμζΧηεζε 

μεηΦ ηε ιΨλε ηεξ ζεηείαξ ημοξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, θαη Ο. Γ. Η. θαζχξ θαη ηςκ 

πνμσζηαμΧκςκ εθπαηδεοηηθχκ ζεμΦηςκ. 

   ηα) Ηονχκμοκ ημοξ πίκαθεξ πνμαθηΧςκ πμο ζοκηΦζζμκηαη απυ ημ μηθείμ οπενεζηαθυ ζομβμφιημ 

θαη εθδίδμοκ ηεκ απυθαζε γηα πνμαγςγΨ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηεξ ΝνςημβΦζμηαξ θαη 

ΔεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ. 

   ηβ) Ηονχκμοκ ημοξ πίκαθεξ πνμαγςγχκ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ 

εθπαίδεοζεξ ηςκ ηδηςηηθχκ ζπμιείςκ. 

   ηγ) Γθδίδμοκ ηεκ απυθαζε απυιοζεξ ιυγς κυζμο θαη ηεκ πνΦλε με ηεκ μπμία ηίζεκηαη ζε 

δηαζεζημυηεηα ιυγς κυζμο Ψ επακαθΧνμκηαη ζηεκ εκενγυ οπενεζία μη εθπαηδεοηηθμί 

ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ θαη λΧκςκ θαη ηδηςηηθχκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ 

ηζυηημςκ με ηηξ δεμυζηεξ. 

   ηδ) Γγθνίκμοκ ηε μεηαθίκεζε ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ ΠμεμΦηςκ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ 

Γθπαίδεοζεξ, ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ θαη ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ ηεξ ΝενηθΧνεηαξ. 

   ηε) Γκεμενχκμκηαη γηα ηεκ πνμζθμνΦ οπενεζίαξ απυ ημοξ ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ. Οε 

πενίπηςζε πιεμμειμφξ Φζθεζεξ ημο Χνγμο ημοξ ιαμβΦκμοκ ηα ακαγθαία δημηθεηηθΦ Ψ πεηζανπηθΦ 

μΧηνα ςξ δημηθεηηθμί θαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη. 

   ηζη) ΙεηΧπμοκ ζηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ, υπςξ μνίδεηαη απυ 

ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία. 

   ηδ) Ξοζμίδμοκ υια ηα ζΧμαηα ηα μπμία Χπμοκ ζπΧζε με ηεκ εθιμγΨ ηςκ αηνεηχκ μειχκ ηςκ 

ΑΝΡΟΝΓ, ΑΝΡΟΔΓ θαη ΝΡΟΔΖΝ. 

   ηε) Γγθνίκμοκ ηηξ πνμθενφλεηξ, εθιΧγμοκ ημοξ οπμηνυθμοξ, παναηείκμοκ ηηξ οπμηνμθίεξ, 

μεηαγνΦθμοκ ημοξ οπυηνμθμοξ θαη απμθαζίδμοκ γηα ηεκ αφλεζε ημο πμζμφ θαη ημο ανηζμμφ ηςκ 

οπμηνμθηχκ. 
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   ηζ) Απμθαζίδμοκ ηε δηΦζεζε εθπαηδεοηηθχκ μη μπμίμη δε ζομπιενχκμοκ ημ οπμπνεςηηθυ ςνΦνημ 

δηδαζθαιίαξ ζε ακηίζημηπεξ πνμξ ηεκ εηδηθυηεηα ημοξ οπενεζίεξ ημο δεμμζίμο ημμΧα ημο ηδίμο 

κμμμφ. 

   θ) Πμπμζεημφκ εθπαηδεοηηθμφξ ζε ζΧζεηξ οπεοζφκςκ θαη ημο ιμηπμφ πνμζςπηθμφ ηεξ 

ΝενηβαιιμκηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ, ηςκ Οομβμοιεοηηθχκ Οηαζμχκ ΚΧςκ (Ο.Ο.Κ), ηςκ 

Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (Γ.Η.Φ.Γ.), ηςκ ΗΧκηνςκ ΝιενμθμνηθΨξ θαη ΚΧςκ 

Πεπκμιμγηχκ (ΝΘΕ.ΚΓ.Π.) θαη ηςκ Γναθείςκ ημο Οπμιηθμφ Γπαγγειμαηηθμφ Ννμζακαημιηζμμφ 

(Ο.Γ.Ν.) φζηενα απυ πνυηαζε ηςκ Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ. 

   θα) Γγθνίκμοκ ηε ιεηημονγία ηΦλεςκ οπμδμπΨξ θαη θνμκηηζηενηαθχκ ημεμΦηςκ. 

   θβ) Απμθαζίδμοκ γηα ηε μεηΦζεζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ απυ ζπμιείμ ζε ζπμιείμ ηηξ ίδηαξ 

Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ, φζηενα απυ πνυηαζε ημο μηθείμο οπενεζηαθμφ ζομβμοιίμο. 

   θγ) μνεγμφκ ηηξ θακμκηθΧξ Ψ ακαννςηηθΧξ Φδεηεξ ζημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ ηςκ ΠμεμΦηςκ 

ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ θαη Δημίθεζεξ ηεξ ΝενηθΧνεηαξ, ζημοξ Οπμιηθμφξ 

Οομβμφιμοξ, ζημοξ ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ θαη ζημ εθπαηδεοηηθυ θαη δημηθεηηθυ πνμζςπηθυ ηςκ 

γναθείςκ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ. 

Άνζνμ 4 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Νενηθενεηαθχκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ 

ζε ζπΧζε με ηηξ ιμηπΧξ απμθεκηνςμΧκεξ εθπαηδεοηηθΧξ οπενεζίεξ 

1. Μη πενηθενεηαθμί ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ πνμΐζηακηαη ηςκ Νενηθενεηαθχκ 

Γπημμνθςηηθχκ ΗΧκηνςκ, ηςκ ΗΧκηνςκ ΔηΦγκςζεξ, Αλημιυγεζεξ θαη ΡπμζηΨνηλεξ, ηςκ 

Νενηθενεηαθχκ ΗΧκηνςκ ΟηΨνηλεξ θαη Γθπαηδεοηηθμφ Οπεδηαζμμφ (ΝΓ.ΗΓ.Ο.Γ.Ο.) θαη ηςκ 

ΗΧκηνςκ ΝενηβαιιμκηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ. 

2. Οηηξ παναπΦκς απμθεκηνςμΧκεξ οπενεζίεξ ημο Ρπμονγείμο ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη 

ζνεζθεομΦηςκ μη Νενηθενεηαθμί ΔηεοζοκηΧξ αζθμφκ δημίθεζε, επμπηεφμοκ θαη ζοκημκίδμοκ ημ 

Χνγμ ημοξ, είκαη δημηθεηηθμί θαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη ημο πνμζςπηθμφ ημοξ θαη απμθαζίδμοκ 

γηα ηεκ ημπμζΧηεζε εθπαηδεοηηθχκ ζηηξ ζΧζεηξ ηςκ οπεοζφκςκ θαη ημο πνμζςπηθμφ αοηχκ, 

θαζχξ θαη γηα ηεκ ακΦθιεζε ηςκ απμζπΦζεςκ φζηενα απυ πνυηαζε ημο μηθείμο οπενεζηαθμφ 

ζομβμοιίμο, με ελαίνεζε ημ δημνηζμυ ημο ΔηεοζοκηΨ θαη ηςκ Ρπμδηεοζοκηχκ ηςκ Ν ΓΗ. 

3. Πεκ επηζηεμμκηθΨ θαη παηδαγςγηθΨ οπμζηΨνηλε πνμξ ηηξ οπενεζίεξ αοηΧξ πανΧπμοκ μη 

ΝενηθενεηαθΧξ Δηεοζφκζεηξ μΧζς ηςκ ΠμεμΦηςκ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ θαζμδΨγεζεξ. 

Άνζνμ 5 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ ΠμεμΦηςκ 

ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ 

1. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη υιςκ ηςκ βαζμίδςκ οπΦγμκηαη ζηεκ μηθεία ΝενηθενεηαθΨ 

Δηεφζοκζε Γθπαίδεοζεξ. Πα ΠμΨμαηα ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ ηεξ 

ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ επμπηεφμοκ, ζοκημκίδμοκ, παναθμιμοζμφκ θαη 

αλημιμγμφκ ημ Χνγμ ηςκ μηθείςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ. Γπίζεξ μΧζς ηςκ Ηεκηνηθχκ Ρπενεζηχκ 

ημο Ρπμονγείμο ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ ζοκδΧμοκ ημ Χνγμ ηςκ Οπμιηθχκ 

Οομβμφιςκ μεηΦ ανμυδηα ημΨμαηα ημο Ναηδαγςγηθμφ Ζκζηηημφημο, ημο ΗΓΓ, θαη ηςκ ιμηπχκ 

θεκηνηθχκ οπενεζηχκ ημο ΡΝΓΝΘ. 

2. Γηδηθυηενα μ ΝνμσζηΦμεκμξ ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ 

ΗαζμδΨγεζεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ: 

   α) Γπμπηεφεη ζημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ αζθμφκηα θαζΨθμκηα ημοξ μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ηεξ 

ΝενηθΧνεηαξ. ΔΧπεηαη θαη ζεςνεί αθεκυξ ημκ εηΨζημ πνμγναμμαηηζμυ θαη αθεηΧνμο ημ ηνημεκηαίμ 

πνυγναμμα ιεηημονγίαξ θαη δναζηενημηΨηςκ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ. Ναναθμιμοζεί ηεκ 
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εθανμμγΨ ημο, ειΧγπεη ηηξ μεηαθηκΨζεηξ, εκεμενχκεηαη γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ 

πνμγναμμΦηςκ, δίκεη μδεγίεξ, μεηαθΧνεη ηηξ μδεγίεξ ημο Ν.Ζ., ημο ΗΓΓ θαη ηςκ Ηεκηνηθχκ 

Ρπενεζηχκ ημο ΡΝΓΝΘ θαη γεκηθΦ ζοκημκίδεη ημ Χνγμ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ. 

   β) Ηαιεί ζε ζοζθΧρεηξ ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημο φζηενα απυ 

Χγθνηζε ημο Νενηθενεηαθμφ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ, θαηΦ ηηξ μπμίεξ ελεηΦδμκηαη θαη ιαμβΦκμκηαη 

απμθΦζεηξ θΦζε θμνΦ πμο εθείκμξ θνίκεη υηη αοηυ είκαη ακαγθαίμ. 

   γ) Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ζοκηΦζζμοκ θαη οπμβΦιιμοκ ηεκ εηΨζηα Χθζεζε ζημκ ΝνμσζηΦμεκμ ημο 

ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ, μ μπμίμξ ζοκηΦζζεη ηεκ εηΨζηα Χθζεζε με 

βΦζε ηηξ εθζΧζεηξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ, ηηξ εθζΧζεηξ "αοημαλημιυγεζεξ" ηςκ ζπμιηθχκ 

μμκΦδςκ θαη ηηξ δηθΧξ ημο παναηενΨζεηξ. Πεκ Χθζεζε αοηΨ οπμβΦιιεη ζημ ανμυδημ ημΨμα ημο Ν.Ζ. 

θαη θμηκμπμηεί ζηε Δηεφζοκζε Οπμοδχκ ημο ΡΝΓΝΘ θαη ζημ ΗΓΓ. Οηεκ Χθζεζε πενηιαμβΦκεηαη ε 

αλημιυγεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο ηεξ ΝενηθΧνεηαξ θαη ε πνυηαζε γηα ημκ εθπαηδεοηηθυ 

ζπεδηαζμυ ηεξ. 

   δ) Ιε εηζΨγεζε ημο ΝνμσζηαμΧκμο ημο μηθείμο ημΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ 

ΗαζμδΨγεζεξ ηεξ ΝενηθΧνεηαξ πνμξ ημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ηεξ 

ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, πιεκ ηεξ εηδηθΨξ εοζφκεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηεξ εηδηθυηεηαξ 

ημοξ, ακαιαμβΦκμοκ ηε γεκηθΨ παηδαγςγηθΨ εοζφκε γηα ηε ιεηημονγία μνηζμΧκμο ανηζμμφ ζπμιείςκ 

ηεξ πενημπΨξ ημοξ. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ηεξ ΝνςημβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ζηα ζπμιεία ηεξ 

εοζφκεξ ημοξ θαη μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ηεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ζηα ζπμιεία γεκηθΨξ 

παηδαγςγηθΨξ εοζφκεξ θαζμδεγμφκ ηα ζπμιεία αοηΦ ζε υια ηα γεκηθυηενα εθπαηδεοηηθΦ θαη 

παηδαγςγηθΦ ζΧμαηα, υπςξ παηδαγςγηθΧξ ζοκεδνηΦζεηξ, πνμγναμμαηηζμυ θαη απμιμγηζμυ ημο 

δηδαθηηθμφ Χνγμο, εκηζποηηθΨ δηδαζθαιία, πνυζζεηε δηδαθηηθΨ ζηΨνηλε, ζπμιηθΨ δςΨ, ιεηημονγία 

ηςκ μνγΦκςκ ημο ζπμιείμο, θαη υ,ηη Φιιμ πενηιαμβΦκεηαη ζηηξ ανμμδηυηεηεξ ημοξ. 

   ε) Μ ΝνμσζηΦμεκμξ ημο ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ είκαη 

δημηθεηηθυξ πνμσζηΦμεκμξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημο. 

 i. Γηζεγείηαη ζημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ ηνυπμοξ ακηημεηχπηζεξ ηςκ 

πνμβιεμΦηςκ πμο δηαπηζηχκμκηαη απυ ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ θαηΦ ηεκ Φζθεζε ημο Χνγμο 

ημοξ. 

 ii.. Γκεμενχκεη ημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ γηα ηεκ ηαθηηθΨ πνμζθμνΦ 

οπενεζίαξ απυ ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ. 

 iii. Γηζεγείηαη, μΧζς ημο Νενηθενεηαθμφ ΔηεοζοκηΨ εθπαίδεοζεξ, ζημ ΡΝΓΝΘ ηεκ 

πνμζςνηκΨ ακαπιΨνςζε ειιείπμκημξ Οπμιηθμφ Οομβμφιμο ζε μία ΝενηθΧνεηα. 

 iv. Γηζεγείηαη ζημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ ημκ μνηζμυ ηςκ ηαθηηθχκ θαη 

ακαπιενςμαηηθχκ μειχκ απυ ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ πμο ζομμεηΧπμοκ ζηα ΝενηθενεηαθΦ 

ΡπενεζηαθΦ Οομβμφιηα. 

 v. μνεγεί ηηξ Φδεηεξ απμοζίαξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ. 

 vi. Γηζεγείηαη ζημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ ηα μΧζα δημηθεηηθΨξ θαη 

γναμμαηεηαθΨξ οπμζηΨνηλεξ ημο γναθείμο ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ. 

   ζη) Μ πνμσζηΦμεκμξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ είκαη πνυεδνμξ ζημ 

Νενηθενεηαθυ ΗΧκηνμ ΟηΨνηλεξ θαη Γθπαηδεοηηθμφ Οπεδηαζμμφ (ΝΓ.ΗΓ.Ο.Γ.Ο.) ηεξ ΝενηθΧνεηαξ. 

   δ) ΟπεδηΦδεη ημ πνυγναμμα ακηηζηαζμηζηηθΨξ οπμζηΨνηλεξ ημ μπμίμ πνΧπεη κα εθανμμζηεί γηα κα 

βμεζεζμφκ μη εθπαηδεοηηθμί πμο πανμοζηΦδμοκ αδοκαμίεξ ζηεκ Φζθεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο 

ημοξ. Πμ πνυγναμμα πενηιαμβΦκεη ηα ακηηθείμεκα επημυνθςζεξ, ηε δηΦνθεηα πμο απαηηείηαη θαζχξ 

θαη ημκ ηυπμ θαη ημκ θμνΧα οιμπμίεζεξ. Πα ζημηπεία ημο πνμγνΦμμαημξ πνμθφπημοκ απυ ηηξ 

πνμηΦζεηξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ μη μπμίμη ζοκηΦζζμοκ ηεκ Χθζεζε αλημιυγεζεξ αοηχκ ηςκ 
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εθπαηδεοηηθχκ. Πμ πνυγναμμα εγθνίκεηαη απυ ημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ. 

   ε) Έπεη ηεκ εοζφκε ηεξ παναθμιμφζεζεξ, ηεξ επμπηείαξ θαη ημο ζοκημκηζμμφ ηςκ 

πνμγναμμΦηςκ επημυνθςζεξ θαη μεηεθπαίδεοζεξ ημο εθπαηδεοηηθμφ πνμζςπηθμφ ηεξ 

ΝενηθΧνεηαξ. Πα πνμγνΦμμαηα αοηΦ πνμγναμμαηίδμκηαη θαη εθανμυδμκηαη απυ ημκ Μνγακηζμυ 

Γπημυνθςζεξ Γθπαηδεοηηθμφ Ννμζςπηθμφ (Μ.ΓΝ.Γ.Η.), ηα ΝενηθενεηαθΦ ΓπημμνθςηηθΦ ΗΧκηνα 

(Ν.Γ.Η.), ηα ΝακεπηζηΨμηα θαη Π.Γ.Ζ θαη ηηξ επημΧνμοξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ (εκδμζπμιηθΨ 

επημυνθςζε). 

   ζ) Ναναθμιμοζεί, μΧζς ηςκ ανμμδίςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ, ηεκ εθανμμγΨ ηςκ πνμγναμμΦηςκ 

ζπμοδχκ θαη ηςκ ςνμιμγίςκ πνμγναμμΦηςκ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ ΝενηθΧνεηαξ θαη οπμζηενίδεη υιεξ 

ηηξ θαηκμηυμεξ δνΦζεηξ ημο εθπαηδεοηηθμφ ζοζηΨμαημξ. 

   η) Οηηξ εοζφκεξ ημο ΝνμσζηαμΧκμο ηεξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ ακΨθμοκ 

υζα ζΧμαηα Χπμοκ ζπΧζε με ηε ιεηημονγία ηςκ Οπμιηθχκ Βηβιημζεθχκ, ηε ιεηημονγία ηςκ 

ενγαζηενίςκ θαη ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ, ηεκ πνμμΨζεηα ηςκ ελμπιηζηηθχκ μΧζςκ θαη ηςκ 

μΧζςκ εθπαηδεοηηθΨξ ηεπκμιμγίαξ. 

   ηα) Πα ημΨμαηα ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ 

Γθπαίδεοζεξ Χπμοκ ηεκ επηζηεμμκηθΨ θαη παηδαγςγηθΨ εοζφκε γηα ηε ιεηημονγία ηςκ 

απμθεκηνςμΧκςκ οπενεζηχκ ημο Ρπμονγείμο ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ ςξ ελΨξ: 

Ζ. Γπμπηεφμοκ, ζοκημκίδμοκ, παναθμιμοζμφκ θαη αλημιμγμφκ ημ Χνγμ ηςκ Νενηθενεηαθχκ 

Γπημμνθςηηθχκ ΗΧκηνςκ (ΝΓΗ), ηςκ Νενηθενεηαθχκ ΗΧκηνςκ ΟηΨνηλεξ θαη Γθπαηδεοηηθμφ 

Οπεδηαζμμφ (ΝΓ.ΗΓ.ΟΓΟ), ηςκ ΗΧκηνςκ ΔηΦγκςζεξ Αλημιυγεζεξ θαη ΡπμζηΨνηλεξ (Η.Δ.Α.Ρ.) θαη 

ηςκ ΗΧκηνςκ ΝενηβαιιμκηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ (ΗΝΓ). 

II.  Έπμοκ ηεκ εοζφκε ηεξ επμπηείαξ, ηεξ θαζμδΨγεζεξ, ημο ζοκημκηζμμφ θαη ηεξ αλημιυγεζεξ 

ημο Χνγμο, μΧζς ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ, ηςκ Οομβμοιεοηηθχκ Οηαζμχκ ΚΧςκ (Ο.Ο.Κ.), ηςκ 

ΗΧκηνςκ ΟομβμοιεοηηθΨξ - Ννμζακαημιηζμμφ (ΗΓ.ΟΡ.Ν.), ηςκ Γναθείςκ Οπμιηθμφ 

Γπαγγειμαηηθμφ Ννμζακαημιηζμμφ (Ο.Γ.Ν.), ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ 

(ΓΗΦΓ) θαη ηςκ ΗΧκηνςκ ΝιενμθμνηθΨξ θαη ΚΧςκ Πεπκμιμγηχκ (ΝΘΕ.ΚΓ.Π.). 

III. Οοκημκίδμοκ θαη οπμζηενίδμοκ ημ Χνγμ ηςκ ΝΓΗ θαη ζοκδΧμοκ αοηΦ με ηηξ θεκηνηθΧξ 

οπενεζίεξ ημο ΡΝΓΝΘ, ημ Ν.Ζ. θαη ημ ΗΓΓ. 

Άνζνμ 6 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ΝνμσζηαμΧκμο 

ημο ΠμΨμαημξ Δημίθεζεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ 

1. Πμ ΠμΨμα Δημίθεζεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ Χπεη ηεκ εοζφκε ηεξ 

δημηθεηηθΨξ θαη μηθμκμμηθΨξ ζηΨνηλεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ, ηςκ ημεμΦηςκ 

αοηΨξ θαη ηςκ μηθείςκ Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ Α.Ν.Ρ.Ο.Ν.Γ., Α.Ν.Ρ.Ο.Δ.Γ. θαη Ν.Ρ.Ο.ΔΖ.Ν. 

2. Γηδηθυηενα: 

   α) Έπεη ηεκ εοζφκε ηεξ γναμμαηεηαθΨξ οπμζηΨνηλεξ ηςκ οπενεζηχκ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ 

Δηεφζοκζεξ, ηςκ ημεμΦηςκ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ θαζμδΨγεζεξ θαη ηςκ μηθείςκ 

Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ Α.Ν.Ρ.Ο.Ν.Γ., Α.Ν.Ρ.Ο.Δ.Γ. θαη Ν.Ρ.Ο.ΔΖ.Ν. 

   β) ΟοκηΦζζεη θαη εθηειεί ημκ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ θαη 

γεκηθυηενα Χπεη ηεκ εοζφκε ηεξ μηθμκμμηθΨξ δηαπείνηζεξ ηςκ οπενεζηχκ ηεξ. 

   γ) ΙενημκΦ γηα ηε πμνΨγεζε ηςκ μηζζμιμγηθχκ θιημαθίςκ (Ι.Η.), ηςκ επηδμμΦηςκ πνυκμο 

οπενεζίαξ θαη θνμκηίδεη γηα ηε μηζζμδμζία ημο εθπαηδεοηηθμφ θαη δημηθεηηθμφ πνμζςπηθμφ ηςκ 

οπενεζηχκ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ. 

   δ) ΙενημκΦ γηα ηεκ Χγθνηζε μεηαθίκεζεξ ημο Νενηθενεηαθμφ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ, ηςκ 

ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ ημεμΦηςκ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ θαη Δημίθεζεξ, ηςκ 
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Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ, ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ θαη ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη δημηθεηηθχκ 

οπαιιΨιςκ ηςκ οπενεζηχκ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ. Θεςνεί ηηξ θαηαζηΦζεηξ 

ηςκ ελυδςκ θίκεζεξ εθηυξ Χδναξ θαη ηηξ απμζηΧιιεη ζηηξ ανμυδηεξ Ρπενεζίεξ Δεμμζημκμμηθμφ 

ΓιΧγπμο. 

   ε) ΙενημκΦ γηα ηεκ ημπμζΧηεζε ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ ΠμεμΦηςκ Δημηθεηηθχκ ΘεμΦηςκ ηςκ 

Δηεοζφκζεςκ Γθπαίδεοζεξ θαη ηςκ Γναμμαηεηχκ ηςκ Γναθείςκ Γθπαίδεοζεξ, θαζχξ θαη γηα ηε 

ζηειΧπςζε με δημηθεηηθυ πνμζςπηθυ ηςκ οπενεζηχκ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ 

Γθπαίδεοζεξ, ηςκ Δηεοζφκζεςκ θαη Γναθείςκ Γθπαίδεοζεξ, ηςκ Γναμμαηεηχκ ηςκ Οπμιηθχκ 

Οομβμφιςκ θαη ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ. 

   ζη) Έπεη ηεκ εοζφκε γηα ηε δημηθεηηθΨ θαη γναμμαηεηαθΨ οπμζηΨνηλε ημο ζοζηΨμαημξ ηεξ 

δηαδηθαζίαξ αλημιυγεζεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη ηςκ δημηθεηηθχκ οπαιιΨιςκ, θαζχξ θαη ηςκ 

εκζηΦζεςκ αοηχκ ζε επίπεδμ ΝενηθΧνεηαξ. 

   δ) Φνμκηίδεη γηα ημκ μνηζμυ ηςκ εθθαζανηζηχκ ηςκ απμδμπχκ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ θαη 

ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ Γναθείςκ. 

   ε) Γηζεγείηαη ηε πμνΨγεζε ηςκ θακμκηθχκ θαη ακαννςηηθχκ αδεηχκ, ηςκ αδεηχκ θφεζεξ θαη 

ημθεημφ, ηςκ αδεηχκ μεηνυηεηαξ, ελεηΦζεςκ, αδεηχκ γηα επημμνθςηηθμφξ θαη επηζηεμμκηθμφξ 

ιυγμοξ θαη υζςκ Φιιςκ δηεοθμιφκζεςκ πνμβιΧπμκηαη απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία θαη αθμνμφκ ημ 

εθπαηδεοηηθυ θαη δημηθεηηθυ πνμζςπηθυ ηςκ Νενηθενεηαθχκ Δηεοζφκζεςκ Γθπαίδεοζεξ. 

   ζ) Φνμκηίδεη γηα ηεκ παναπμμπΨ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη δημηθεηηθχκ οπαιιΨιςκ ηςκ οπενεζηχκ 

ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ ζηηξ ανμυδηεξ ΡγεημκμμηθΧξ ΓπηηνμπΧξ. 

   η) Γθδίδεη ηηξ βεβαηχζεηξ πηζημπμίεζεξ ημο δηθαηχμαημξ γηα ηε πμνΨγεζε επηδυμαημξ αγμνΦξ 

θαημηθίαξ ζε πνμβιεμαηηθΧξ πενημπΧξ ηεξ πχναξ γηα ημοξ οπαιιΨιμοξ πμο ακΨθμοκ ζηηξ 

οπενεζίεξ ηεξ. 

   ηα) Φνμκηίδεη γηα ηε πμνΨγεζε Φδεηαξ Φζθεζεξ ηδηςηηθμφ Χνγμο με αμμηβΨ ζε οπαιιΨιμοξ πμο 

ακΨθμοκ ζηηξ οπενεζίεξ. 

   ηβ) Γηζεγείηαη ηε δηΦζεζε εθπαηδεοηηθχκ πμο δε ζομπιενχκμοκ ημ οπμπνεςηηθυ ςνΦνημ 

δηδαζθαιίαξ ζε ακηίζημηπεξ πνμξ ηεκ εηδηθυηεηα ημοξ οπενεζίεξ ημο Δεμμζίμο ΠμμΧα. 

   ηγ) Ημηκμπμηεί ζηα ημΨμαηα ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ, ημοξ Οπμιηθμφξ 

Οομβμφιμοξ θαη ζηηξ Δηεοζφκζεηξ Γθπαίδεοζεξ ηηξ εγθοθιίμοξ θαη ηε ιμηπΨ αιιειμγναθία ηςκ 

Ηεκηνηθχκ οπενεζηχκ ημο ΡΝΓΝΘ. 

   ηδ) Γίκαη απμδΧθηεξ ηεξ αιιειμγναθίαξ υιςκ ηςκ πενηθενεηαθχκ οπενεζηχκ ηεξ Γθπαίδεοζεξ. 

Γκεμενχκεη ημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ, θαζχξ θαη ηα ημΨμαηα ΓπηζηεμμκηθΨξ - 

ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ ζπεηηθΦ θαη μενημκΦ γηα ηεκ αιιειμγναθία ηεξ ΝενηθΧνεηαξ πνμξ ημ 

ΡΝΓΝΘ θαη πνμξ ηηξ πενηθενεηαθΧξ οπενεζίεξ. 

3. Φνμκηίδεη επίζεξ γηα ηεκ: 

   α) ΑπμδμπΨ ηςκ παναηηΨζεςκ θαη ηεκ Χθδμζε ηςκ δηαπηζηςηηθχκ πνΦλεςκ απυιοζεξ ηςκ 

μμκίμςκ εθπαηδεοηηθχκ, θαζχξ θαη εθείκςκ μη μπμίμη οπενεημφκ με ζφμβαζε αμνίζημο πνυκμο θαη 

ακΨθμοκ ζηηξ οπενεζίεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ. 

   β) Δηαβίβαζε ζηεκ οπενεζία ζοκηΦλεςκ ημο Γεκηθμφ Θμγηζηενίμο ημο ΗνΦημοξ ηςκ 

απαηημφμεκςκ δηθαημιμγεηηθχκ γηα ηε ζοκηαλημδυηεζε θαη δημηθεηηθχκ οπαιιΨιςκ ηςκ οπενεζηχκ 

ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ. 

   γ) Οογθνυηεζε θαη ακαζογθνυηεζε ηςκ οπενεζηαθχκ ζομβμοιίςκ θαη ηςκ Φιιςκ ζοιιμγηθχκ 

μνγΦκςκ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ. 

   δ) Έθδμζε ηςκ απμθΦζεςκ απυζπαζεξ ηςκ εθπνμζχπςκ ηςκ ζοκδηθαιηζηηθχκ μνγΦκςκ ηα 

μπμία μεηΧπμοκ ζηα μηθεία πενηθενεηαθΦ οπενεζηαθΦ ζομβμφιηα. 
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ΗΓΦΑΘΑΖΜ Β' 

ΗΑΘΕΗΜΚΠΑ ΗΑΖ ΑΞΙΜΔΖΜΠΕΠΓΟ ΟΜΘΖΗΩΚ ΟΡΙΒΜΡΘΩΚ 

Άνζνμ 7 

ΓεκηθΧξ δηαηΦλεηξ 

1. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ΝνςημβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ (πνμζπμιηθΨξ αγςγΨξ, εηδηθΨξ 

αγςγΨξ θαη δεμμηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ) Χπμοκ ηεκ εοζφκε ηεξ επηζηεμμκηθΨξ θαη παηδαγςγηθΨξ 

θαζμδΨγεζεξ θαη οπμζηΨνηλεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ μηαξ πενηθΧνεηαξ πμο μνίδεηαη με απυθαζε ημο 

Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ. Γκζαννφκμοκ θΦζε πνμζπΦζεηα γηα επηζηεμμκηθΨ 

Χνεοκα ζημ πχνμ ηεξ Γθπαίδεοζεξ θαη ζομμεηΧπμοκ ζηεκ αλημιυγεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο θαη 

ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ πενημπΨξ ημοξ. 

2. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ΔεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ Χπμοκ ηεκ εοζφκε ηεξ επηζηεμμκηθΨξ 

θαη παηδαγςγηθΨξ θαζμδΨγεζεξ θαη οπμζηΨνηλεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ημο ακηίζημηπμο θιΦδμο μηαξ 

πενηθΧνεηαξ πμο μνίδεηαη με απυθαζε ημο Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ. 

Γκζαννφκμοκ θΦζε πνμζπΦζεηα γηα επηζηεμμκηθΨ Χνεοκα ζημ πχνμ ηεξ εθπαίδεοζεξ θαη 

ζομμεηΧπμοκ ζηεκ αλημιυγεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο θαη ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ 

πενημπΨξ ημοξ. 

3. Ιε εηζΨγεζε ημο ΝνμσζηαμΧκμο ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ 

ΗαζμδΨγεζεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ πνμξ ημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ 

Γθπαίδεοζεξ ακαηίζεηαη ζημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ Δ. Γ. ε γεκηθΨ παηδαγςγηθΨ εοζφκε 

ζογθεθνημΧκςκ ζπμιείςκ ηεξ Χδναξ ημοξ χζηε υια ηα ζπμιεία κα ακΨθμοκ ζε Οπμιηθυ Οφμβμοιμ, 

μ μπμίμξ Χπεη ηε γεκηθΨ παηδαγςγηθΨ εοζφκε. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ηεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ γηα ηα ζπμιεία αοηΨξ ηεξ παναγνΦθμο θαζχξ θαη μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ηεξ 

ΝνςημβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ γηα ηα ζπμιεία ηεξ πενηθΧνεηαξ εοζφκεξ ημοξ Χπμοκ ηε γεκηθΨ 

παηδαγςγηθΨ εοζφκε ιεηημονγίαξ ηςκ ζπμιείςκ ηα μπμία ημοξ Χπμοκ ακαηεζεί. Οε κμμμφξ πμο 

εδνεφεη Χκαξ μυκμ Οπμιηθυξ Οφμβμοιμξ αοηυξ Χπεη ηε γεκηθΨ παηδαγςγηθΨ εοζφκε ζε υια ηα 

ζπμιεία. 

4. Οε πενίπηςζε πμο μία πενηθΧνεηα εοζφκεξ Οπμιηθμφ Οομβμφιμο είκαη θεκΨ, 

ακαπιενχκεηαη πνμζςνηκΦ μ ειιείπςκ Οπμιηθυξ Οφμβμοιμξ απυ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ Φιιεξ 

πενηθΧνεηαξ πμο μνίδεηαη με απυθαζε ημο Ρπμονγμφ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ. 

5. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη θΦζε βαζμίδαξ εθπαίδεοζεξ πμο Χπμοκ Χδνα ζημκ ίδημ κμμυ, 

ζοκΧνπμκηαη ζε θμηκΧξ ζοκημκηζηηθΧξ ζοζθΧρεηξ γηα ηεκ ελΧηαζε ζεμΦηςκ πμο ακαθΧνμκηαη ζε 

γεκηθυηενα παηδαγςγηθΦ πνμβιΨμαηα ηςκ ζπμιείςκ ημο κμμμφ, ημκ γεκηθυηενμ ζοκημκηζμυ, 

ζοκμιηθΦ Ψ θαηΦ γκςζηηθμφξ ημμείξ, ημκ πνμγναμμαηηζμυ θαη ηεκ απμηίμεζε ημο Χνγμο ημοξ. Μη 

ζοζθΧρεηξ αοηΧξ πνμθαιμφκηαη απυ ημκ ανπαηυηενμ ζηεκ οπενεζία Οπμιηθυ Οφμβμοιμ, μ μπμίμξ 

θαη πνμεδνεφεη. 

6. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ΝνςημβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Χπμοκ ηεκ ανμμδηυηεηα ηεξ 

παηδαγςγηθΨξ θαζμδΨγεζεξ πνμγναμμΦηςκ εκηζποηηθΨξ δηδαζθαιίαξ Ψ Φιιςκ θαηκμηυμςκ 

πνμγναμμΦηςκ ακηηζηαζμηζηηθμφ παναθηΨνα ηα μπμία εθανμυδμκηαη ζηα ζπμιεία εοζφκεξ ημοξ. 

7. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Χπμοκ ηεκ ανμμδηυηεηα ηεξ 

θαζμδΨγεζεξ ηεξ ΓκηζποηηθΨξ Δηδαζθαιίαξ (Γ.Δ.), ε μπμία εθανμυδεηαη ζηα ΓομκΦζηα θαη ηεξ 

Ννυζζεηεξ ΔηδαθηηθΨξ ΟηΨνηλεξ (Ν.Δ.Ο.), ε μπμία εθανμυδεηαη ζηα Γκηαία Θφθεηα θαη Π. Γ. Γ. 

ζηα μαζΨμαηα ηεξ εηδηθυηεηαξ ημοξ. ΓπηπιΧμκ, μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη μη μπμίμη είκαη οπεφζοκμη 

γηα ηεκ Ννυζζεηε ΔηδαθηηθΨ ΟηΨνηλε (Ν.Δ.Ο.) θαη ηεκ ΓκηζποηηθΨ Δηδαζθαιία Χπμοκ γηα ηα 

ζπμιεία γεκηθΨξ παηδαγςγηθΨξ εοζφκεξ ηεκ οπμπνΧςζε ηεξ παηδαγςγηθΨξ θαζμδΨγεζεξ γηα ηε 

εφνοζμε ιεηημονγία ημοξ. 
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8. Ε δημηθεηηθΨ θαη γναμμαηεηαθΨ οπμζηΨνηλε ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ γίκεηαη ζφμθςκα με 

ηηξ δηαηΦλεηξ ημο Φνζνμο 2 παν. 5 ημο κυμμο 2986/2002. 

9. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη οπΦγμκηαη ζηεκ μηθεία ΝενηθενεηαθΨ Δηεφζοκζε Γθπαίδεοζεξ. Πμ 

Χνγμ ημοξ ζοκημκίδεηαη θαη θαζμδεγείηαη απυ ημκ πνμσζηΦμεκμ ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ 

ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ. 

Άνζνμ 8 

Ένγμ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ 

1. Οημ Χνγμ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ πενηιαμβΦκμκηαη βαζηθΦ πΧκηε θφνηεξ 

ιεηημονγίεξ. Μ Οπμιηθυξ Οφμβμοιμξ: 

   α. Δηαπεηνίδεηαη ζημκ ημμΧα ηεξ εοζφκεξ ημο ηεκ εθπαηδεοηηθΨ πμιηηηθΨ θαη οπμζηενίδεη ηεκ 

εθανμμγΨ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαηκμημμηχκ μη μπμίεξ εηζΦγμκηαη ζηεκ Γθπαίδεοζε. Έπεη ςξ 

ανμμδηυηεηα κα γίκεηαη θαηακμεηυ ημ πενηεπυμεκμ θαη ε θηιμζμθία ηςκ θαηκμημμηχκ γηα ηεκ 

απμηειεζμαηηθυηενε εθανμμγΨ ημοξ. Απμηοπχκεη ηεκ εθπαηδεοηηθΨ πναγμαηηθυηεηα, επηζεμαίκεη 

ηηξ αδοκαμίεξ ηεξ εθανμμγΨξ θαη πνμηείκεη ιφζεηξ. 

   β. Ωξ πνμγναμμαηηζηΨξ ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο ζηεκ πενημπΨ εοζφκεξ ημο, πνμηείκεη 

πνυγναμμα εθανμμγΨξ ηςκ πνμγναμμΦηςκ ζπμοδχκ γηα ηα μαζΨμαηα ηεξ εηδηθυηεηαξ ημο Ψ 

θνμκηίδεη γηα ηεκ εθανμμγΨ ημο πνμηεηκμμΧκμο απυ ημ Ν.Ζ. πνμγναμμαηηζμμφ. Οογπνυκςξ 

παναθμιμοζεί θαη ζοκημκίδεη ημκ παναπΦκς πνμγναμμαηηζμυ. ΟομμεηΧπεη ζημκ πνμγναμμαηηζμυ 

ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο ζηα ζπμιεία εοζφκεξ ημο, εκζαννφκεη θαη θαζμδεγεί ημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ θαη ζοκενγΦδεηαη μαδί ημοξ γηα ηεκ εθανμμγΨ ημο θαηΦ ηε δηΦνθεηα ημο ζπμιηθμφ 

Χημοξ. 

   γ. Ωξ επημμνθςηΨξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ακαιαμβΦκεη μ ίδημξ πνςημβμοιίεξ επημυνθςζεξ ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ ημο θιΦδμο ημο ζηεκ πενημπΨ εοζφκεξ ημο. ΟομμεηΧπεη ζηα επημμνθςηηθΦ 

πνμγνΦμμαηα ηςκ ζπμιχκ επημυνθςζεξ θαζχξ θαη ημο Μνγακηζμμφ Γπημυνθςζεξ Γθπαηδεοηηθχκ 

(ΜΓΝΓΗ). Γκζαννφκεη, οπμζηενίδεη θαη θαζμδεγεί ηηξ εκδμζπμιηθΧξ πνμζπΦζεηεξ επημυνθςζεξ 

ζηα ζπμιεία ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημο. 

   δ. ΟομμεηΧπεη ζηεκ αλημιυγεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο θαη ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, υπςξ μνίδεη ε 

θείμεκε κμμμζεζία. Οθμπυξ εκ γΧκεη ηεξ αλημιυγεζεξ ζε υια ηα επίπεδα ηεξ εθπαίδεοζεξ είκαη ε 

επηζΨμακζε αδοκαμηχκ θαη δοζθμιηχκ ζηεκ οιμπμίεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο, ε πανμπΨ 

βμΨζεηαξ γηα ηεκ ακαίνεζε ημοξ, ε εκίζποζε πνςημβμοιηχκ θαη ε δεμημονγία ζεηηθχκ θηκΨηνςκ 

ζηεκ εθπαίδεοζε. 

   ε. ηακ μ Οπμιηθυξ Οφμβμοιμξ δηαπηζηχκεη υηη θΦπμημη εθπαηδεοηηθμί εμθακίδμοκ αδοκαμία 

ζηεκ Φζθεζε εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο, πανΦιιεια με ηε ζφκηαλε ηεξ οπενεζηαθΨξ Χθζεζεξ, πνμηείκεη 

κα εθανμμζηεί πνυγναμμα επημυνθςζεξ, ακαιοηηθΦ ζε θΦζε Χκακ απυ αοημφξ. Ε πνυηαζε γίκεηαη 

πνμξ ηεκ ΝενηθενεηαθΨ Δηεφζοκζε Γθπαίδεοζεξ θαη Χπεη ςξ ζθμπυ κα επηηεοπζεί ε επηδηςθυμεκε 

βειηίςζε ζημ πανεπυμεκμ εθπαηδεοηηθυ Χνγμ απυ αοημφξ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ. 

2. Οημ Χνγμ ημο Οπμιηθμφ Οομβμφιμο βαζηθυ ζημηπείμ είκαη ε ζοκεπΨξ θνμκηίδα θαη 

οπμπνΧςζε γηα ηεκ επηζηεμμκηθΨ θαη παηδαγςγηθΨ θαζμδΨγεζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, γηα οπμζηΨνηλε 

ζηηξ θαζεμενηκΧξ δηδαθηηθΧξ ακΦγθεξ, γηα ηεκ ακΦιερε πνςημβμοιηχκ με ζθμπυ ηε βειηίςζε ηεξ 

δηδαζθαιίαξ ζε θΦζε μΦζεμα, ζφμθςκα με ηηξ επηηαγΧξ ηεξ ζφγπνμκεξ ροπμπαηδαγςγηθΨξ ζεςνίαξ 

θαη δηδαθηηθΨξ μεζμδμιμγίαξ. 

3. ΠΧιμξ μ Οπμιηθυξ Οφμβμοιμξ, εκζαννφκεη ηεκ εθανμμγΨ κΧςκ απμηειεζμαηηθυηενςκ 

μεζυδςκ δηδαζθαιίαξ, θαζχξ θαη ηε πνΨζε ζφγπνμκςκ μΧζςκ ηεξ εθπαηδεοηηθΨξ ηεπκμιμγίαξ. 

Άνζνμ 9 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ ζε ζπΧζε με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ 
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1.  Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ζοκενγΦδμκηαη με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ 

ημοξ, αημμηθΦ Ψ μμαδηθΦ, με ζθμπυ ηεκ μμαιΨ πμνεία ηεξ παηδαγςγηθΨξ θαη δηδαθηηθΨξ πνΦλεξ, 

θαζχξ θαη ηεκ πνμχζεζε κΧςκ, ζφγπνμκςκ δηδαθηηθχκ μεζυδςκ. Βμεζμφκ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ 

θαη ημοξ εκζαννφκμοκ κα ακαπηφζζμοκ πνςημβμοιίεξ θαη δναζηενηυηεηεξ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε 

επημΧνμοξ πνμβιεμΦηςκ ημο ζπμιηθμφ Χνγμο, γηα ημκ εμπιμοηηζμυ ηεξ ζπμιηθΨξ δςΨξ θαη ηεκ 

ακαβΦζμηζε ηεξ πμηυηεηαξ ηεξ πανεπυμεκεξ εθπαίδεοζεξ. 

2.  Γηδηθυηενα: 

   α. Οηεκ ανπΨ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ μνγακχκμοκ ζε ζοκενγαζία με ημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ 

ζοζθΧρεηξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ημο θιΦδμο ημοξ θαηΦ ζπμιείμ Ψ θαηΦ εονφηενεξ μμΦδεξ ζπμιείςκ Ψ 

θαηΦ γκςζηηθμφξ ημμείξ γηα ημκ πνμγναμμαηηζμυ θαη ηεκ θαζμδΨγεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο. 

   β. Ναναθμιμοζμφκ ημκ ανπηθυ πνμγναμμαηηζμυ, πανεμβαίκμοκ δηαμμνθςηηθΦ θαηΦ ηε δηΦνθεηα 

ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ θαη ζοδεημφκ ζε ζοζθΧρεηξ με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ηηξ ακαγθαίεξ 

ακαπνμζανμμγΧξ. 

   γ. ΓπηζθΧπημκηαη ηα ζπμιεία ηεξ δηθαημδμζίαξ ημοξ, δεμυζηα θαη ηδηςηηθΦ θαη εκεμενχκμκηαη γηα 

ημ επηηειμφμεκμ εθπαηδεοηηθυ Χνγμ. Οοδεημφκ ηα ηδηαίηενα πνμβιΨμαηα, πανΧπμοκ ηηξ 

απαναίηεηεξ μδεγίεξ θαη οπμδείλεηξ θαη εκηζπφμοκ κΧεξ πνςημβμοιίεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ 

επηζηεμμκηθΦ θαη παηδαγςγηθΦ απμδεθηΧξ. 

   δ. Οογθαιμφκ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ηεξ πενημπΨξ ζε ζοζθΧρεηξ θαη μνγακχκμοκ εκεμενςηηθΦ 

ζεμηκΦνηα, εθηυξ ημο ςνανίμο δηδαζθαιίαξ ημοξ γηα κα εθηημΨζμοκ ηεκ πμνεία ημο 

πνμγναμμαηηζμΧκμο δηδαθηηθμφ Χνγμο, κα μεζμδεφζμοκ ηηξ ακαγθαίεξ πνμζανμμγΧξ, κα ζοκημκίζμοκ 

ηεκ φιε θαη κα εθανμυζμοκ κΧεξ μεζυδμοξ. Οηηξ παναπΦκς ζοκακηΨζεηξ εκεμενχκμοκ ημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ ζηα ζφγπνμκα επηζηεμμκηθΦ, παηδαγςγηθΦ θαη δηδαθηηθΦ ζΧμαηα. Ε εκεμΧνςζε 

μπμνεί κα γίκεη θαη με ηε ζομμεημπΨ εηδηθχκ επηζηεμυκςκ θαη παηδαγςγχκ. 

   ε. Γκεμενχκμοκ γηα ηε ζεμαζία ηεξ ζφγπνμκεξ εθπαηδεοηηθΨξ ηεπκμιμγίαξ θαη εκζαννφκμοκ ηεκ 

εθανμμγΨ ηεξ ελαζθαιίδμκηαξ πνμτπμζΧζεηξ ελμηθείςζεξ. 

   ζη. Ναναθμιμοζμφκ, φζηενα απυ εκεμΧνςζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, δηδαζθαιίεξ θαη θΦκμοκ ηηξ 

ακαγθαίεξ παναηενΨζεηξ θαη οπμδείλεηξ ζπεηηθΦ με ημοξ ηνυπμοξ ζπεδηαζμμφ, μνγΦκςζεξ θαη 

πναγμαημπμίεζεξ ηεξ δηδαζθαιίαξ. 

   δ. Μνγακχκμοκ μη ίδημη Ψ ακαζΧημοκ δηδαζθαιίεξ ζε εθπαηδεοηηθμφξ, ηηξ μπμίεξ παναθμιμοζμφκ 

οπμπνεςηηθΦ μη εθπαηδεοηηθμί ημο ακηίζημηπμο γκςζηηθμφ ακηηθεημΧκμο ηςκ ζπμιείςκ με ζθμπυ 

ηεκ ακηαιιαγΨ εμπεηνηχκ θαη ηεκ εκεμΧνςζε ζηηξ ζφγπνμκεξ απυρεηξ ηεξ ροπμπαηδαγςγηθΨξ 

ζεςνίαξ θαη δηδαθηηθΨξ πναθηηθΨξ. 

   ε. Ννμςζμφκ θαη εκηζπφμοκ ενεοκεηηθΧξ πνμζπΦζεηεξ εθπαηδεοηηθχκ γηα ηε δεμημονγία 

παηδαγςγηθΨξ θαη επηζηεμμκηθΨξ θίκεζεξ ζηεκ πενημπΨ ημοξ θαη ζοκενγΦδμκηαη με ηα εθπαηδεοηηθΦ 

ηδνφμαηα ηδηαίηενα ζε ζΧμαηα πναθηηθΨξ Φζθεζεξ ηςκ θμηηεηχκ θαη παηδαγςγηθΨξ Χνεοκαξ θαη 

επημυνθςζεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ. 

   ζ. ΓλεηΦδμοκ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ, ζΧμαηα επίδμζεξ θαη αλημιυγεζεξ ηςκ 

μαζεηχκ. Ηαζμδεγμφκ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ζε ζΧμαηα πμο Χπμοκ ζπΧζε με ηεκ ακηηθεημεκηθΨ 

αλημιυγεζε ηςκ μαζεηχκ, ημκ ηνυπμ πνμθμνηθΨξ Ψ γναπηΨξ ελΧηαζεξ, ηε δηαμυνθςζε ηςκ 

ενςηΨζεςκ ηςκ ελεηΦζεςκ, ηε δηυνζςζε ηςκ γναπηχκ θαη υ,ηη Φιιμ αθμνΦ ηεκ αλημιυγεζε ημο 

μαζεηΨ ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηΦλεηξ. 

   η. Ηαζμδεγμφκ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ γηα ημκ μνζυ ηνυπμ επηθμηκςκίαξ ημοξ με ημοξ γμκείξ θαη 

ημοξ μαζεηΧξ, γηα ηεκ θαιΨ ζοκενγαζία ημοξ ςξ μειχκ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ θαη 

θαιιηενγμφκ ζ' αοημφξ πκεφμα ζοιιμγηθΨξ εοζφκεξ γηα ηε ιεηημονγία ημο ζπμιείμο. 

   ηα. Οε θμηκΧξ ζοζθΧρεηξ με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ, πνμβαίκμοκ ζε απμιμγηζμυ ημο εηΨζημο 
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δηδαθηηθμφ πνμγναμμαηηζμμφ ζημ ηΧιμξ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ, ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ 

γηα ηεκ μνγΦκςζε θαη ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ. 

3.  Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη θνμκηίδμοκ χζηε, θαηΦ ηε ζφκηαλε ημο ςνμιμγίμο πνμγνΦμμαημξ 

ημο ζπμιείμο, μία εμΧνα ηεκ εβδμμΦδα μη εθπαηδεοηηθμί ηεξ ίδηαξ εηδηθυηεηαξ κα Χπμοκ υιμη δφμ 

ημοιΦπηζημκ δηδαθηηθΧξ χνεξ θεκΧξ πμο κα ζομπίπημοκ. Μη θεκΧξ αοηΧξ χνεξ πνεζημμπμημφκηαη 

γηα ζοκενγαζία με ημκ ακηίζημηπμ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ. ηακ δεκ πνεζημμπμημφκηαη γηα ημ ζθμπυ 

αοηυ, πνεζημμπμημφκηαη γηα ζοκενγαζία ακΦμεζα ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ, γηα εκεμΧνςζε ηςκ 

γμκΧςκ, γηα ενγαζίεξ ημο ζπμιείμο πμο ημοξ Χπμοκ ακαηεζεί, γηα πνμζθμνΦ οπενεζίαξ ζηα 

ενγαζηΨνηα, γηα ελμηθείςζε με ηα επμπηηθΦ μΧζα θαη ημοξ ειεθηνμκηθμφξ οπμιμγηζηΧξ, γηα 

ενγαζίεξ ζηε ζπμιηθΨ βηβιημζΨθε θαη Φιιεξ ζοκαθείξ δναζηενηυηεηεξ. 

Άνζνμ 10 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ 

ζε ζπΧζε με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη ημοξ Οοιιυγμοξ ηςκ Δηδαζθυκηςκ 

1. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ζοκενγΦδμκηαη με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη 

ημοξ Οοιιυγμοξ ηςκ Δηδαζθυκηςκ γηα υια ηα ζΧμαηα πμο Χπμοκ ζπΧζε με ηεκ επηζηεμμκηθΨ θαη 

παηδαγςγηθΨ θαζμδΨγεζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, ηεκ εθανμμγΨ ηςκ πνμγναμμΦηςκ ζπμοδχκ, ημ 

ζοκημκηζμυ, ημκ πνμγναμμαηηζμυ θαη ηεκ αλημιυγεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο. 

2. Γηδηθυηενα μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη: 

   α. ΙεηΧπμοκ ζε θμηκΧξ ζοζθΧρεηξ με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη ημοξ 

ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ θαη ΝνμσζηαμΧκμοξ Γναθείςκ γηα ηεκ ελΧηαζε γεκηθυηενςκ 

εθπαηδεοηηθχκ ζεμΦηςκ μείδμκμξ ζεμαζίαξ. Πεκ πνςημβμοιία αοηχκ ηςκ ζοζθΧρεςκ μπμνεί κα 

Χπεη μ ΝνμσζηΦμεκμξ ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ Ψ μ 

ανμυδημξ Οπμιηθυξ Οφμβμοιμξ Ψ μ ΔηεοζοκηΨξ Γθπαίδεοζεξ Ψ μ ΝνμσζηΦμεκμξ Γναθείμο Ψ μ 

ΔηεοζοκηΨξ ημο ζπμιείμο. Οε θΦζε πενίπηςζε, εΦκ δεκ μεηΧπεη μ πνμσζηΦμεκμξ ημο μηθείμο 

ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ θαζμδΨγεζεξ, πνμεδνεφεη μ ανπαηυηενμξ ζημκ 

θαηεπυμεκμ βαζμυ Οπμιηθυξ Οφμβμοιμξ Ψ ΔηεοζοκηΨξ Γθπαίδεοζεξ. 

   β. Μ Οπμιηθυξ Οφμβμοιμξ μπμνεί κα ζογθαιεί Χθηαθηεξ ζοζθΧρεηξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ 

ζπμιείςκ ηεξ γεκηθΨξ παηδαγςγηθΨξ εοζφκεξ ημο, εκεμενχκμκηαξ ηα υνγακα δημίθεζεξ θαη ημ 

Οφιιμγμ Δηδαζθυκηςκ. 

   γ. ΟοκενγΦδμκηαη με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ με ζθμπυ ημκ πνμγναμμαηηζμυ 

ηςκ παηδαγςγηθχκ ζοκακηΨζεςκ με ημ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ, ηεκ μνγΦκςζε ηεξ επημυνθςζεξ 

ημοξ (εκδμζπμιηθΨ επημυνθςζε), ηηξ παηδαγςγηθΧξ ζοκεδνηΦζεηξ, ημκ πνμγναμμαηηζμυ θαη 

απμιμγηζμυ ημο Χνγμο ημο ζπμιείμο, ημκ εμπιμοηηζμυ θαη ηε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ, ηςκ 

βηβιημζεθχκ θαη ιμηπχκ ελμπιηζηηθχκ μΧζςκ, ηεκ εθανμμγΨ ημο πνμγνΦμμαημξ ζπμοδχκ θαη 

γεκηθΦ ηεκ ακηημεηχπηζε θΦζε πνμβιΨμαημξ ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημο ημ μπμίμ εκδεπμμΧκςξ 

παναθςιφεη ηεκ μμαιΨ ιεηημονγία ημο ζπμιείμο θαη δεκ είκαη δοκαηυ κα ακηημεηςπηζηεί μυκμ απυ 

ημ ΔηεοζοκηΨ Ψ ημ Οφιιμγμ ηςκ Δηδαζθυκηςκ. Ε θαηακμμΨ ηςκ μαζεμΦηςκ θαη ηςκ ηΦλεςκ 

γίκεηαη με απυθαζε ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ φζηενα απυ εηζΨγεζε ημο ΔηεοζοκηΨ. Οε 

πενίπηςζε δηαθςκίαξ ημ πνυβιεμα ακηημεηςπίδεη μ ΔηεοζοκηΨξ ημο ζπμιείμο ζε ζοκενγαζία με 

ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ. 

   δ. ΟοκενγΦδμκηαη με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιείςκ, ημοξ αλημιμγεηΧξ - ζπεδηαζηΧξ θΦζε 

ζπμιείμο θαζχξ θαη ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ μη μπμίμη δηδΦζθμοκ, γηα ηε ιεηημονγία ημο πνμγνΦμμαημξ 

Ννυζζεηεξ ΔηδαθηηθΨξ ΟηΨνηλεξ ( Ν.Δ.Ο.). 

   ε. Ναναθμιμοζμφκ ηεκ ελΧιηλε θαη θαζμδεγμφκ ηεκ εθανμμγΨ ηεξ ζημκ εηδηθυ ημμΧα ημο θιΦδμο 

ημοξ. Έπμοκ ηεκ παηδαγςγηθΨ εοζφκε γηα ηεκ θαιΨ ιεηημονγία ηεξ εκηζποηηθΨξ δηδαζθαιίαξ θαζχξ 
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θαη ηεξ πνυζζεηεξ δηδαθηηθΨξ ζηΨνηλεξ ζηα ζπμιεία γεκηθΨξ παηδαγςγηθΨξ εοζφκεξ. 

Άνζνμ 11 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ 

ζε ζπΧζε με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ θαη ΝνμσζηαμΧκμοξ Γναθείςκ Γθπαίδεοζεξ 

1. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ζοκενγΦδμκηαη με ημκ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ Ψ ημκ ΝνμσζηΦμεκμ 

ημο Γναθείμο γηα θΦζε ζΧμα πμο ζπεηίδεηαη με ηε βειηίςζε ηεξ πανεπυμεκεξ εθπαίδεοζεξ, 

πνμθεημΧκμο κα οπΦνλεη παηδαγςγηθΨ - επηζηεμμκηθΨ αιιΦ θαη δημηθεηηθΨ ζηΨνηλε ηεξ ιεηημονγίαξ 

ημο ζπμιείμο. 

2. Γηδηθυηενα: 

   α. Γκηυξ ημο μεκυξ Οεπηεμβνίμο πναγμαημπμηείηαη θμηκΨ ζφζθερε υιςκ ηςκ Οπμιηθχκ 

Οομβμφιςκ θαζχξ θαη ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ θαη ΝνμσζηαμΧκςκ Γναθείςκ ημο κμμμφ. Μη 

ζοζθΧρεηξ αοηΧξ ζογθαιμφκηαη με απυθαζε ημο ΝνμσζηαμΧκμο ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ 

ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ. ΓλεηΦδμκηαη ζ' αοηΧξ ηα εθπαηδεοηηθΦ πνμβιΨμαηα 

θαη πνμγναμμαηίδμκηαη μη εθπαηδεοηηθΧξ δναζηενηυηεηεξ γηα ημ δηδαθηηθυ Χημξ. Νανυμμηεξ 

ζοζθΧρεηξ μπμνεί κα γίκμκηαη θαηΦ ηε δηΦνθεηα Ψ θαη ζημ ηΧιμξ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ. 

   β. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ζηα πιαίζηα ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ, εΦκ επηζεμαίκμοκ πνμβιΨμαηα 

δημηθεηηθμφ παναθηΨνα, εκεμενχκμοκ ηα υνγακα δημίθεζεξ θαη εηζεγμφκηαη ηηξ ακαγθαίεξ 

νοζμίζεηξ. Οε πενίπηςζε δηαθςκίαξ ημοξ απμθαζίδεη μ ΝνμσζηΦμεκμξ ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ 

ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ θαζμδΨγεζεξ, φζηενα απυ Χγθνηζε ημο Νενηθενεηαθμφ ΔηεοζοκηΨ 

Γθπαίδεοζεξ. 

Άνζνμ 12 

Ανμμδηυηεηεξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ ζε ζπΧζε με Φιιμοξ θμνείξ 

1. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ζοκενγΦδμκηαη με ηεκ οπενεζία ΟπμιηθΨξ ΡγηεηκΨξ, ημ Γναθείμ 

ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ, ημοξ Οοιιυγμοξ ΓμκΧςκ θαη Ηεδεμυκςκ, θαζχξ θαη με ηα ζεζμμζεηεμΧκα 

υνγακα ηεξ ΠμπηθΨξ Αοημδημίθεζεξ γηα ηεκ ανηηυηενε εθπιΨνςζε ηεξ απμζημιΨξ ημοξ. 

2. Γηδηθυηενα: 

   α. Μνγακχκμοκ ζογθεκηνχζεηξ ΓμκΧςκ θαη Ηεδεμυκςκ μαζεηχκ, γηα ηεκ ακηαιιαγΨ απυρεςκ 

ζπεηηθΦ με ηα πνμβιΨμαηα αγςγΨξ, μΦζεζεξ, ζομπενηθμνΦξ ηςκ μαζεηχκ, θαζχξ θαη γηα ηεκ 

εκίζποζε θαη πνμαγςγΨ ηεξ ζοκενγαζίαξ ζπμιείμο θαη μηθμγεκείαξ. Μη παναπΦκς ζογθεκηνχζεηξ 

γίκμκηαη φζηενα απυ ζοκενγαζία με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιείςκ. 

   β. Γκηζπφμοκ θΦζε πνμζπΦζεηα γηα ηεκ ακΦπηολε δεμημονγηθχκ ζπΧζεςκ ημο ζπμιείμο με ημ 

θμηκςκηθυ θαη θοζηθυ πενηβΦιιμκ. Γηα ηεκ επηηοπία ημο ζθμπμφ αοημφ ζοκενγΦδμκηαη με ηηξ 

μαζεηηθΧξ θμηκυηεηεξ, ημοξ ζοκδηθαιηζηηθμφξ θμνείξ, ηα υνγακα ιασθΨξ ζομμεημπΨξ, ηα Φιια 

εθπαηδεοηηθΦ ηδνφμαηα, ημοξ μαδηθμφξ θμνείξ (Μνγακηζμμφξ ΠμπηθΨξ Αοημδημίθεζεξ, Οοιιυγμοξ 

ΓμκΧςκ, πμιηηηζηηθμφξ θαη επηζηεμμκηθμφξ ζοιιυγμοξ θ.α.) Ψ επηζηΨμμκεξ θαη Φημμα 

ακαγκςνηζμΧκμο θφνμοξ, ακΦιμγα με ηηξ οπΦνπμοζεξ δοκαηυηεηεξ θαη ηηξ ημπηθΧξ ζοκζΨθεξ. 

Άνζνμ 13 

ΓηδηθΧξ οπμπνεχζεηξ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ 

1. Οημ ηΧιμξ θΦζε δηδαθηηθμφ Χημοξ μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ημο κμμμφ ζε θμηκΧξ 

ζοκημκηζηηθΧξ ζοζθΧρεηξ ημοξ θαηανηίδμοκ εκηαία ζοκμπηηθΨ Χθζεζε, ζηεκ μπμία επηζεμαίκμκηαη ηα 

γεκηθυηενα πνμβιΨμαηα πμο Χπμοκ ακαθφρεη θαηΦ ηεκ Φζθεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο ζημ κμμυ, 

θαηαγνΦθμκηαη μη ειιείρεηξ θαη μη ακΦγθεξ ηεξ εθπαίδεοζεξ θαη πνμηείκμκηαη ηα ακαγθαία μΧηνα 

γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ημοξ. Ε Χθζεζε αοηΨ απμζηΧιιεηαη ζηεκ ΝενηθενεηαθΨ Δηεφζοκζε 

Γθπαίδεοζεξ - ΝνμσζηΦμεκμ ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ – ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ, 

θαη θμηκμπμηείηαη ζημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ θαη ζημκ ΝνμσζηΦμεκμ ημο Γναθείμο Γθπαίδεοζεξ. 
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2. Μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ζημ ηΧιμξ θΦζε δηδαθηηθμφ Χημοξ θαηανηίδμοκ πνμζςπηθΨ Χθζεζε 

γηα ηεκ Φζθεζε ημο επηζηεμμκηθμφ, παηδαγςγηθμφ, ενεοκεηηθμφ θαη αλημιμγηθμφ Χνγμο ημοξ, ζηεκ 

μπμία θαηαγνΦθμκηαη μη πνςημβμοιίεξ θαη δναζηενηυηεηεξ ημοξ, επηζεμαίκμκηαη ηα ηδηαίηενα 

πνμβιΨμαηα πμο παναηενΨζεθακ θαη δηαηοπχκμκηαη πνμηΦζεηξ ζπεηηθΧξ με ηα πνμγνΦμμαηα, ηα 

ζπμιηθΦ βηβιία, ηηξ μεζυδμοξ δηδαζθαιίαξ, ηεκ εθπαηδεοηηθΨ ηεπκμιμγία, ηεκ Ννυζζεηε ΔηδαθηηθΨ 

ΟηΨνηλε (Ν.Δ.Ο.), ηεκ ΓκηζποηηθΨ Δηδαζθαιία θαζχξ θαη γηα ηα μΧηνα πμο πνΧπεη κα ιεθζμφκ γηα 

ηε βειηίςζε ηεξ εθπαίδεοζεξ. Ε Χθζεζε αοηΨ ιαμβΦκεη οπυρε ηεξ ηεκ "αοημαλημιυγεζε" ημο 

εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο ηςκ ζπμιείςκ. Μη εθζΧζεηξ υιςκ ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ οπμβΦιιμκηαη 

ζηεκ ΝενηθενεηαθΨ Δηεφζοκζε Γθπαίδεοζεξ. 

3. Γηδηθυηενα μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη: 

   α) Ναναθμιμοζμφκ ηε ιεηημονγία ηςκ ζπμιηθχκ βηβιημζεθχκ, ηςκ ενγαζηενίςκ θαη ηε πνΨζε 

ηςκ επμπηηθχκ μΧζςκ. Δίκμοκ μδεγίεξ γηα ηε βειηίςζε ηεξ ιεηημονγηθυηεηαξ ημοξ 

ζοκενγαδυμεκμη με ημ ΔηεοζοκηΨ, ημ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ θαη ηηξ μαζεηηθΧξ θμηκυηεηεξ, θαηΦ 

πενίπηςζε θαη δηαηοπχκμοκ οπμδείλεηξ γηα ημκ εμπιμοηηζμυ Ψ ηε ζογθνυηεζε ημοξ. 

   β) ΑκαιαμβΦκμοκ δηδαζθαιίεξ μαζεμΦηςκ θαη πναθηηθχκ αζθΨζεςκ ζηηξ επημμνθχζεηξ ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ. 

   γ) Γκεμενχκμκηαη Φμεζα απυ ηε Δηεφζοκζε Οπμοδχκ ημο ΡΝΓΝΘ μΧζς ημο ΠμΨμαημξ 

Δημίθεζεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ γηα ηηξ εγθοθιίμοξ θαη ιμηπΧξ δηαηαγΧξ ημο Ρπμονγείμο 

ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ θαη θνμκηίδμοκ γηα ηεκ εθανμμγΨ ημοξ ζηα ζπμιεία, ζηα 

πιαίζηα ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ. 

   δ) ΟομμεηΧπμοκ ζηηξ επηηνμπΧξ ηςκ πνμαγςγηθχκ θαη απμιοηενίςκ ελεηΦζεςκ, υπμο αοηυ 

απαηηείηαη θαη ζοκενγΦδμκηαη με ηα ανμυδηα υνγακα γηα ηε ζογθνυηεζε ηςκ πνμβιεπυμεκςκ 

μμΦδςκ. 

   ε) ΟομμεηΧπμοκ ζηα ΡπενεζηαθΦ Οομβμφιηα υπςξ μνίδεη ε θείμεκε κμμμζεζία. 

   ζη) Ναναθμιμοζμφκ ηεκ ελΧιηλε ημο πνμγνΦμμαημξ ηεξ δηδαθηΧαξ φιεξ θαη ζοκημκίδμοκ ηεκ 

πμνεία ηεξ. Ε παναθμιμφζεζε θαη μ ζοκημκηζμυξ γίκεηαη με ηεκ εοζφκε ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ 

θαη ηεκ οπμζηΨνηλε εθπαηδεοηηθχκ μη μπμίμη δηδΦζθμοκ θΦζε μΦζεμα. Μη Δηεοζφκζεηξ θαη ηα 

Γναθεία Γθπαίδεοζεξ ζογθεκηνχκμοκ ηα ζημηπεία απυ ηα ζπμιεία θαη ηα ζΧημοκ οπυρε ηεξ 

παναπΦκς μμΦδαξ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ θαη εθπαηδεοηηθχκ μη μπμίμη ηα αλημιμγμφκ. Μη 

παναηενΨζεηξ ηεξ παναπΦκς επηηνμπΨξ, με εοζφκε ηςκ μνγΦκςκ δημίθεζεξ, απμζηΧιιμκηαη ζηα 

ζπμιεία θαη ιαμβΦκμκηαη οπυρε ζημκ παναπΧνα πνμγναμμαηηζμυ ηεξ δηδαζθαιίαξ. 

   δ) ΟομμεηΧπμοκ ζηε δηαδηθαζία ακαβαζμμιυγεζεξ ηςκ γναπηχκ, υπςξ μνίδεη ε θείμεκε 

κμμμζεζία. 

4. Μη θαηΦ πενίπηςζε ανμυδημη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη, ακΦιμγα με ημκ θιΦδμ, Χπμοκ ηεκ 

επηζηεμμκηθΨ θαη παηδαγςγηθΨ επμπηεία ηςκ απμθεκηνςμΧκςκ οπενεζηχκ ημο Ρπμονγείμο 

ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ΘνεζθεομΦηςκ. ΟοκενγΦδμκηαη θαη θαζμδεγμφκ ημ Χνγμ ηυζμ ηςκ 

απμθεκηνςμΧκςκ οπενεζηχκ ημο κμμμφ, Ψημη ηςκ Οομβμοιεοηηθχκ Οηαζμχκ ΚΧςκ (Ο.Ο.Κ.), ηςκ 

ΗΧκηνςκ ΟομβμοιεοηηθΨξ - Ννμγναμμαηηζμμφ (ΗΓΟΡΝ), ηςκ Γνγαζηενηαθχκ ΗΧκηνςκ Φοζηθχκ 

Γπηζηεμχκ (ΓΗΦΓ), ηςκ ΗΧκηνςκ ΝιενμθμνηθΨξ θαη ΚΧςκ Πεπκμιμγηχκ (ΝΘΕ.ΚΓ.Π.), υζμ θαη 

ηςκ πενηθενεηαθχκ ακηηζημίπςκ, Ψημη ηςκ ΗΧκηνςκ ΔηΦγκςζεξ, Αλημιυγεζεξ θαη ΡπμζηΨνηλεξ 

(ΗΔΑΡ), ηςκ Νενηθενεηαθχκ ΗΧκηνςκ ΟηΨνηλεξ θαη Γθπαηδεοηηθμφ Οπεδηαζμμφ (ΝΓ.ΗΓ.ΟΓ.Ο.), 

ηςκ ΗΧκηνςκ ΝενηβαιιμκηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ (Η.Ν.Γ.). Ε ζοκενγαζία ηςκ  ανμμδίςκ Οπμιηθχκ 

Οομβμφιςκ με ηηξ παναπΦκς οπενεζίεξ γίκεηαη οπυ ηεκ επμπηεία θαη θαζμδΨγεζε ημο μηθείμο 

ημΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ θαζμδΨγεζεξ ηεξ ΝενηθενεηαθΨξ Δηεφζοκζεξ 

Γθπαίδεοζεξ. 
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ΗΓΦΑΘΑΖΜ Γ 

ΗΑΘΕΗΜΚΠΑ ΗΑΖ ΑΞΙΜΔΖΜΠΕΠΓΟ ΔΖΓΡΘΡΚΠΩΚ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ –  

ΝΞΜΤΟΠΑΙΓΚΩΚ ΓΞΑΦΓΖΩΚ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ –  

ΝΞΜΤΟΠΑΙΓΚΩΚ ΠΙΕΙΑΠΩΚ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΩΚ ΘΓΙΑΠΩΚ 

Άνζνμ 14 

Ένγμ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ 

1.  Μη ΔηεοζοκηΧξ ηεξ ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Χπμοκ ηε γεκηθΨ 

εοζφκε ηεξ δημίθεζεξ θαη ημο ειΧγπμο ιεηημονγίαξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ 

ημοξ. 

2.  Γπμπηεφμοκ, ειΧγπμοκ, ζοκημκίδμοκ θαη θαζμδεγμφκ ηε ιεηημονγία ηςκ Γναθείςκ 

Γθπαίδεοζεξ, ηςκ Γναθείςκ ΠεπκηθΨξ - ΓπαγγειμαηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ θαη ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ, 

θαζχξ θαη ηε ιεηημονγία ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηεξ εοζφκεξ ημοξ. 

3.  ΟομμεηΧπμοκ ζηε δηαδηθαζία ηεξ αλημιυγεζεξ, υπςξ μνίδεηαη απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία 

4.  Γίκαη δημηθεηηθμί θαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ Γναθείςκ θαη ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ θαη δημηθεηηθχκ οπαιιΨιςκ πμο οπΦγμκηαη ζηε Δηεφζοκζε Γθπαίδεοζεξ. 

5.  ΙεηΧπμοκ ζηα ΝενηθενεηαθΦ ΡπενεζηαθΦ Οομβμφιηα θαη ζηηξ κμμανπηαθΧξ επηηνμπΧξ θαη 

ζογθνμημφκ υιεξ ηηξ πνμβιεπυμεκεξ επηηνμπΧξ ελεηΦζεςκ θαη παναθμιμφζεζεξ - ζοκημκηζμμφ 

δηδαθηΧαξ φιεξ. 

6.  ΝανΧπμοκ μδεγίεξ ζημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ζπεηηθΦ με ηε δημίθεζε θαη 

ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ. ΑκαιαμβΦκμοκ πνςημβμοιίεξ γηα θαηκμηυμεξ δνΦζεηξ θαη αλημπμίεζε 

ηςκ κΧςκ ηεπκμιμγηχκ ζηεκ εθπαίδεοζε, ακηημεηςπίδμοκ εκδεπυμεκα θνίζημα πνμβιΨμαηα, 

επηιφμοκ δηαθμνΧξ, ζομβΦιιμοκ ζηε ζφκζεζε ηδεχκ θαη απυρεςκ θαη αίνμοκ αμθηβμιίεξ θαη 

αμθηζβεηΨζεηξ. 

7.  Γκενγμφκ γεκηθυηενα με γκχμμκα ηεκ ανπΨ υηη ε δημίθεζε ηεξ Γθπαίδεοζεξ πνΧπεη κα 

αζθείηαη υπη μυκμ με ηεκ εθανμμγΨ κμμηθχκ δηαηΦλεςκ θαη επηζηεμμκηθχκ ανπχκ αιιΦ θαη με ηεκ 

ακηίιερε ηεξ οπμπνΧςζεξ γηα ηεκ ελοπενΧηεζε ηςκ πμιηηχκ θαη ηεξ θμηκςκίαξ. 

Άνζνμ 15 

ΓεκηθΦ θαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ 

1. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ δηαπεηνίδμκηαη ζημκ ημμΧα ηεξ εοζφκεξ ημοξ ηεκ εθπαηδεοηηθΨ 

πμιηηηθΨ θαη οπμζηενίδμοκ απυ δημηθεηηθΨ Φπμρε ηεκ εθανμμγΨ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαηκμημμηχκ μη 

μπμίεξ εηζΦγμκηαη ζηεκ εθπαίδεοζε. Φνμκηίδμοκ χζηε κα γίκεηαη θαηακμεηυ ημ πενηεπυμεκμ ηςκ 

θαηκμημμηχκ γηα ηεκ απμηειεζμαηηθυηενε εθανμμγΨ ημοξ. 

2. Γηδηθυηενα μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ: 

   α. Αζθμφκ ηε δημίθεζε, επμπηεφμοκ, θαζμδεγμφκ θαη ζοκημκίδμοκ ημ Χνγμ ηςκ Γναθείςκ 

Γθπαίδεοζεξ, ηςκ Γναθείςκ ΠεπκηθΨξ - ΓπαγγειμαηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ θαη Γναθείςκ ΦοζηθΨξ 

ΑγςγΨξ, ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, θαζχξ θαη ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηεξ πενηθΧνεηαξ ημοξ. 

   β. Γκεμενχκμοκ ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ ηςκ Γναθείςκ ηεξ πενηθΧνεηαξ ημοξ, θαζχξ θαη ημοξ 

ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ γηα ζΧμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ηε 

δημίθεζε, ηεκ μνγΦκςζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο θαη ηεκ απμηειεζμαηηθΨ ιεηημονγία ηςκ 

ζπμιηθχκ μμκΦδςκ  

   γ. Γίκαη δημηθεηηθμί θαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ Γναθείςκ 

Γθπαίδεοζεξ, ηςκ Δηεοζοκηχκ, ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη ηςκ δημηθεηηθχκ 

οπαιιΨιςκ ηεξ πενηθΧνεηαξ εοζφκεξ ημοξ. Δφκακηαη κα αζθΨζμοκ πεηζανπηθΨ δηθαημδμζία θαηκΦ 

δηαηΦλμοκ πεηζανπηθΨ δηαδηθαζία επί υιςκ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηεξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ. 

   δ. ΙεηΧπμοκ ζηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία. 
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   ε. Μνγακχκμοκ θαη επμπηεφμοκ ηα πνμγνΦμμαηα ηεξ Ννυζζεηεξ ΔηδαθηηθΨξ ΟηΨνηλεξ, ηεξ 

ΓκηζποηηθΨξ Δηδαζθαιίαξ, ηεξ εθπαίδεοζεξ ηςκ παιηκκμζημφκηςκ θαη αιιμδαπχκ μαζεηχκ θαζχξ 

θαη υιςκ ηςκ θαηκμηυμςκ δνΦζεςκ μη μπμίεξ εθανμυδμκηαη ζηεκ εθπαίδεοζε, ζε ζοκενγαζία με 

ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ θαη ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ. 

   ζη. Γηζεγμφκηαη ανμμδίςξ ηεκ ίδνοζε, ηεκ πνμαγςγΨ, ηε ζογπχκεοζε, ηε μεηαθμνΦ, ηε 

μεημκμμαζία, ηε μεηαηνμπΨ, ηεκ θαηΦνγεζε Ψ ημκ οπμβηβαζμυ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαζχξ θαη 

ηεκ πνμζζΨθε κΧςκ ημμΧςκ θαη εηδηθμηΨηςκ ζηα Π.Γ.Γ. 

   δ. ΟοζθΧπημκηαη υπμηε θνίκμοκ ακαγθαίμ, με ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ Γναθείςκ ηεξ ανμμδηυηεηαξ 

ημοξ γηα ζΧμαηα δημίθεζεξ, μνγΦκςζεξ θαη ιεηημονγίαξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ με ζθμπυ ηε 

βειηίςζε ζοκζεθχκ ηεξ πανεπυμεκεξ εθπαίδεοζεξ θαη ηεκ ακηημεηχπηζε εκδεπμμΧκςκ 

πνμβιεμΦηςκ. 

   ε. ΟοζθΧπημκηαη με εθπνμζχπμοξ ηςκ Οοιιυγςκ Ψ Γκχζεςκ ηςκ Γθπαηδεοηηθχκ, ηςκ 

Μνγακηζμχκ ΠμπηθΨξ Αοημδημίθεζεξ, ηςκ Οοιιυγςκ, Γκχζεςκ θαη Μμμζπμκδηχκ ηςκ ΓμκΧςκ γηα 

ηεκ ακηημεηχπηζε πνμβιεμΦηςκ ζπεηηθχκ με ηεκ εθπαίδεοζε. 

   ζ. Γκεμενχκμοκ ημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ γηα υζα ζμβανΦ πνμβιΨμαηα 

δηαηανΦζζμοκ ηε ιεηημονγία ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη εηζεγμφκηαη ηα ακαγθαία μΧηνα γηα ηεκ 

ακηημεηχπηζε ημοξ. 

   η. ΟοκηΦζζμοκ εηΨζηα Χθζεζε ζημ ηΧιμξ θΦζε δηδαθηηθμφ Χημοξ ακαθμνηθΦ με ηηξ δναζηενηυηεηεξ 

ηεξ Δηεφζοκζεξ Γθπαίδεοζεξ, ηεκ θαηΦζηαζε ηςκ ζπμιείςκ, ηηξ ακΦγθεξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ 

θαη πνμηείκμοκ ηα ακαγθαία μΧηνα. Πεκ Χθζεζε οπμβΦιιμοκ ζημκ μηθείμ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ 

Γθπαίδεοζεξ. 

   ηα. ΟομμεηΧπμοκ ζηα οπενεζηαθΦ ζομβμφιηα, υπςξ ε θείμεκε κμμμζεζία πνμβιΧπεη. Έπμοκ ηεκ 

εοζφκε ηεξ εθηΧιεζεξ ηςκ πεηζανπηθχκ απμθΦζεςκ ηςκ μηθείςκ Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ, 

εθηυξ απυ εθείκεξ πμο επηβΦιιμοκ ηεκ πεηζανπηθΨ πμηκΨ ηεξ μνηζηηθΨξ παφζεξ. 

   ηβ. Οοκημκίδμοκ ηε δνΦζε ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ Γναθείςκ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε Χθηαθηςκ 

ακαγθχκ ζημ πιαίζημ ημο πμιηηηθμφ ζπεδηαζμμφ. 

   ηγ. Αζθμφκ δημίθεζε ζηηξ απμθεκηνςμΧκεξ οπενεζίεξ μη μπμίεξ ακΨθμοκ ζηεκ μηθεία Δηεφζοκζε 

Γθπαίδεοζεξ ηςκ Κμμχκ Ψ Κμμανπηχκ, δειαδΨ ημοξ Οομβμοιεοηηθμφξ Οηαζμμφξ ΚΧςκ (Ο.Ο.Κ), 

ηα ΗΧκηνα ΟομβμοιεοηηθΨξ - Ννμζακαημιηζμμφ (ΗΓ.ΟΡ.Ν), ηα Γναθεία Οπμιηθμφ Γπαγγειμαηηθμφ 

Ννμζακαημιηζμμφ (Ο.Γ.Ν.), ηα ΓνγαζηενηαθΦ ΗΧκηνα Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (Γ.Η.Φ.Γ.) θαη ηα ΗΧκηνα 

ΝιενμθμνηθΨξ θαη ΚΧςκ Πεπκμιμγηχκ (ΝΘΕ.ΚΓ.Π), είκαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη ηςκ 

ΝνμσζηαμΧκςκ αοηχκ θαη ημο πνμζςπηθμφ ημοξ θαη εηζεγμφκηαη ηε ζηειΧπςζε ημοξ με απυζπαζε 

εθπαηδεοηηθχκ, θαζχξ θαη ηεκ ακΦθιεζε ηεξ απυζπαζεξ αοηχκ. 

Άνζνμ 16 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ ζπεηηθΦ με ηηξ ελεηΦζεηξ 

1. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ Οογθνμημφκ ηε ΚμμανπηαθΨ ΓπηηνμπΨ ηςκ ελεηΦζεςκ Γκηαίςκ 

Θοθείςκ, ηεκ επηηνμπΨ ηςκ επακαιεπηηθχκ ελεηΦζεςκ γηα ημοξ δηθαημιμγεμΧκα απυκηεξ, ηεκ 

επηηνμπΨ ακαβαζμμιυγεζεξ γηα ηα μαζΨμαηα ηςκ Γκηαίςκ Θοθείςκ ηα μπμία ελεηΦδμκηαη ζε 

επίπεδμ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ θαη ηεκ επηηνμπΨ ακαβαζμμιυγεζεξ γηα ηα μαζΨμαηα Γομκαζίμο. 

2. Οηηξ Δηεοζφκζεηξ ζηηξ μπμίεξ δεκ οπΦνπεη Γναθείμ ΠεπκηθΨξ - ΓπαγγειμαηηθΨξ 

Γθπαίδεοζεξ ζογθνμημφκ ηηξ παναπΦκς επηηνμπΧξ γηα ηα ΠΓΓ θαζχξ θαη ηηξ επηηνμπΧξ γηα ηηξ 

ελεηΦζεηξ Β' θφθιμο ηςκ Π.Γ.Γ. 

3. Οογθνμημφκ ηηξ ΘοθεηαθΧξ ΓπηηνμπΧξ ηςκ ελεηΦζεςκ γηα ηα πακειιαδηθχξ ελεηαδυμεκα 

μαζΨμαηα ηςκ δεμμζίςκ θαη ηδηςηηθχκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη μνίδμοκ ηηξ μμΦδεξ επηηενεηχκ. 

4. Γηζεγμφκηαη ζηεκ ΝενηθενεηαθΨ Δηεφζοκζε Γθπαίδεοζεξ ημκ μνηζμυ ηςκ δηδαθηενίςκ ηα 
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μπμία ζα πνεζημμπμηεζμφκ ςξ βαζμμιμγηθΦ θΧκηνα ζηεκ πενημπΨ εοζφκεξ ημοξ. 

5. ΟοκενγΦδμκηαη με ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ ηςκ Γναθείςκ ζηε δηαμυνθςζε ηεξ πνυηαζεξ ηςκ 

Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ γηα ηε ζομμεημπΨ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζηεκ ΗεκηνηθΨ ΓπηηνμπΨ ηςκ 

ΓλεηΦζεςκ (Η.Γ.Γ.). 

6. Οογθνμημφκ ηεκ επηηνμπΨ γηα ηηξ ελεηΦζεηξ εκειίθςκ, πνμθεημΧκμο κα απμθηΨζμοκ 

απμιοηΨνημ Δεμμηηθμφ ζπμιείμο. 

7. Γπμπηεφμοκ ηηξ ελεηΦζεηξ πμο δηελΦγμκηαη ζηεκ εθπαηδεοηηθΨ ημοξ πενηθΧνεηα απυ ημ 

Α.Ο.Γ.Ν. γηα ηεκ πνυζιερε οπαιιΨιςκ ζημ Δεμυζημ. 

8. Ιενημκμφκ γηα ηε θφιαλε ηςκ γναπηχκ δμθημίςκ ηςκ παναπΦκς ελεηΦζεςκ, θαζχξ θαη 

ηςκ γναπηχκ δμθημίςκ ηςκ πνμαγςγηθχκ θαη απμιοηενίςκ ελεηΦζεςκ ηςκ Γκηαίςκ Θοθείςκ θαη 

ηςκ Π.Γ.Γ. ζηα μαζΨμαηα πμο ελεηΦδμκηαη με θμηκΦ ζΧμαηα. 

Άνζνμ 17 

Ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ ζπεηηθΧξ με ημοξ πίκαθεξ 

ηςκ Δηεοζοκηχκ – Ρπμδηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη Φιια ζοκαθΨ ζΧμαηα. 

1. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ πνμβαίκμοκ ζημ δηαπςνηζμυ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ Δηεφζοκζεξ ζε 

πενημπΧξ ημπμζΧηεζεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη Ο.Γ.Η., φζηενα απυ εηζΨγεζε 

ηςκ ανμμδίςκ Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ. 

2. Ννμθενφζζμοκ ηεκ θαηΦνηηζε αλημιμγηθμφ πίκαθα επηιμγΨξ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ 

μμκΦδςκ θαη Ο.Γ.Η. θαζχξ θαη ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ Γθπαηδεοηηθχκ ζεμΦηςκ. 

3. Ννμθενφζζμοκ ηεκ θαηΦνηηζε πηκΦθςκ ηςκ Ρπμδηεοζοκηχκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη Ο. Γ. Η. 

θαζχξ θαη ηςκ οπεοζφκςκ ημμΧςκ. 

4. Ηονχκμοκ ημοξ πίκαθεξ ηςκ Ρπμδηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη Ο.Γ.Η. θαζχξ θαη 

ηςκ οπεοζφκςκ ημμΧςκ θαη, φζηενα απυ πνυηαζε ηςκ μηθείςκ Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ, 

δηεκενγμφκ ηεκ ημπμζΧηεζε ημοξ ζηα ζπμιεία. 

5. Μνίδμοκ, φζηενα απυ εηζΨγεζε ημο μηθείμο Ρπενεζηαθμφ Οομβμοιίμο, ημοξ ακαπιενςηΧξ 

ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ γηα ηηξ μπμίεξ δεκ πνμβιΧπεηαη ΡπμδηεοζοκηΨξ. Μνίδμοκ, 

φζηενα απυ εηζΨγεζε ημο ανμμδίμο Ρπενεζηαθμφ Οομβμοιίμο, ημκ πνμζςνηκυ ακαπιενςηΨ 

ΔηεοζοκηΨ, υηακ δεκ οπΦνπεη, θςιφεηαη Ψ απμοζηΦδεη μ ΔηεοζοκηΨξ θαη δεκ οπΦνπεη 

ΡπμδηεοζοκηΨξ. 

6. Μνίδμοκ ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ ηςκ ΙμκμζΧζηςκ, ηςκ ΔηζΧζηςκ θαη ΠνηζΧζηςκ Δεμμηηθχκ 

ζπμιείςκ θαη ημοξ πνμσζηαμΧκμοξ Κεπηαγςγείςκ φζηενα απυ πνυηαζε ηςκ μηθείςκ Ρπενεζηαθχκ 

Οομβμοιίςκ. 

7. ΡπμβΦιιμοκ γηα εθηΧιεζε ζηεκ ΝενηθενεηαθΨ Δηεφζοκζε Γθπαίδεοζεξ ηηξ πνμηΦζεηξ ηςκ 

μηθείςκ Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ πμο αθμνμφκ ηηξ μεηαζΧζεηξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζηεκ πενημπΨ 

ηεξ Δηεφζοκζεξ απυ Φιια ΝΡΟΔΓ Ψ ΝΡΟΝΓ, απυ ζπμιείμ ζε Φιιμ ζπμιείμ ηεξ ίδηαξ πενημπΨξ Ψ 

αοηχκ μη μπμίμη επηζηνΧθμοκ απυ ημ ελςηενηθυ. 

8. ΡπμβΦιιμοκ γηα θφνςζε ζηεκ ΝενηθενεηαθΨ Δηεφζοκζε Γθπαίδεοζεξ ημοξ αλημιμγηθμφξ 

πίκαθεξ επηιμγΨξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ Οπμιηθχκ ΙμκΦδςκ θαη Ο.Γ.Η.. 

9. Γθδίδμοκ ηηξ πνΦλεηξ ηεξ πνμζςνηκΨξ ημπμζΧηεζεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ μη μπμίμη 

επηζηνΧθμοκ απυ ημ ελςηενηθυ θαη ηηξ πνΦλεηξ ημπμζΧηεζεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ μη μπμίμη 

δημνίδμκηαη, μεηαηίζεκηαη Ψ απμζπχκηαη φζηενα απυ πνυηαζε ηςκ μηθείςκ Ρπενεζηαθχκ 

Οομβμοιίςκ. 

Άνζνμ 18 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ ζε ζπΧζε με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ 

1. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ εθδίδμοκ ηηξ πνΦλεηξ μμκημμπμίεζεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηεξ 
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ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, φζηενα απυ πνυηαζε ηςκ μηθείςκ Ρπενεζηαθχκ 

Οομβμοιίςκ. 

2. μνεγμφκ ηα μηζζμιμγηθΦ θιημΦθηα θαη ηα επηδυμαηα πνυκμο οπενεζίαξ ζημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ θαη ζημοξ δημηθεηηθμφξ οπαιιΨιμοξ ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ. 

3. μνεγμφκ ηα επηδυμαηα μεηαπηοπηαθχκ ζπμοδχκ ζημοξ θαηυπμοξ ηίηιςκ, φζηενα απυ 

ζφμθςκε γκχμε ηςκ μηθείςκ Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ. 

4. ΔηαζΧημοκ μενηθΦ Ψ μιηθΦ φζηενα απυ πνυηαζε ηςκ μηθείςκ Ρπενεζηαθχκ Οομβμοιίςκ 

εθπαηδεοηηθμφξ ηεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ζε Φιιε ζπμιηθΨ μμκΦδα Ψ ζε ημΨμαηα 

Ννυζζεηεξ ΔηδαθηηθΨξ ΟηΨνηλεξ Ψ ζε ημΨμαηα ΓκηζποηηθΨξ Δηδαζθαιίαξ, υηακ ε ζομπιΨνςζε ημο 

οπμπνεςηηθμφ ςνανίμο δεκ είκαη ακηηθεημεκηθΦ δοκαηΨ ζηε ζπμιηθΨ μμκΦδα πμο οπενεημφκ. 

5. ΔηαζΧημοκ εθπαηδεοηηθμφξ εηδηθμηΨηςκ απυ ηε ΔεοηενμβΦζμηα ζηεκ ΝνςημβΦζμηα 

Γθπαίδεοζε θαη ακηίζηνμθα γηα ηε δηδαζθαιία μαζεμΦηςκ ΛΧκςκ Γιςζζχκ, ΙμοζηθΨξ, 

Ηαιιηηεπκηθχκ θαη ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ, είηε με μιηθΨ απυζπαζε είηε γηα ηε ζομπιΨνςζε ημο 

οπμπνεςηηθμφ ςνανίμο Ψ θαη με οπενςνηαθΨ απαζπυιεζε. 

6. Ιπμνμφκ κα απμζπμφκ εθπαηδεοηηθμφξ ζε Φιιε ζπμιηθΨ μμκΦδα γηα πνμκηθυ δηΦζηεμα δφμ 

μεκχκ, γηα κα θαιφπημοκ επείγμοζεξ εθπαηδεοηηθΧξ ακΦγθεξ, θαη εηζεγμφκηαη ζημ μηθείμ 

Ρπενεζηαθυ Οομβμφιημ ηεκ πανΦηαζε ηςκ απμζπΦζεςκ αοηχκ μΧπνη ηε ιΨλε ημο δηδαθηηθμφ 

Χημοξ. 

7. Ιπμνμφκ κα απμζπμφκ εθπαηδεοηηθμφξ ζε Φιιε ζπμιηθΨ μμκΦδα ηεξ ηδίαξ Δηεφζοκζεξ γηα 

πνμκηθυ δηΦζηεμα Χςξ θαη ηνεηξ (3) μΨκεξ, υηακ δηεκενγείηαη εκακηίμκ ημοξ Χκμνθε δημηθεηηθΨ 

ελΧηαζε γηα πεηζανπηθυ πανΦπηςμα, ζφμθςκα με ηηξ πνμβιΧρεηξ ημο θχδηθα δεμμζίςκ 

οπαιιΨιςκ. 

8. ΑκαζΧημοκ δηδαζθαιία πΧνακ ημο οπμπνεςηηθμφ ςνανίμο με οπενςνηαθΨ απμδεμίςζε 

ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ γηα ηεκ θΦιορε ηςκ ςνχκ 

δηδαζθαιίαξ. 

9. ΝνμζιαμβΦκμοκ ημοξ ςνμμηζζίμοξ εθπαηδεοηηθμφξ θαη εθδίδμοκ ηηξ πνΦλεηξ πνυζιερεξ θαη 

απυιοζεξ. 

10. Πμπμζεημφκ ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ ηεξ πενηθΧνεηαξ ημοξ πνμζςνηκμφξ ακαπιενςηΧξ θαη 

εθδίδμοκ ηηξ πνΦλεηξ απυιοζεξ ημοξ. 

11. ΝνμζιαμβΦκμοκ ακαπιενςηΧξ θαη ςνμμηζζίμοξ εθπαηδεοηηθμφξ γηα ηηξ ΟπμιηθΧξ ΙμκΦδεξ 

ΓηδηθΨξ ΑγςγΨξ (Ο.Ι.Γ.Α ) απυ ημοξ πίκαθεξ πμο θαηανηίδμοκ ηα μηθεία ΡπενεζηαθΦ Οομβμφιηα. 

12. ΦοιΦζζμοκ θαη εκεμενχκμοκ ημοξ αημμηθμφξ οπενεζηαθμφξ θαθΧιμοξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ 

θαη δημηθεηηθχκ οπαιιΨιςκ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ. 

13. ΟομμεηΧπμοκ ζηηξ επηηνμπΧξ δηελαγςγΨξ ηςκ ελεηΦζεςκ γηα ηεκ εηζαγςγΨ θαη θμίηεζε ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ 

ηεξ πνςημβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ ζηα Δηδαζθαιεία ΔεμμηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ. 

14. Ηαζμνίδμοκ ηεκ πενηθΧνεηα εγγναθΨξ ηςκ μαζεηχκ ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ, φζηενα απυ 

εηζΨγεζε ηςκ ανμμδίςκ μνγΦκςκ. 

15. Γγθνίκμοκ ηε ιεηημονγία ηςκ ΠΦλεςκ ΡπμδμπΨξ θαη ηςκ Φνμκηηζηενηαθχκ ΠμεμΦηςκ θαη 

ακαζΧημοκ ζε εθπαηδεοηηθμφξ ηε δηδαζθαιία ζε αοηΦ. 

16. Γγθνίκμοκ ηε ιεηημονγία θαηεοζφκζεςκ ζηα Γκηαία Θφθεηα θαζχξ θαη ημεμΦηςκ μαζεμΦηςκ 

επηιμγΨξ. 

Άνζνμ 19 

Ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ 

ζπεηηθΧξ με ηα ιμηπΦ ζΧμαηα οπενεζηαθΨξ θαηΦζηαζεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ 
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1. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ πμνεγμφκ Φδεηεξ θακμκηθΧξ, ακαννςηηθΧξ, γμκηθΧξ, 

μεηνυηεηαξ θαη εηδηθΧξ, με απμδμπΧξ Ψ πςνίξ απμδμπΧξ, θαζχξ θαη ηηξ Φδεηεξ γηα ελεηΦζεηξ ζημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ θαη δημηθεηηθμφξ οπαιιΨιμοξ ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ. 

2. μνεγμφκ ηηξ ζοκδηθαιηζηηθΧξ Φδεηεξ γηα ηε ζομμεημπΨ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζηηξ γεκηθΧξ 

ζοκειεφζεηξ ηςκ ζοιιυγςκ ημοξ. 

3. Απμζπμφκ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ μη μπμίμη είκαη μΧιε ηςκ δημηθεηηθχκ ζομβμοιίςκ ηςκ 

ζοκδηθαιηζηηθχκ μνγακχζεςκ ζε ζπμιεία ηεξ Χδναξ. 

4. μνεγμφκ ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ηηξ Φδεηεξ γηα κα αζθΨζμοκ ηα θαζΨθμκηα ημοξ ςξ αηνεηΦ 

μΧιε ηεξ αοημδημίθεζεξ ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ, ζφμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία. 

5. Ξοζμίδμοκ υια ηα ζΧμαηα ηα μπμία Χπμοκ ζπΧζε με ηεκ εθιμγΨ ηςκ αηνεηχκ μειχκ ηςκ 

ΝΡΟΝ Γ θαη ΝΡΟΔΓ. 

6. Γθδίδμοκ ηηξ δηαπηζηςηηθΧξ πνΦλεηξ απυιοζεξ ιυγς 35/ηίαξ Ψ μνίμο ειηθίαξ ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ ηςκ δεμμζίςκ, ηςκ ηδηςηηθχκ θαη ηζμηίμςκ λΧκςκ ζπμιείςκ. 

7. ΑπμδΧπμκηαη ηηξ παναηηΨζεηξ θαη εθδίδμοκ ηηξ δηαπηζηςηηθΧξ πνΦλεηξ απυιοζεξ ηςκ 

μυκημςκ εθπαηδεοηηθχκ θαζχξ θαη εθείκςκ μη μπμίμη οπενεημφκ με ζφμβαζε αμνίζημο πνυκμο. 

8. ΔηαβηβΦδμοκ ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθΦ γηα ηε ζφκηαλε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη 

δημηθεηηθχκ οπαιιΨιςκ ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ ζηεκ οπενεζία ζοκηΦλεςκ ημο Γεκηθμφ Θμγηζηενίμο 

ημο ΗνΦημοξ. 

9. Γθδίδμοκ ηηξ πνΦλεηξ ακαγκχνηζεξ ηεξ πνμτπενεζίαξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, φζηενα απυ 

γκςμμδυηεζε ημο μηθείμο Ρπενεζηαθμφ Οομβμοιίμο, ζφμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία. 

Άνζνμ 20 

Ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ ζπεηηθΧξ με ηεκ ηδηςηηθΨ εθπαίδεοζε 

1. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ εγθνίκμοκ ηε μεηαθμνΦ ηςκ ηδηςηηθχκ ζπμιείςκ ζε Φιια 

δηδαθηΨνημ. 

2. μνεγμφκ ηεκ Φδεηα ίδνοζεξ θνμκηηζηενίςκ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ θαη ΗΧκηνςκ 

ΛΧκςκ Γιςζζχκ. Γγθνίκμοκ ηε ιεηημονγία ηδηςηηθχκ ζπμιχκ ημ απυγεομα. 

4. Οογθνμημφκ ηηξ επηηνμπΧξ θαηαιιειυηεηαξ ηςκ δηδαθηενίςκ ηςκ ηδηςηηθχκ ζπμιείςκ, ηςκ 

Π. Γ. Γ θαη ηςκ θνμκηηζηενίςκ. 

5. μνεγμφκ θαη ακακεχκμοκ ηηξ Φδεηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ θνμκηηζηενίςκ θαη ΗΧκηνςκ ΛΧκςκ 

Γιςζζχκ. 

6. μνεγμφκ ηηξ Φδεηεξ δηδαζθαιίαξ ζε ηδηςηηθΦ ζπμιεία. 

7. ΑκαζΧημοκ ζε ηδηχηεξ ηε δηδαζθαιία μαζεμΦηςκ ΙμοζηθΨξ θαη ηεκ Φζθεζε ζηα ενγαζηΨνηα 

ηςκ μαζεηχκ ηςκ Ιμοζηθχκ Οπμιείςκ. 

8. Γθδίδμοκ ηηξ πνΦλεηξ δημνηζμμφ ηςκ ηδηςηηθχκ εθπαηδεοηηθχκ. 

9. Γθδίδμοκ ηηξ πνΦλεηξ απυιοζεξ ηςκ ηδηςηηθχκ εθπαηδεοηηθχκ μεηΦ απυ ζφμθςκε γκχμε 

ηεξ επηηνμπΨξ ημο Φνζνμο 13ημο Κ. 2986/2002. 

10. Γίκαη δημηθεηηθμί θαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη ηςκ ηδηςηηθχκ ζπμιείςκ, ηςκ 

Φνμκηηζηενίςκ θαη ηςκ ακηηζημίπςκ εθπαηδεοηηθχκ. Αζθμφκ δημηθεηηθυ θαη πεηζανπηθυ Χιεγπμ, 

υηακ δηαπηζηχκμοκ πιεμμειΨ εθηΧιεζε θαζεθυκηςκ Ψ παναβΦζεηξ. 

Άνζνμ 21 

Ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ ζε ζπΧζε με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ 

1. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ ηεξ ΝνςημβΦζμηαξ θαη ηεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ 

είκαη δημηθεηηθμί θαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, θαζχξ 

θαη ηςκ δεμυζηςκ θαη ηδηςηηθχκ εθπαηδεοηηθχκ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ. 

2. Γηδηθυηενα: 
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   α. Γπμπηεφμοκ ημ Χνγμ ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, δεμμζίςκ θαη ηδηςηηθχκ, θαη 

ειΧγπμοκ ακ ε δημίθεζε θαη ε ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ εκανμμκίδμκηαη με ηηξ δηαηΦλεηξ ηεξ 

ηζπφμοζαξ κμμμζεζίαξ. 

   β. ΓπηζθΧπημκηαη θαηΦ ηε θνίζε ημοξ ηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ ηεξ εθπαηδεοηηθΨξ ημοξ πενηθΧνεηαξ 

θαη πανΧπμοκ ζημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιείςκ ηηξ απαναίηεηεξ μδεγίεξ 

   γ. Οογθαιμφκ ζοζθΧρεηξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαηΦ πενημπΨ θαη μνγακχκμοκ 

επημμνθςηηθΦ ζεμηκΦνηα γηα ζΧμαηα ανμμδηυηεηαξ ημοξ, δίκμοκ ηηξ απαναίηεηεξ μδεγίεξ θαη αίνμοκ 

ζπεηηθΧξ αμθηβμιίεξ θαη αμθηζβεηΨζεηξ. 

   δ. ΟοκενγΦδμκηαη με ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ θαη ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ ηςκ Γναθείςκ γηα ηε 

δηεοζΧηεζε δηαθμνχκ ακΦμεζα ζημοξ ΔηεοζοκηΧξ θαη ημ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ ζηηξ ζπμιηθΧξ 

μμκΦδεξ ηεξ πενημπΨξ ημοξ, πνμθεημΧκμο κα απμθαηαζηΨζμοκ Ψνεμμ παηδαγςγηθυ θιίμα ζημ 

ζπμιείμ θαη κα ελαζθαιίζμοκ πκεφμα ζοκενγαζίαξ. 

   ε. ΓλεηΦδμοκ ηηξ θαηαγγειίεξ πμο γίκμκηαη ζε βΦνμξ ηςκ Δηεοζοκηχκ θαη ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, 

ειΧγπμοκ ηεκ αλημπηζηία ημοξ θαη ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο θνίκμοκ υηη οθίζηαηαη πνυβιεμα, αζθμφκ 

ηηξ πεηζανπηθΧξ ημοξ ανμμδηυηεηεξ. 

   ζη. Φνμκηίδμοκ γηα ηεκ οπμδμμΨ θαη γηα ηα δηδαθηενηαθΦ πνμβιΨμαηα ηςκ ζπμιείςκ θαη 

εηζεγμφκηαη ανμμδίςξ ηεκ επηζθεοΨ ηςκ δηδαθηενίςκ θαη ημκ ελμπιηζμυ ημοξ με Χπηπια, ζθεφε θαη 

επμπηηθυ οιηθυ, θαζχξ θαη ηηξ ακαγθαίεξ πανεμβΦζεηξ ζηεκ ανπηηεθημκηθΨ ηςκ εζςηενηθχκ θαη 

ελςηενηθχκ πχνςκ ηςκ δηδαθηενίςκ ζε μηα παηδαγςγηθΨ θαηεφζοκζε. 

   δ. Αλημιμγμφκ ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ. 

Άνζνμ 22 

Ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ 

ζε ζπΧζε με ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ Γναθείςκ Γθπαίδεοζεξ 

1. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ ηεξ ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ είκαη 

δημηθεηηθμί θαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ Γναθείςκ ηεξ ανμμδηυηεηαξ 

ημοξ. 

2. Γπμπηεφμοκ, ειΧγπμοκ, θαζμδεγμφκ θαη οπμζηενίδμοκ ημ Χνγμ ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ 

Γναθείςκ. 

3. ΟοκενγΦδμκηαη μαδί ημοξ, ζοκημκίδμοκ ηε δνΦζε ημοξ θαη εκανμμκίδμοκ ηηξ πνμζπΦζεηεξ 

ημοξ γηα ηεκ απμηειεζμαηηθΨ ακηημεηχπηζε ηςκ δημηθεηηθχκ θαη ιεηημονγηθχκ πνμβιεμΦηςκ ηςκ 

ζπμιείςκ. 

4. Αλημιμγμφκ ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ ηςκ Γναθείςκ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ. 

5. ΟοζθΧπημκηαη με ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ Γναθείςκ ζηεκ ανπΨ θΦζε ζπμιηθμφ Χημοξ, αιιΦ θαη 

υζεξ θμνΧξ ημ θνίκμοκ απαναίηεημ, πνμθεημΧκμο κα πνμγναμμαηίζμοκ απυ θμηκμφ ηηξ 

δναζηενηυηεηεξ ακαθμνηθΦ με ηε ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ, ημ εθπαηδεοηηθυ Χνγμ, ημ Φκμηγμα ημο 

ζπμιείμο ζηεκ ημπηθΨ θμηκςκία θαη ηε ζοκενγαζία με υια ηα υνγακα ιασθΨξ ζομμεημπΨξ. 

6. μνεγμφκ ζημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ Γναθείςκ ηηξ θακμκηθΧξ, εηδηθΧξ θαη ακαννςηηθΧξ Φδεηεξ. 

7. Γγθνίκμοκ ηηξ εθηυξ Χδναξ μεηαθηκΨζεηξ γηα οπενεζηαθμφξ ιυγμοξ ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ 

Γναθείςκ. 

Άνζνμ 23 

Ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ Γθπαίδεοζεξ ζε ζπΧζε με ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ 

1. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ ζοκενγΦδμκηαη με ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ γηα θΦζε ζΧμα 

πμο ζπεηίδεηαη με ηε βειηίςζε ηεξ πανεπυμεκεξ εθπαίδεοζεξ, πνμθεημΧκμο κα οπΦνλεη 

παηδαγςγηθΨ - επηζηεμμκηθΨ θαη δημηθεηηθΨ ζηΨνηλε ζηε ιεηημονγία ημο ζπμιείμο. 

2. Γηδηθυηενα: 
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   α. Γκηυξ ημο μεκυξ Οεπηεμβνίμο πναγμαημπμηείηαη θμηκΨ ζφζθερε ημο ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ 

θαη ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ γηα ημκ πνμγναμμαηηζμυ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ δναζηενημηΨηςκ ημο 

δηδαθηηθμφ Χημοξ. 

   β. Μη ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ ζηα πιαίζηα ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ, εΦκ επηζεμαίκμοκ 

πνμβιΨμαηα εθπαηδεοηηθμφ παναθηΨνα, εκεμενχκμοκ ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ θαη 

εηζεγμφκηαη ηηξ ιφζεηξ πμο ζεςνμφκ ακαγθαίεξ. Οε πενίπηςζε δηαθςκίαξ ημοξ απμθαζίδεη μ Ννμσ-

ζηΦμεκμξ ημο μηθείμο ΠμΨμαημξ ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ θαζμδΨγεζεξ, φζηενα απυ Χγθνηζε 

ημο Νενηθενεηαθμφ ΔηεοζοκηΨ εθπαίδεοζεξ.  

Άνζνμ 24 

ΗαζΨθμκηα θαη Ανμμδηυηεηεξ ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ ηςκ Γναθείςκ Γθπαίδεοζεξ 

1. Μη ΝνμσζηΦμεκμη ηςκ Γναθείςκ ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

οπΦγμκηαη ζηηξ μηθείεξ Δηεοζφκζεηξ ημο Κμμμφ Ψ Κμμανπηαθμφ Δηαμενίζμαημξ θαη Χπμοκ ηεκ 

εοζφκε δημίθεζεξ, ημο ζοκημκηζμμφ θαη ημο ειΧγπμο ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηςκ 

πενημπχκ ηεξ εοζφκεξ ημοξ. 

2. ΙεηΧπμοκ ζηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ θαη ηςκ δημηθεηηθχκ οπαιιΨιςκ πμο οπενεημφκ ζημ γναθείμ πμο πνμΐζηακηαη. 

3. ΙεηΧπμοκ ζηα ΝενηθενεηαθΦ ΡπενεζηαθΦ Οομβμφιηα, ηηξ ΚμμανπηαθΧξ ΓπηηνμπΧξ θαη ηεκ 

επηηνμπΨ παναθμιμφζεζεξ θαη ζοκημκηζμμφ ηεξ δηδαθηΧαξ φιεξ θαη ζογθνμημφκ υιεξ ηηξ 

πνμβιεπυμεκεξ επηηνμπΧξ ελεηΦζεςκ. 

4. ΝανΧπμοκ μδεγίεξ ζημοξ ΔηεοζοκηΧξ θαη εθπαηδεοηηθμφξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ πμο 

ειΧγπμοκ, επηιφμοκ δηαθμνΧξ, αίνμοκ αμθηζβεηΨζεηξ θαη ακαιαμβΦκμοκ πνςημβμοιίεξ γηα ηεκ 

πνμχζεζε θαηκμηυμςκ δνΦζεςκ θαη κΧςκ ηεπκμιμγηχκ ζηεκ εθπαίδεοζε, ζε ζοκενγαζία με ημοξ 

ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ θαη ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ. 

5. Αζθμφκ δημίθεζε, επμπηεφμοκ, θαζμδεγμφκ, ζοκημκίδμοκ θαη ειΧγπμοκ ημ Χνγμ ηςκ 

Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ημο Γναθείμο εοζφκεξ ημοξ. 

6. Γίκαη μη δημηθεηηθμί θαη πεηζανπηθμί πνμσζηΦμεκμη, ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ 

μμκΦδςκ, ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηςκ ζπμιείςκ ανμμδηυηεηαξ ημοξ, θαζχξ θαη ηςκ δημηθεηηθχκ 

οπαιιΨιςκ πμο οπενεημφκ ζημ Γναθείμ ημοξ. 

7. Γκεμενχκμοκ ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ γηα ζΧμαηα 

πμο ζπεηίδμκηαη με ηε δημίθεζε, ηεκ μνγΦκςζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο θαη ηεκ απμηειεζμαηηθΨ 

ιεηημονγία ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ εθπαίδεοζεξ. 

8. Έπμοκ ηεκ εοζφκε εθηΧιεζεξ ηςκ πεηζανπηθχκ απμθΦζεςκ ηςκ μηθείςκ Ρπενεζηαθχκ 

Οομβμοιίςκ, εθηυξ ηεξ πεηζανπηθΨξ πμηκΨξ ηεξ μνηζηηθΨξ παφζεξ. 

9. Γηζεγμφκηαη ηεκ ίδνοζε, πνμαγςγΨ, ζογπχκεοζε, μεηαθμνΦ, μεημκμμαζία, θαηΦνγεζε, 

οπμβηβαζμυ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, θαζχξ θαη ηεκ πνμζζΨθε κΧςκ ΠμμΧςκ θαη ΓηδηθμηΨηςκ ζηα 

Π.Γ.Γ. ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ. 

10. ΟοζθΧπημκηαη με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ γηα ζΧμαηα δημίθεζεξ, μνγΦκςζεξ θαη 

ιεηημονγίαξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ με ζθμπυ ηε βειηίςζε ηεξ πανεπυμεκεξ εθπαίδεοζεξ θαη ηεκ 

ακηημεηχπηζε εκδεπυμεκςκ πνμβιεμΦηςκ. 

11. Γπμπηεφμοκ ηα πνμγνΦμμαηα πμο εθανμυδμκηαη ζηα ζπμιεία ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ 

ζπεηηθΦ με ηεκ ΓκηζποηηθΨ Δηδαζθαιία, ηεκ Ννυζζεηε ΔηδαθηηθΨ ΟηΨνηλε, ηεκ εθπαίδεοζε ηςκ 

παιηκκμζημφκηςκ θαη αιιμδαπχκ μαζεηχκ, θαζχξ θαη ηςκ ιμηπχκ θαηκμηυμςκ δνΦζεςκ υιςκ ηςκ 

βαζμίδςκ εθπαίδεοζεξ. 

12. ΓπηζθΧπημκηαη ηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ ημο πχνμο εοζφκεξ ημοξ, ζοδεημφκ ηα δηΦθμνα 

πνμβιΨμαηα ανμμδηυηεηαξ ημοξ, πανΧπμοκ ηηξ απαναίηεηεξ μδεγίεξ θαη δηαηοπχκμοκ οπμδείλεηξ 
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γηα επίιοζε ημοξ. 

13. Γκεμενχκμοκ ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ γηα ζΧμαηα πμο αθμνμφκ ηεκ 

απμηειεζμαηηθΨ Φζθεζε ηςκ δημηθεηηθχκ θαζεθυκηςκ, ζογθαιμφκ ζοζθΧρεηξ θαηΦ πενημπΨ θαη 

μνγακχκμοκ επημμνθςηηθΦ ζεμηκΦνηα γηα ζΧμαηα ανμμδηυηεηαξ ημοξ, ηδηαίηενα υηακ οπΦνπμοκ 

θαηκμημμίεξ θαη κΧα μΧηνα ζηε δημίθεζε. 

14. Νανεμβαίκμοκ ζε ζοκενγαζία με ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ γηα ηε δηεοζΧηεζε 

δηαθμνχκ ακΦμεζα ζημοξ ΔηεοζοκηΧξ θαη ημ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ ηεξ 

πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ, πνμθεημΧκμο κα επηθναηεί Ψνεμμ παηδαγςγηθυ θιίμα ζημ ζπμιείμ θαη κα 

ελαζθαιίδεηαη πκεφμα ζοκενγαζίαξ. 

15. ΓλεηΦδμοκ ηηξ θαηαγγειίεξ πμο γίκμκηαη ζε βΦνμξ ηςκ Δηεοζοκηχκ, θαη ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ, ειΧγπμοκ ηεκ αλημπηζηία ημοξ θαη ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο θνίκμοκ υηη οθίζηαηαη 

πνυβιεμα, αζθμφκ ηηξ πεηζανπηθΧξ ημοξ ανμμδηυηεηεξ. 

16. Φνμκηίδμοκ γηα ηηξ οπμδμμΧξ θαη γηα ηα δηδαθηενηαθΦ πνμβιΨμαηα ηςκ ζπμιείςκ θαη 

εηζεγμφκηαη ανμμδίςξ ηεκ επηζθεοΨ ηςκ δηδαθηενίςκ θαη ημκ ελμπιηζμυ ημοξ με Χπηπια, ζθεφε θαη 

επμπηηθυ οιηθυ, θαζχξ θαη ηηξ ακαγθαίεξ πανεμβΦζεηξ ζηεκ ανπηηεθημκηθΨ ηςκ εζςηενηθχκ θαη 

ελςηενηθχκ πχνςκ ηςκ δηδαθηενίςκ. 

17. Γκεμενχκμοκ ημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ γηα ζμβανΦ πνμβιΨμαηα πμο δηαηανΦζζμοκ ηε 

ιεηημονγία ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη εηζεγμφκηαη ηα ακαγθαία μΧηνα γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ημοξ. 

18. ΟοζθΧπημκηαη με εθπνμζχπμοξ ηςκ Οοιιυγςκ Ψ Γκχζεςκ ηςκ Γθπαηδεοηηθχκ, ηεξ 

ΠμπηθΨξ Αοημδημίθεζεξ, ηςκ Οοιιυγςκ Ψ Γκχζεςκ ΓμκΧςκ γηα ακηημεηχπηζε πνμβιεμΦηςκ 

ζπεηηθχκ με ηεκ αζθΦιεηα, ηεκ ογηεηκΨ ηςκ μαζεηχκ, ηηξ οπμδμμΧξ ηςκ ζπμιείςκ θαη Φιια ζοκαθΨ  

19. ΟοκηΦζζμοκ εηΨζηα Χθζεζε ζημ ηΧιμξ θΦζε δηδαθηηθμφ Χημοξ ακαθμνηθΦ με ηηξ 

δναζηενηυηεηεξ πμο ακΧπηολε ημ Γναθείμ ημοξ, ηεκ θαηΦζηαζε ηςκ ζπμιείςκ ηεξ πενηθΧνεηαξ 

εοζφκεξ ημοξ, θαζχξ θαη ηηξ ακΦγθεξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη πνμηείκμοκ μΧηνα γηα ηεκ 

ακηημεηχπηζε ηςκ δηαθυνςκ πνμβιεμΦηςκ. Πεκ Χθζεζε αοηΨ οπμβΦιιμοκ ζε δφμ ακηίγναθα ζημκ 

μηθείμ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ, απυ ηα μπμία ημ Χκα παναμΧκεη ζημ ανπείμ ηεξ Δηεφζοκζεξ θαη ημ 

Φιιμ οπμβΦιιεηαη ζημκ μηθείμ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ. 

20. ΙεηΧπμοκ ζηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία. 

21. ΓπηιαμβΦκμκηαη θΦζε ζΧμαημξ πμο ακαθΧνεηαη ζηεκ οπενεζηαθΨ θαηΦζηαζε ημο 

εθπαηδεοηηθμφ πνμζςπηθμφ ηςκ ζπμιείςκ, θαζχξ θαη ηςκ δημηθεηηθχκ οπαιιΨιςκ ηεξ πενημπΨξ 

εοζφκεξ ημοξ θαη εθδίδμοκ ηηξ απαναίηεηεξ πνΦλεηξ Ψ εηζεγμφκηαη ζηα μηθεία ΡπενεζηαθΦ 

Οομβμφιηα, ζφμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία. 

22. Πενμφκ ημοξ αημμηθμφξ οπενεζηαθμφξ θαθΧιμοξ ημο εθπαηδεοηηθμφ πνμζςπηθμφ ηςκ 

ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηεξ πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ. 

23. Ηαζμνίδμοκ ηεκ πενηθΧνεηα εγγναθΨξ ηςκ μαζεηχκ ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ (πςνμηαληθΨ 

θαηακμμΨ), φζηενα απυ εηζΨγεζε ηςκ ανμμδίςκ μνγΦκςκ. 

24. Γηζεγμφκηαη ζημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ ηεκ ίδνοζε θαη ιεηημονγία ηςκ ΠΦλεςκ ΡπμδμπΨξ 

θαη Φνμκηηζηενηαθχκ ΠμεμΦηςκ ζηα ζπμιεία ημο Γναθείμο εοζφκεξ ημοξ, ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ 

δηαηΦλεηξ. 

25. Γθδίδμοκ ηηξ δηαπηζηςηηθΧξ πνΦλεηξ απυιοζεξ ιυγς ζομπιΨνςζεξ 35/εηίαξ Ψ μνίμο 

ειηθίαξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ δεμμζίςκ, ηδηςηηθχκ θαη λΧκςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ανμμδηυηεηαξ ημοξ 

πμο είκαη ηζυηημεξ ηςκ δεμμζίςκ. 

26. μνεγμφκ ηα μηζζμιμγηθΦ θιημΦθηα θαη ηα επηδυμαηα πνυκμο οπενεζίαξ ζημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ, θαζχξ θαη ζημοξ δημηθεηηθμφξ οπαιιΨιμοξ ανμμδηυηεηαξ 

ημοξ. 



ΝΟΜΟΘΓΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΚΓΝΣΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑ  

Γ.Κ.Φ.Γ. Κανδίηζαξ  24410 79170 -1  εναθείμ Μπίηζημξ  serbitsios@sch.gr 

83 

27. ΔηαβηβΦδμοκ ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθΦ γηα ηε ζοκηαλημδυηεζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη 

ημο δημηθεηηθμφ πνμζςπηθμφ ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημοξ ζηεκ οπενεζία ζοκηΦλεςκ ημο Γεκηθμφ 

Θμγηζηενίμο ημο ΗνΦημοξ. 

28. μνεγμφκ Φδεηεξ θακμκηθΧξ, ακαννςηηθΧξ, εηδηθΧξ, γμκηθΧξ, μεηνυηεηαξ, με απμδμπΧξ θαη 

πςνίξ απμδμπΧξ θαη Φδεηεξ ελεηΦζεςκ ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ θαη δημηθεηηθμφξ οπαιιΨιμοξ ηεξ 

πενημπΨξ εοζφκεξ ημοξ. 

29. Ιενημκμφκ γηα ζΧμαηα ζπμιηθΨξ ογηεηκΨξ θαη ζε ζοκενγαζία με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ 

Γθπαίδεοζεξ, ημοξ οπεφζοκμοξ ΑγςγΨξ Ργείαξ, ημοξ Οομβμοιεοηηθμφξ Οηαζμμφξ ΚΧςκ (Ο.Ο.Κ), 

ημ ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο, ημ Οφιιμγμ Δηδαζθυκηςκ θαη ηηξ ανμυδηεξ ογεημκμμηθΧξ οπενεζίεξ, 

παίνκμοκ ηα απαναίηεηα μΧηνα γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ ογείαξ ηςκ μαζεηχκ. 

30. Γπμπηεφμοκ θαη ειΧγπμοκ ηε ιεηημονγία θαη ημ Χνγμ ηςκ ηδηςηηθχκ ζπμιείςκ, ηςκ 

θνμκηηζηενίςκ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ θαη ηςκ ΗΧκηνςκ ΛΧκςκ Γιςζζχκ 

θαη αζθμφκ ηηξ ανμμδηυηεηεξ ημο Φνζνμο 20 ηεξ πανμφζαξ γηα ηα ηδηςηηθΦ ζπμιεία ηεξ πενημπΨξ 

ημοξ. 

31. Γηδηθυηενα μη πνμσζηΦμεκμη ηςκ Γναθείςκ ΠεπκηθΨξ - ΓπαγγειμαηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ Χπμοκ 

επηπιΧμκ ηηξ ελΨξ ανμμδηυηεηεξ: 

   α) Οογθνμημφκ ηε ΚμμανπηαθΨ ΓπηηνμπΨ Γηδηθχκ ΓλεηΦζεςκ θαη ηηξ ΓπηηνμπΧξ Γλεηαζηηθχκ 

ΗΧκηνςκ γηα ηεκ εηζαγςγΨ απμθμίηςκ Β' θφθιμο Π.Γ.Γ. ζηεκ ΠνηημβΦζμηα Γθπαίδεοζε. 

   β) Οογθνμημφκ ηηξ επηηνμπΧξ ακαβαζμμιυγεζεξ γηα ηα μαζΨμαηα ηςκ Π.Γ.Γ. πμο ελεηΦδμκηαη ζε 

επίπεδμ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ. 

   γ) Οε ζοκενγαζία με ημοξ ακηίζημηπμοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ ζογθνμημφκ ηεκ επηηνμπΨ 

παναθμιμφζεζεξ θαη ζοκημκηζμμφ ηεξ δηδαθηΧαξ φιεξ γηα ηα πακειιαδηθχξ ελεηαδυμεκα μαζΨμαηα 

ηςκ μαζεηχκ Β' θφθιμο Π.Γ.Γ. 

Άνζνμ 25 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ ΝνμσζηαμΧκςκ Γναθείςκ ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ 

1. Μη ΝνμσζηΦμεκμη ηςκ Γναθείςκ ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ ζοκημκίδμοκ υιεξ ηηξ αζιεηηθΧξ πνΦλεηξ 

ζημ πχνμ εοζφκεξ ημοξ. ΟοκενγΦδμκηαη με υιμοξ ημοξ θμνείξ εθπαίδεοζεξ, ημοξ Μνγακηζμμφξ 

ΠμπηθΨξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηε ΓεκηθΨ Γναμμαηεία Αζιεηηζμμφ. 

2. Οημπεφμοκ ζηε δεμημονγία δηθηφμο ακαηνμθμδυηεζεξ ογημφξ πκεφμαημξ ζημοξ αζιεηηθμφξ 

αγχκεξ Χηζη χζηε ημ μΦζεμα ηεξ ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ θαη μη αγχκεξ κα Χπμοκ ηα παναθηενηζηηθΦ ηεξ 

εογεκμφξ Φμηιιαξ. 

3. Οοκημκίδμοκ ηηξ αζιεηηθΧξ δναζηενηυηεηεξ, ηηξ πανειΦζεηξ θαη ιμηπΧξ ζπεηηθΧξ 

εθδειχζεηξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη γεκηθΦ ηεκ αζιεηηθΨ θαη γομκαζηηθΨ θίκεζε, ζπμιηθΨ θαη 

ελςζπμιηθΨ, ζημ Κμμυ Ψ Κμμανπηαθυ δηαμΧνηζμα, ζοκενγαδυμεκμη με ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ 

Οφμβμοιμ γηα ηα ζπμιηθΦ ζΧμαηα. 

4. Μνγακχκμοκ, ζε ζοκενγαζία με ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ, ημοξ ημπηθμφξ Ψ 

πενηθενεηαθμφξ ζπμιηθμφξ αγχκεξ θαη ηηξ ημπηθΧξ γημνηΧξ θαη θνμκηίδμοκ γηα ηεκ θαιΨ δηελαγςγΨ 

ημοξ. 

5. Γηζεγμφκηαη ηεκ ίδνοζε θαη ιεηημονγία κΧςκ ζπμιηθχκ γομκαζηενίςκ θαη Φιιςκ αζιεηηθχκ 

εγθαηαζηΦζεςκ θαζχξ θαη ηε πμνΨγεζε ημο αζιεηηθμφ οιηθμφ. 

6. Ναναθμιμοζμφκ ηεκ θαηαζθεοΨ, ζοκηΨνεζε θαη ιεηημονγία ηςκ ζπμιηθχκ γομκαζηενίςκ, 

θνμκηίδμοκ γηα ηε βειηίςζε θαη μηθμκμμηθΨ επηπμνΨγεζε ημοξ θαη εηζεγμφκηαη ζημκ μηθείμ 

ΚμμΦνπε ηε ιΨρε μΧηνςκ ζε ζΧμαηα ακΦπηολεξ ημο αζιεηηζμμφ θαη θαιΨξ ιεηημονγίαξ ηςκ 

αζιεηηθχκ εγθαηαζηΦζεςκ. 

7. ΟομμεηΧπμοκ ζηηξ επηηνμπΧξ ογεημκμμηθΨξ ελΧηαζεξ θαη πναθηηθΨξ δμθημαζίαξ ηςκ  
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οπμρεθίςκ γηα ηα Π.Γ.Φ.Α.Α. 

8. ΟοκενγΦδμκηαη με ημοξ ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ θαη ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ Γναθείςκ ηεξ 

ΝνςημβΦζμηαξ ζε υ,ηη αθμνΦ ηε δηδαζθαιία ημο μαζΨμαημξ ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ, ημκ αζιεηηζμυ θαη 

ηηξ Φιιεξ ζπμιηθΧξ δναζηενηυηεηεξ ζηα ΔεμμηηθΦ Οπμιεία. 

9. Αζθμφκ μπμηαδΨπμηε ανμμδηυηεηα ζπεηηθΨ με ηα ΓομκαζηΨνηα, ηα ΗμιομβεηΨνηα θαη ηα 

ΑζιεηηθΦ Οςμαηεία, θαη γεκηθυηενα ημκ ελςζπμιηθυ αζιεηηζμυ πμο εθπςνείηαη φζηενα απυ εηδηθΨ 

ελμοζημδυηεζε ηεξ ΓεκηθΨξ Γναμμαηείαξ Αζιεηηζμμφ. 

10. Ρπμβμεζμφκ ημ Χνγμ ηςκ ανμυδηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ ζε ζΧμαηα πμο αθμνμφκ ζηε 

βειηίςζε ηεξ εθπαίδεοζεξ ζημκ ημμΧα ηεξ ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ. 

11. Μνγακχκμοκ ζημ ηΧιμξ θΦζε Χημοξ, ζε ζοκενγαζία με ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ, 

απμιμγηζηηθΧξ θαη πνμγναμμαηηθΧξ δηαζθΧρεηξ ηςκ θαζεγεηχκ ΦοζηθΨξ ΑγςγΨξ γηα ηεκ εθανμμγΨ 

ηςκ αζιεηηθχκ πνμγναμμΦηςκ θαη ηεκ θαηΦνηηζε κΧςκ. ΡπμβΦιιμοκ ηα πμνίζμαηα ηςκ δηαζθΧρεςκ 

αοηχκ ζημ Ρπμονγείμ ΓζκηθΨξ Ναηδείαξ θαη ζνεζθεομΦηςκ θαη ζηε ΓεκηθΨ Γναμμαηεία 

Αζιεηηζμμφ. 

12. Οημ ηΧιμξ θΦζε ζπμιηθμφ Χημοξ ζοκηΦζζμοκ θαη οπμβΦιιμοκ ζηε ΓεκηθΨ Γναμμαηεία 

Αζιεηηζμμφ, ζημκ Νενηθενεηαθυ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ, ζημκ μηθείμ ΚμμΦνπε θαη ζημκ μηθείμ 

ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ γεκηθΨ Χθζεζε γηα ηηξ δναζηενηυηεηεξ ημοξ, ηα πνμβιΨμαηα πμο 

εκηυπηζακ, θαζχξ θαη πνμηΦζεηξ γηα ηεκ επίιοζε ημοξ. 

Άνζνμ 26 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ ΠμεμΦηςκ Γθπαηδεοηηθχκ ζεμΦηςκ ηςκ 

Δηεοζφκζεςκ ΝνςημβΦζμηαξ θαη ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

 Α' Πμ ΠμΨμα Γθπαηδεοηηθχκ ζεμΦηςκ Χπεη ανμμδηυηεηα ζε ζΧμαηα πμο ακαθΧνμκηαη: 

1. Οηε ζοκενγαζία μεηΦ ακηίζημηπα Γναθεία θαη ηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ πμο οπΦγμκηαη ζηε 

Δηεφζοκζε γηα ηε δηεθπεναίςζε υιςκ ηςκ ζεμΦηςκ πμο αθμνμφκ ημ εθπαηδεοηηθυ Χνγμ. 

2. Οηεκ ίδνοζε, πνμαγςγΨ, θαηΦνγεζε, οπμβηβαζμυ, ζογπχκεοζε, ζοζηΧγαζε, μεηαηνμπΨ, 

δηαίνεζε, μεηαθμνΦ, μεημκμμαζία θαη μεηαζηΧγαζε ζπμιηθχκ μμκΦδςκ. 

3. Οηε δηΦζεζε Ψ παναπχνεζε ζπμιηθχκ δηδαθηενίςκ θαη Φιιςκ ζπμιηθχκ πχνςκ ζε θμνείξ. 

4. Οηεκ εηζΨγεζε πνμξ ημοξ ανμυδημοξ θμνείξ γηα ηε θαηακμμΨ πηζηχζεςκ θαη επηπμνεγΨζεηξ. 

5. Οηε ιεηημονγία Οπμιηθχκ Βηβιημζεθχκ. 

6. Οηε πςνμηαληθΨ θαηακμμΨ ηςκ Οπμιείςκ. 

7. Οηεκ αολμμείςζε ηςκ μαζεηχκ θαηΦηαλε θαη ηε δηαίνεζε ηΦλεςκ ζε ημΨμαηα. 

8. Οηεκ εθανμμγΨ ηςκ ςνμιμγίςκ, ακαιοηηθχκ πνμγναμμΦηςκ θαη μεζυδςκ δηδαζθαιίαξ. 

9. Οηηξ εγγναθΧξ, μεηεγγναθΧξ, θμίηεζε, αλημιυγεζε, ηίηιμοξ ζπμοδχκ θαη ιμηπΦ μαζεηηθΦ 

ζΧμαηα. 

10. Οηεκ εηδηθΨ αγςγΨ. 

11. Οηε ιεηημονγία ηςκ ημεμΦηςκ Ννυζζεηεξ ΔηδαθηηθΨξ ΟηΨνηλεξ, εκηζποηηθΨξ δηδαζθαιίαξ 

θαη θνμκηηζηενηαθχκ ηΦλεςκ Ψ ημεμΦηςκ οπμδμπΨξ. 

12. Οηεκ μνγΦκςζε ηςκ ελεηΦζεςκ, ελεηαζηηθχκ θΧκηνςκ, βαζμμιμγηθχκ θΧκηνςκ 

εκδμζπμιηθχκ θαη πακειιεκίςκ ελεηΦζεςκ. 

13. Οημ ζπμιηθυ επαγγειμαηηθυ πνμζακαημιηζμυ, ηηξ μαζεηηθΧξ θμηκυηεηεξ, ηηξ πμιηηηζηηθΧξ 

εθδειχζεηξ θαη ηηξ θαηκμηυμεξ δνΦζεηξ ηςκ ζπμιείςκ. 

14. Οηεκ εθηίμεζε ηςκ ακαγθχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ζε εθπαηδεοηηθυ πνμζςπηθυ θΦζε 

θφζεξ θαη ζπΧζεξ ενγαζίαξ. 

15. Οηεκ μεηεθπαίδεοζε θαη επημυνθςζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ. 

16. Οηε δηΦζεζε Ψ απυζπαζε εθπαηδεοηηθχκ γηα ζομπιΨνςζε ημο οπμπνεςηηθμφ ςνανίμο 
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δηδαζθαιίαξ. 

17. Οηεκ ακΦζεζε οπενςνηαθΨξ δηδαζθαιίαξ Ψ ακΦζεζε δηδαζθαιίαξ με ςνηαία ακηημηζζία. 

18. Οηε δηαδηθαζία επηιμγΨξ θαη ημπμζΧηεζεξ Δηεοζοκηχκ θαη Ρπμδηεοζοκηχκ ζπμιηθχκ 

μμκΦδςκ θαη ΟΓΗ, Ρπεοζφκςκ ΠμμΧςκ ΟΓΗ, ακαπιενςηχκ Δηεοζοκηχκ, πνμζςνηκχκ 

ακαπιενςηχκ Δηεοζοκηχκ, Ρπμδηεοζοκηχκ θαζχξ θαη ζηεκ απαιιαγΨ απυ ηα θαζΨθμκηα ημοξ. 

19. Οηεκ επμπηεία θαη Χιεγπμ ηςκ ηδηςηηθχκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη θνμκηηζηενίςκ. 

20. Οηεκ ηΨνεζε ανπείςκ δεμμζίςκ θαη ηδηςηηθχκ ζπμιείςκ πμο θαηανγΨζεθακ θαη ζηεκ 

Χθδμζε ηίηιςκ ζπμοδχκ. 

21. Οημκ ελμπιηζμυ ηςκ ενγαζηενίςκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ θαη ζηεκ ηΨνεζε ηςκ θακυκςκ 

αζθαιείαξ. 

22. ΓπηπιΧμκ, μ πνμσζηΦμεκμξ εθπαηδεοηηθχκ ζεμΦηςκ ηεπκηθΨξ επαγγειμαηηθΨξ εθπαίδεοζεξ 

Χπεη ανμμδηυηεηα θαη ζε ζΧμαηα πμο ακαθΧνμκηαη: 

   α) Οημ ζοκημκηζμυ ιεηημονγίαξ ηςκ ΟΓΗ θαη Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ 

   β) Οηεκ θαηακμμΨ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ζηα ΟΓΗ 

   γ) Οημκ ελμπιηζμυ ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ. 

 Β' Πμ ΠμΨμα Δημηθεηηθχκ ΘεμΦηςκ Χπεη ανμμδηυηεηα ζε ζΧμαηα πμο ακαθΧνμκηαη: 

1. Οηεκ οπενεζηαθΨ θαηΦζηαζε ημο εθπαηδεοηηθμφ πνμζςπηθμφ (ημπμζεηΨζεηξ κεμδηυνηζηςκ 

θαη μεηαηηζεμΧκςκ, μμκημμπμηΨζεηξ, πνμαγςγΧξ, μεηαζΧζεηξ, εκηΦλεηξ μεηαηΦλεηξ, απμζπΦζεηξ, 

πεηζανπηθΦ θ.ιπ.) 

2. Οηεκ οπενεζηαθΨ θαηΦζηαζε ημο δημηθεηηθμφ θαη βμεζεηηθμφ πνμζςπηθμφ. 

3. Οηε ιφζε ηεξ οπαιιειηθΨξ ζπΧζεξ γηα μπμημδΨπμηε ιυγμ ημο εθπαηδεοηηθμφ πνμζςπηθμφ. 

4. Οηε δηαδηθαζία επηιμγΨξ θαη ακαπιΨνςζεξ ηςκ πνμσζηαμΧκςκ ηςκ Δηεοζφκζεςκ θαη ηςκ 

Γναθείςκ εθπαίδεοζεξ θαη ηςκ Δηεοζοκηχκ, οπμδηεοζοκηχκ, δηεοζοκηχκ ΟΓΗ, οπεοζφκςκ 

ημμΧςκ ΟΓΗ. 

5. Οηεκ οπενεζηαθΨ θαηΦζηαζε ημο εθπαηδεοηηθμφ, δημηθεηηθμφ θαη βμεζεηηθμφ πνμζςπηθμφ 

με ζπΧζε ενγαζίαξ ηδηςηηθμφ δηθαίμο. 

6. Οηεκ πνυζιερε εθπαηδεοηηθχκ γηα ηα ηδηςηηθΦ ζπμιεία θαη ζηεκ οπενεζηαθΨ θαηΦζηαζε 

αοηχκ. 

7. Οηεκ πνυζιερε ηςκ πνμζςνηκχκ ακαπιενςηχκ εθπαηδεοηηθχκ θαη ηςκ ςνμμηζζίςκ. 

8. Οηεκ παναιαβΨ, Χιεγπμ θαη απμζημιΨ δηθαημιμγεηηθχκ ζημ ΡΝΓΝΘ γηα δημνηζμυ 

εθπαηδεοηηθμφ πνμζςπηθμφ. 

9. Οηε πμνΨγεζε μηζζμιμγηθχκ θιημαθίςκ θαη επηδμμΦηςκ πνυκμο οπενεζίαξ ημο 

εθπαηδεοηηθμφ, δημηθεηηθμφ θαη βμεζεηηθμφ πνμζςπηθμφ, ζηεκ Χθδμζε βεβαηχζεςκ, 

πηζημπμηεηηθχκ, βηβιηανίςκ αζζεκείαξ θ.ιπ. 

10. Οηεκ παναθμιμφζεζε ηεξ ιεηημονγίαξ ης Οπμιηθχκ Γπηηνμπχκ. 

11. Οηεκ θαηαβμιΨ ηςκ πΦζεξ θφζεςξ απμδμπχκ θαη απμδεμηχζεςκ ημο εθπαηδεοηηθμφ θαη 

δημηθεηηθμφ πνμζςπηθμφ . 

12. Οηε μεηαθμνΦ, δηαμμκΨ, ζίηηζε θαη επηδυηεζε ηςκ μαζεηχκ, θαζχξ θαη ζηε πμνΨγεζε 

θναηηθχκ θαη Φιιςκ οπμηνμθηχκ ζε μαζεηΧξ. 

13. Οηεκ επηζθεοΨ θαη ζοκηΨνεζε ηςκ δηδαθηενίςκ θαη ζηε ζηΧγαζε θαη μεηαζηΧγαζε ηςκ 

ζπμιηθχκ μμκΦδςκ. 

14. Οηηξ απμζπΦζεηξ ηςκ εθπνμζχπςκ ηςκ ζοκδηθαιηζηηθχκ μνγΦκςκ γηα ηεκ Φζθεζε ηςκ 

ζοκδηθαιηζηηθχκ ημοξ θαζεθυκηςκ. 

15. Οηεκ παναιαβΨ, δηακμμΨ ,επηζηνμθΨ ηςκ δηδαθηηθχκ βηβιίςκ, ηςκ επμπηηθχκ θαη 

μπηηθμαθμοζηηθχκ μΧζςκ δηδαζθαιίαξ θαη ιμηπχκ βμεζεμΦηςκ. 
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16. Οηα ζπμιηθΦ θοιηθεία. 

17. Οηε ζογθνυηεζε θαη ακαζογθνυηεζε ζοιιμγηθχκ μνγΦκςκ. 

18. Οηηξ μνγακχζεηξ γμκΧςκ. 

19. Οηε δηελαγςγΨ δηαγςκηζμχκ. 

20. Οηε πμνΨγεζε ηςκ πΦζεξ θφζεςξ αδεηχκ. 

21. Οηε πμνΨγεζε Φδεηαξ μεηαθμνΦξ, Φδεηαξ πνΨζεξ επςκομίαξ Ψ πνμζςκομίαξ θαη ζηε 

ιεηημονγία ηςκ ηδηςηηθχκ ζπμιείςκ. 

22. Οηα ηδνφμαηα θαη ηα θιενμδμηΨμαηα. 

23. ΟηηξηειεθςκηθΧξ ζοκδΧζεηξ .ζοκδηαιΧλεηξ θαη ηα μεηαθμνηθΦ μΧζα. 

24. Οηεκ ηαηνμθανμαθεοηηθΨ θαη κμζμθμμεηαθΨ πενίζαιρε ηςκ μαζεηχκ. 

25. Οηε δηαδηθαζία επηιμγΨξ θαη πνυζιερεξ πνμζςπηθμφ ΟΓ. 

26. Οηε πμνΨγεζε επηδμμΦηςκ μεηαπηοπηαθχκ ζπμοδχκ ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ. 

27. Οηεκ πνυζιερε πνμζςπηθμφ ηδηςηηθμφ δηθαίμο με ζπΧζε ενγαζίαξ μνηζμΧκμο πνυκμο γηα 

ηεκ εηδηθΨ αγςγΨ. 

28. Οηηξ μεηαθηκΨζεηξ εθηυξ Χδναξ. 

29. Οηεκ Φδεηα Φζθεζεξ ηδηςηηθμφ Χνγμο με αμμηβΨ. 

30. Οηε δηαβίβαζε δηθαημιμγεηηθχκ θακμκηζμμφ ζοκηΦλεςκ. 

31. Οηεκ παναπμμπΨ ζηεκ ανμυδηα ογεημκμμηθΨ επηηνμπΨ πνμξ ελΧηαζε γηα απαιιαγΨ απυ ηεκ 

οπενεζία ιυγς πκεομαηηθΨξ Ψ ζςμαηηθΨξ ακηθακυηεηαξ. 

32. Οηεκ ηΨνεζε ανπείμο ιεηημονγμφκηςκ ζπμιείςκ θαη ζηαηηζηηθχκ ζημηπείςκ πΦζεξ θφζεςξ.  

33. Οηε γναμμαηεηαθΨ οπμζηΨνηλε ηςκ ημεμΦηςκ θαη ηεξ δηεφζοκζεξ. 

ΗΓΦΑΘΑΖΜ Δ' 

ΔΖΓΡΘΡΚΠΓΟ -ΡΝΜΔΖΓΡΘΡΚΠΓΟ ΟΜΘΖΗΩΚ ΙΜΚΑΔΩΚ 

ΔΖΓΡΘΡΚΠΓΟ - ΡΝΜΔΖΓΡΘΡΚΠΓΟ Ο.Γ.Η. – ΡΝΓΡΘΡΚΜΖ ΠΜΙΓΩΚ Ο.Γ.Η. 

Άνζνμ 27 

Ένγμ ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ 

1. Μ ΔηεοζοκηΨξ ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ βνίζθεηαη ζηεκ θμνοθΨ ηεξ ζπμιηθΨξ θμηκυηεηαξ θαη 

είκαη δημηθεηηθυξ αιιΦ θαη επηζηεμμκηθυξ - παηδαγςγηθυξ οπεφζοκμξ ζημ πχνμ αοηυ. 

2. Γηδηθυηενα μ ΔηεοζοκηΨξ ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ: 

   α) Ηαζμδεγεί ηε ζπμιηθΨ θμηκυηεηα χζηε κα ζΧζεη ορειμφξ ζηυπμοξ θαη κα ελαζθαιίζεη ηηξ 

πνμτπμζΧζεηξ γηα ηεκ επίηεολε ημοξ γηα Χκα ζπμιείμ δεμμθναηηθυ θαη ακμηθηυ ζηεκ θμηκςκία. 

   β) Ηαζμδεγεί θαη βμεζΦ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ζημ Χνγμ ημοξ, θαη ηδηαίηενα ημοξ κευηενμοξ, 

ακαιαμβΦκεη πνςημβμοιίεξ εθπαηδεοηηθμφ θαη παηδαγςγηθμφ παναθηΨνα θαη μθείιεη κα απμηειεί 

πανΦδεηγμα. 

   γ) Φνμκηίδεη χζηε ημ ζπμιείμ κα γίκεη ζημηπεηχδεξ μμκΦδα επημυνθςζεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζε 

ζΧμαηα δημηθεηηθΦ, παηδαγςγηθΦ θαη επηζηεμμκηθΦ. 

   δ) Ννμΐζηαηαη ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη ζοκημκίδεη ημ Χνγμ ημοξ. ΟοκενγΦδεηαη μαδί ημοξ ηζυηημα 

θαη με πκεφμα αιιειεγγφεξ. Δηαηενεί θαη εκηζπφεη ηεκ ζοκμπΨ ημο Οοιιυγμο Δηδαζθυκηςκ, 

αμβιφκεη ηηξ ακηηζΧζεηξ, εκζαννφκεη ηηξ πνςημβμοιίεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, εμπκΧεη θαη πανΧπεη 

ζεηηθΦ θίκεηνα ζ' αοημφξ. 

   ε) ΓιΧγπεη ηεκ πμνεία ηςκ ενγαζηχκ θαη θαηεοζφκεη ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ χζηε κα 

ακηαπμθνίκμκηαη Χγθαηνα ζηηξ οπμπνεχζεηξ πμο ακΧιαβακ. ΠΧιμξ, αλημιμγεί ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ, 

υπςξ ε κμμμζεζία μνίδεη, Χπμκηαξ ςξ γκχμμκα ηεξ αλημιυγεζεξ ημο ημοξ ζηυπμοξ ηεξ 

αλημιυγεζεξ. 

Άνζνμ 28 
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ΓεκηθΦ θαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ζπμιείςκ 

1. Μ ΔηεοζοκηΨξ Ψ μ ΝνμσζηΦμεκμξ ζπμιείμο ζοκενγΦδεηαη με ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ, 

ηα ΟηειΧπε ηεξ Δημίθεζεξ, ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ, θαζχξ θαη ημοξ μαζεηΧξ θαη ημοξ γμκείξ γηα ηεκ 

απυ θμηκμφ επίηεολε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζηυπςκ. Γκζαννφκεη ημ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ κα 

ακαιαμβΦκεη πνςημβμοιίεξ μη μπμίεξ ζομβΦιιμοκ ζηε δηαπαηδαγχγεζε ειεφζενςκ, οπεφζοκςκ, 

δεμμθναηηθχκ θαη εοαηζζεημπμηεμΧκςκ πμιηηχκ. 

2. Γηδηθυηενα: 

   α) Γθπνμζςπεί ημ ζπμιείμ ζε υιεξ ηηξ ζπΧζεηξ ημο με ημοξ ηνίημοξ. 

   β) ΝαναμΧκεη ζημ ζπμιείμ υιεξ ηηξ ενγΦζημεξ χνεξ θαη είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ μμαιΨ 

ιεηημονγία ημο ζπμιείμο θαη ημ ζοκημκηζμυ ηεξ ζπμιηθΨξ δςΨξ. 

   γ) Γθανμυδεη ημοξ κυμμοξ, ηα πνμεδνηθΦ δηαηΦγμαηα, ηηξ θακμκηζηηθΧξ απμθΦζεηξ, ηηξ 

εγθοθιίμοξ θαη ηηξ οπενεζηαθΧξ εκημιΧξ ηςκ Οηειεπχκ Δημίθεζεξ, είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ 

ηΨνεζε ημοξ θαη οιμπμηεί ηηξ απμθΦζεηξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ. 

   δ) Ννμςζεί, ζε ζοκενγαζία με ημ Οφιιμγμ Δηδαζθυκηςκ, ημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ Ψ 

ΝνμσζηΦμεκμ Γναθείμο θαη ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ, ηε ιεηημονγία ημεμΦηςκ Ννυζζεηεξ 

ΔηδαθηηθΨξ ΟηΨνηλεξ, ΓκηζποηηθΨξ Δηδαζθαιίαξ, ηΦλεςκ οπμδμπΨξ, θνμκηηζηενηαθχκ ημεμΦηςκ, 

ημεμΦηςκ δηεονομΧκμο ςνανίμο, ΜιμΨμενμο ζπμιείμο θαη ηςκ ιμηπχκ εθπαηδεοηηθχκ θαηκμημμηχκ 

θαη Χπεη ηεκ εοζφκε γηα ηεκ μνγΦκςζε θαη ηε ιεηημονγία αοηχκ. 

   ε) Οογθνμηεί με πνΦλε ημο ηηξ επηηνμπΧξ γηα ηηξ ελεηΦζεηξ, γηα ηε ζογθΧκηνςζε ηςκ 

δηθαημιμγεηηθχκ θαη ηεκ Χθδμζε ηςκ απμηειεζμΦηςκ θαη υζεξ Φιιεξ πνμβιΧπμκηαη γηα ηε 

ιεηημονγία ημο ζπμιείμο. 

   ζη) ΟοκηΦζζεη ηηξ αλημιμγηθΧξ εθζΧζεηξ γηα ημ δηδαθηηθυ θαη δημηθεηηθυ πνμζςπηθυ, υπςξ 

πνμβιΧπεη ε κμμμζεζία. 

   δ) Γκεμενχκεη ημ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ, ημοξ γμκείξ θαη ημοξ μαζεηΧξ, γηα ηεκ εθπαηδεοηηθΨ 

πμιηηηθΨ, ημοξ ζηυπμοξ θαη ημ Χνγμ ημο ζπμιείμο. 

   ε) Οηε ΔεοηενμβΦζμηα Γθπαίδεοζε μ ΔηεοζοκηΨξ εκεμενχκεη θαη θοιΦζζεη ημοξ θαθΧιμοξ ηςκ 

οπενεζηαθχκ μεηαβμιχκ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ημο ζπμιείμο ημο θαη, ζε πενίπηςζε μεηΦζεζεξ, ημοξ 

δηαβηβΦδεη ζηα κΧα ημοξ ζπμιεία. 

   ζ) Οηε ΔεοηενμβΦζμηα Γθπαίδεοζε είκαη εθθαζανηζηΨξ απμδμπχκ ημο πνμζςπηθμφ ημο 

ζπμιείμο ημο θαη βμεζείηαη ζημ Χνγμ ημο αοηυ απυ εθπαηδεοηηθυ πμο μνίδεη μ ζφιιμγμξ 

δηδαζθυκηςκ. 

   η) Έπεη ηεκ παηδαγςγηθΨ εοζφκε γηα ηε δηαμυνθςζε ζεηηθμφ θιίμαημξ ζημ ζπμιείμ θαη γηα ηεκ 

ακΦπηολε ανμμκηθχκ ζπΧζεςκ ακΦμεζα ζηα μΧιε ηεξ ζπμιηθΨξ θμηκυηεηαξ. 

   ηα) Γκεμενχκεη ημοξ κεμδηυνηζημοξ, ημοξ ακαπιενςηΧξ θαη ημοξ ςνμμίζζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ 

ζπεηηθΦ με ηα δηθαηχμαηα θαη ηηξ οπμπνεχζεηξ θαη ημοξ πμνεγεί ακηίγναθα ηςκ βαζηθχκ κυμςκ, 

απμθΦζεςκ θαη εγθοθιίςκ ζπεηηθχκ με ηεκ εθπαίδεοζε. 

   ηβ) Οηεκ πενίπηςζε πμο οπενεημφκ ζημ ζπμιείμ πενηζζυηενμη ημο εκυξ ΡπμδηεοζοκηΧξ, μνίδεη 

με πνΦλε ημο Χκακ οπμδηεοζοκηΨ ςξ κυμημμ ακαπιενςηΨ ημο θαη θαηαμενίδεη ηηξ ανμμδηυηεηεξ θαη 

ηηξ ενγαζίεξ ζ' αοημφξ. 

   ηγ) Γίκαη οπεφζοκμξ ζε ζοκενγαζία με ημκ ΡπμδηεοζοκηΨ, ημ γναμμαηΧα ημο ζπμιείμο θαη ημκ 

ανμυδημ εθπαηδεοηηθυ γηα ηεκ ηΨνεζε ηεξ αιιειμγναθίαξ ημο ζπμιείμο θαη ηςκ πΦζεξ θφζεςξ 

βηβιίςκ θαη εκηφπςκ πμο πνμβιΧπμκηαη απυ ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ. 

   ηδ) Φνμκηίδεη γηα ηε ιΨρε θΦζε μΧηνμο ημ μπμίμ ζομβΦιιεη ζηεκ θαιφηενε ιεηημονγία ημο 

ζπμιείμο. 

Άνζνμ 29 
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ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ζε ζπΧζε με ημ Οφιιμγμ ηςκ Δηδαζθυκηςκ 

1. Μ ΔηεοζοκηΨξ ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ πνμζθαιεί ηα μΧιε ημο Οοιιυγμο ζηηξ ζοκεδνηΦζεηξ, 

ζηηξ μπμίεξ θαη πνμεδνεφεη. Ηαηανηίδεη ηεκ εμενΨζηα δηΦηαλε θαη εηζεγείηαη μ ίδημξ Ψ ακαζΧηεη ηεκ 

εηζΨγεζε ζεμΦηςκ ζε Φιιμκ εθπαηδεοηηθυ. 

2. Οε ζοκεδνίαζε ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ εηζεγείηαη ηεκ θαηακμμΨ ηςκ πνυζζεηςκ 

ελςδηδαθηηθχκ ενγαζηχκ. Αλημπμηεί δεμημονγηθΦ ηηξ δοκαηυηεηεξ υιμο ημο πνμζςπηθμφ μΧζα ζημ 

πιαίζημ ηςκ δηαθνηηχκ νυιςκ θαη ανμμδημηΨηςκ ημο. 

3. Οε ζοκενγαζία με ημοξ δηδΦζθμκηεξ Χπεη ηεκ εοζφκε ηεξ ζφκηαλεξ ημο ςνμιμγίμο 

πνμγνΦμμαημξ ημο ζπμιείμο με γκχμμκα ηεκ απμδμηηθΨ ιεηημονγία ημο.  

4. Γκεμενχκεη ημ Οφιιμγμ ηςκ Δηδαζθυκηςκ γηα ημ Χνγμ ηεξ ζπμιηθΨξ επηηνμπΨξ. ΙενημκΦ 

μαδί με ημ Οφιιμγμ ηςκ Δηδαζθυκηςκ γηα ηε ζοκηΨνεζε θαη ιεηημονγία ηςκ ζπμιηθχκ 

εγθαηαζηΦζεςκ θαζχξ θαη ηεκ πνμμΨζεηα ηςκ απαναίηεηςκ επμπηηθχκ μΧζςκ δηδαζθαιίαξ. 

5. Γίκαη οπεφζοκμξ, μαδί με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ, γηα ηεκ θαζανηυηεηα θαη αηζζεηηθΨ ηςκ 

πχνςκ ημο δηδαθηενίμο, θαζχξ θαη γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ ογείαξ θαη αζθΦιεηαξ ηςκ μαζεηχκ. 

6. Γκεμενχκεη ημ Οφιιμγμ ηςκ Δηδαζθυκηςκ γηα ηεκ εθπαηδεοηηθΨ κμμμζεζία, ηηξ εγθοθιίμοξ 

θαη ηηξ απμθΦζεηξ πμο αθμνμφκ ηε ιεηημονγία ημο ζπμιείμο θαη ηεκ εθανμμγΨ ηςκ πνμγναμμΦηςκ 

εθπαίδεοζεξ. 

7. ΟομβΦιιεη ζηε δεμημονγία θιίμαημξ δεμμθναηηθΨξ ζομπενηθμνΦξ ηςκ δηδαζθυκηςκ θαη ηςκ 

μαζεηχκ θαη είκαη οπεφζοκμξ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ δηδΦζθμκηεξ, γηα ηεκ ηΨνεζε ηεξ πεηζανπίαξ. 

8. Φνμκηίδεη κα θαιφπημκηαη μη δηδαθηηθΧξ χνεξ ζε πενίπηςζε απμοζίαξ εθπαηδεοηηθχκ, 

ηνμπμπμηχκηαξ ημ εμενΨζημ πνυγναμμα δηδαζθαιίαξ Ψ ακαζΧημκηαξ ηεκ θΦιορε ημο θεκμφ ζε 

δηαζΧζημμ εθπαηδεοηηθυ. 

9. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηε δηακμμΨ ηςκ δηδαθηηθχκ βηβιίςκ, ζε ζοκενγαζία με ημκ 

ΡπμδηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο θαη ημκ μνηζζΧκηα εθπαηδεοηηθυ. 

10. Οε ζοκενγαζία με ημοξ δηδΦζθμκηεξ θαηανηίδεη ημ πνυγναμμα εκεμΧνςζεξ ηςκ γμκΧςκ, ημ 

μπμίμ θμηκμπμηεί ζημ ζφιιμγμ γμκΧςκ θαη ημκ μηθείμ ΔηεοζοκηΨ Ψ ΝνμσζηΦμεκμ Γναθείμο 

Γθπαίδεοζεξ. 

11. ΟοκενγΦδεηαη με ημοξ δηδΦζθμκηεξ γηα ημκ μνηζμυ ηςκ ζεμΦηςκ ηςκ ελεηΦζεςκ, μνίδεη 

ημοξ επηηενεηΧξ θαη είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ ηΨνεζε ηςκ ζπεηηθχκ με ηηξ ελεηΦζεηξ δηαηΦλεςκ. 

12. ΝανΧπεη ζημοξ δηδΦζθμκηεξ ζογθεθνημΧκεξ μδεγίεξ γηα κα ακηαπμθνίκμκηαη ζηα θαζΨθμκηα 

ημοξ, ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ. 

13. Απεοζφκεη ζημοξ δηδΦζθμκηεξ, υηακ είκαη απαναίηεημ, ζοζηΦζεηξ με πκεφμα ζοκαδειθηθΨξ 

αιιειεγγφεξ. Οηηξ πενηπηχζεηξ πμο δηδΦζθμκηεξ δεκ ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ οπμπνεχζεηξ θαη ηα 

θαζΨθμκηα ημοξ θαη μη πνμζπΦζεηεξ ημο μΧκμοκ πςνίξ απμηΧιεζμα, εκεμενχκεη ζπεηηθΦ ημ 

Οφιιμγμ ηςκ Δηδαζθυκηςκ, ημ δημηθεηηθυ ημο ΝνμσζηΦμεκμ θαη ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ. 

Γθυζμκ, παν' υια αοηΦ, δεκ οπΦνλεη απμηΧιεζμα, ακαθΧνεηαη γναπηΦ ζημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ 

Ψ ημκ ΝνμσζηΦμεκμ ημο Γναθείμο. 

14. Γκεμενχκεηαη γηα ημοξ ιυγμοξ απμοζίαξ ημο δηδαθηηθμφ πνμζςπηθμφ απυ ημ ζπμιείμ θαη 

απυ ηηξ ζοκεδνηΦζεηξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ θαη εκενγεί ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ 

δηαηΦλεηξ, υηακ ζοκηνΧπεη ιυγμξ. 

15. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ θΦιορε ημο οπμπνεςηηθμφ ςνανίμο εβδμμαδηαίαξ δηδαζθαιίαξ απυ 

υιμοξ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ. Οε πενίπηςζε ακηηθεημεκηθΨξ αδοκαμίαξ γηα ηε ζομπιΨνςζε αοηΨ 

εκεμενχκεη Φμεζα ημκ ΝνμσζηΦμεκμ Γναθείμο Ψ ημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ. 

Άνζνμ 30 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιείςκ ζε ζπΧζε 
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με ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ, ημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ θαη ημκ ΝνμσζηΦμεκμ ημο Γναθείμο 

1. Μ ΔηεοζοκηΨξ ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ ζε ζοκενγαζία με ημ Οφιιμγμ ηςκ Δηδαζθυκηςκ θαη 

ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ πνμςζεί ηα επημμνθςηηθΦ πνμγνΦμμαηα πμο γίκμκηαη γηα ημ 

δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ θαη ζομμεηΧπεη ζ' αοηΦ. Μ ίδημξ Χπεη ηεκ εοζφκε ηεξ μνγΦκςζεξ ημοξ. 

2. ΟοκενγΦδεηαη με ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ Ψ ημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ Ψ ημκ 

ΝνμσζηΦμεκμ Γναθείμο Ψ πνμθαιεί ζοζθΧρεηξ με αοημφξ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε πνμβιεμΦηςκ πμο 

ακηημεηςπίδεη ε ζπμιηθΨ μμκΦδα. 

3. ΑκαιαμβΦκεη, ζε ζοκενγαζία με ημοξ ανμυδημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ, πνςημβμοιίεξ γηα 

ηε βμΨζεηα ηςκ κΧςκ εθπαηδεοηηθχκ ζημ δηδαθηηθυ ημοξ Χνγμ. 

4. Γκεμενχκεη ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ θαη ημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ Ψ ημκ 

ΝνμσζηΦμεκμ Γναθείμο γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε μμνθςηηθχκ Ψ Φιιςκ πμιηηηζηηθχκ επηζθΧρεςκ ζε 

πχνμοξ ηζημνηθΨξ θαη πμιηηηζηηθΨξ ακαθμνΦξ θαη ζε παναγςγηθΧξ επηπεηνΨζεηξ. 

5. Γκεμενχκεη Χγθαηνα ημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ Ψ ημκ ΝνμσζηΦμεκμ ημο Γναθείμο γηα ηηξ 

ειιείρεηξ ζε δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ. 

Άνζνμ 31 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ζπμιείςκ ζε ζπΧζε με ημοξ μαζεηΧξ 

1. Μ ΔηεοζοκηΨξ ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ ζογθνμηεί ηα ημΨμαηα θΦζε ηΦλεξ θαη θαηακΧμεη ημοξ 

μαζεηΧξ ζηα ημΨμαηα, με βΦζε ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ θαη ζφμθςκα με ηηξ ανπΧξ ηεξ 

παηδαγςγηθΨξ, πςνίξ θμηκςκηθμφξ απμθιεηζμμφξ. 

2. Γθδίδεη θαη οπμγνΦθεη ημοξ ηίηιμοξ ζπμοδχκ ςξ οπεφζοκμξ θαη ζοκοπμγνΦθμοκ ςξ 

ζοκοπεφζοκμη, μ εθπαηδεοηηθυξ πμο ζοκΧηαλε ημκ ηίηιμ θαη μη δηδΦζθμκηεξ, εθυζμκ απαηηείηαη. 

3. ΟοκενγΦδεηαη με ηηξ μαζεηηθΧξ θμηκυηεηεξ γηα ηεκ μνγΦκςζε ηεξ ζπμιηθΨξ δςΨξ, μΧζα ζε 

θιίμα θαηακυεζεξ θαη οπεοζοκυηεηαξ. 

4. Γθανμυδεη ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ γηα ηεκ οπμπνεςηηθΨ θμίηεζε ηςκ μαζεηχκ ζημ 

ζπμιείμ. 

5. Οοκηειεί ζηε δηαμυνθςζε ζοκζεθχκ θηιηθμφ παηδαγςγηθμφ θιίμαημξ μεηαλφ μαζεηχκ θαη 

δηδαζθυκηςκ. 

6. Δηεκενγεί θαη ακακεχκεη ηηξ εγγναθΧξ ηςκ μαζεηχκ απυηαλε ζε ηΦλε. 

7. Γθανμυδεη ηηξ δηαδηθαζίεξ πμο πνμβιΧπμκηαη απυ ηηξ θείμεκεξ δηαηΦλεηξ γηα ηεκ εγγναθΨ 

μαζεηχκ αδΨιςηςκ ζηα μεηνχα Ψ δεμμημιυγηα. 

8. Γγθνίκεη ηηξ μεηεγγναθΧξ ηςκ μαζεηχκ, υπςξ πνμβιΧπεηαη θαη Χπεη ηεκ εοζφκε γηα ηε 

θφιαλε ηςκ ζημηπείςκ εγγναθΨξ ζημ ανπείμ ημο ζπμιείμο. 

Άνζνμ 32 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Δηεοζοκηχκ ζε ζπΧζε 

με ηα υνγακα ιασθΨξ ζομμεημπΨξ θαη ημοξ Φιιμοξ ζοκηειεζηΧξ εθπαίδεοζεξ 

1. Μ ΔηεοζοκηΨξ ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ θαιεί ηα μΧιε ημο Οπμιηθμφ Οομβμοιίμο ζηηξ 

ζοκεδνηΦζεηξ ημο μνγΦκμο με γναπηΨ πνυζθιεζε πμο ηεκ απεοζφκεη ηνεηξ (3) ημοιΦπηζημκ εμΧνεξ 

κςνίηενα θαη θαηανηίδεη ηεκ εμενΨζηα δηΦηαλε, φζηενα απυ εηζεγΨζεηξ ηςκ μνγΦκςκ πμο μεηΧπμοκ 

ζημ Οπμιηθυ Οομβμφιημ. 

2. Ηαιεί ημοξ γμκείξ θαη θεδεμυκεξ ηςκ μαζεηχκ γηα εκεμΧνςζε θαη ζομμεηΧπεη ζηηξ 

ζοκεδνηΦζεηξ ημοξ, υηακ πνμζθαιείηαη θαη ημ ζεςνεί ακαγθαίμ. 

3. ΝανΧπεη πιενμθμνίεξ ζε θΦζε πμιίηε πμο Χπεη Χκκμμμ ζομθΧνμκ, ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ 

δηαηΦλεηξ, θαη δεκ ημκ παναπΧμπεη ζε Φιιεξ οπενεζίεξ γηα ζΧμαηα πμο εθείκμξ μθείιεη κα 

γκςνίδεη. 

Άνζνμ 33 
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ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ Ρπμδηεοζοκηχκ ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ 

1. Μ ΡπμδηεοζοκηΨξ ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ ακαπιενχκεη ημ ΔηεοζοκηΨ ζε υιεξ ηηξ 

ιεηημονγίεξ ημο θαη ημκ βμεζΦ ζημ θαζεμενηκυ ημο Χνγμ. ΑκαιαμβΦκεη Χκα μΧνμξ απυ ηηξ 

ανμμδηυηεηεξ ημο ΔηεοζοκηΨ, γηα κα μπμνεί αοηυξ κα αζπμιείηαη πενηζζυηενμ απενίζπαζημξ με ημ 

εθπαηδεοηηθυ Χνγμ ημο ζπμιείμο. 

2. Γηδηθυηενα μ ΡπμδηεοζοκηΨξ: 

   α) Ακαπιενχκεη ημ ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο, υηακ αοηυξ δεκ οπΦνπεη, απμοζηΦδεη Ψ θςιφεηαη, 

θαη παναμΧκεη ζημ ζπμιείμ υιεξ ηηξ ενγΦζημεξ χνεξ. 

   β) ΟοκενγΦδεηαη με ημ ΔηεοζοκηΨ θαη ημκ βμεζΦ γηα ηεκ μμαιΨ ιεηημονγία ημο ζπμιείμο. 

   γ) Έπεη ηεκ εοζφκε γηα ηεκ ανπεημζΧηεζε ηςκ εγγνΦθςκ θαη ηε δηεθπεναίςζε ηεξ οπενεζηαθΨξ 

αιιειμγναθίαξ ημο ζπμιείμο. 

   δ) ΟοκηΦζζεη ηα απμγναθηθΦ δειηία ζομπιενχκεη θαη απμζηΧιιεη ζηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ ηα 

ζηαηηζηηθΦ ζημηπεία θαη υζα Φιια δεημφκηαη απυ αοηΧξ. 

   ε) Ηαηανηίδεη ημ πνυγναμμα γηα ημοξ επυπηεξ ηεξ εμΧναξ ζε ζοκενγαζία με ημοξ δηδΦζθμκηεξ 

θαη Χπεη ηεκ εοζφκε γηα ηεκ εθανμμγΨ ημο. 

   ζη) Έπεη ηεκ εοζφκε γηα ηεκ Χγθαηνε δηακμμΨ ηςκ δηδαθηηθχκ βηβιίςκ ζε ζοκενγαζία με ημκ 

δηδΦζθμκηα πμο μνίδεη μ Οφιιμγμξ. 

   δ) Πενεί ημ βηβιίμ οιηθμφ ημο ζπμιείμο θαη θνμκηίδεη γηα ηεκ παναιαβΨ θαη θαιΨ ιεηημονγία ηςκ 

επμπηηθχκ μΧζςκ δηδαζθαιίαξ θαη ηςκ εηδχκ ελμπιηζμμφ ημο ζπμιείμο. 

   ε) Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ μνγΦκςζε ηςκ μαζεηηθχκ εθδειχζεςκ θαη μαζεηηθχκ εθιμγχκ. 

   ζ) Οε πενίπηςζε απμοζίαξ ημο ΡπμδηεοζοκηΨ, μ Οφιιμγμξ ηςκ Δηδαζθυκηςκ, ακαζΧηεη ζε μΧιε 

ημο ηηξ παναπΦκς ανμμδηυηεηεξ ημο ΡπμδηεοζοκηΨ. 

Άνζνμ 34 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ δηεοζοκηχκ θαη οπμδηεοζοκηχκ Ο.Γ.Η. θαη οπεοζφκςκ Ο.Γ. 

 Α. Μ δηεοζοκηΨξ ημο Ο.Γ.Η. εθπνμζςπεί ημ Ο.Γ.Η. ζ' υιεξ ηηξ ζπΧζεηξ ημο πνμξ ηνίημοξ, 

είκαη απμθιεηζηηθΦ οπεφζοκμξ γηα ηε ιεηημονγία ημο Ο.Γ.Η. θαη αζθεί επηπιΧμκ ηα ελΨξ εηδηθυηενα 

θαζΨθμκηα: 

1. Οε ζοκενγαζία με ηα ζπμιεία πμο ελοπενεηεί ημ Ο.Γ.Η. θαζμνίδεη ημκ ανηζμυ, ημ είδμξ θαη 

ημοξ πχνμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ πμο ζα ιεηημονγΨζμοκ. 

2. Γπμπηεφεη ηεκ θαηΦιιειε δηαμυνθςζε θαη ημκ ελμπιηζμυ ηςκ ενγαζηενηαθχκ πχνςκ, χζηε 

κα μπμνεί κα οπμζηενηπζεί ε ενγαζηενηαθΨ Φζθεζε ηςκ μαζεηχκ θαη ε δηδαζθαιία ηςκ 

ακηίζημηπςκ μαζεμΦηςκ. Γηα ημ ζθμπυ αοηυ θνμκηίδεη χζηε μη πχνμη κα Χπμοκ ηηξ θαηΦιιειεξ 

δηαζηΦζεηξ, κα είκαη ελμπιηζμΧκμη με ηα θαηΦιιεια μΧζα ελαενηζμμφ θαη πονυζβεζεξ θαη με ηα 

ενγαζηενηαθΦ υνγακα πμο απαηημφκηαη, ζε ηθακυ ανηζμυ, χζηε κα ακηαπμθνηζμφκ ζηηξ ακΦγθεξ ηςκ 

αζθΨζεςκ. 

3. Γηζεγείηαη ζηε δηεφζοκζε δεοηενμβΦζμηαξ εθπαίδεοζεξ γηα ημ εθπαηδεοηηθυ πνμζςπηθυ 

πμο απαηηείηαη γηα ηε ιεηημονγία ημο Ο.Γ.Η. θαη πνμηείκεη ημοξ οπεφζοκμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ 

θαηεφζοκζεξ, μεηΦ απυ εηζΨγεζε ημο οπεφζοκμο ημο ημμΧα. 

4. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ ζφκηαλε εζςηενηθμφ θακμκηζμμφ ιεηημονγίαξ ημο Ο.Γ.Η. Μ 

θακμκηζμυξ αοηυξ είκαη ζομβαηυξ με ημ κμμμζεηηθυ πιαίζημ πμο εθΦζημηε ηζπφεη θαη πνΧπεη κα 

δεμμζηεοζεί με ακΦνηεζε ζημκ πίκαθα ακαθμηκχζεςκ ημο ζπμιείμο. 

5. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηε ζφκηαλε ημο ςνμιμγίμο πνμγνΦμμαημξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαη ηςκ 

ζοκαθχκ πνμγναμμΦηςκ δηελαγςγΨξ ηςκ ελεηΦζεςκ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Δ/κηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ 

μμκΦδςκ πμο ελοπενεηεί. 

6. Γίκαη οπεφζοκμξ γηα ηε ζφκηαλε πνμγνΦμμαημξ εθεμενηχκ ημο Ο.Γ.Η. 
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7. Ριμπμηεί ηηξ πνμηΦζεηξ ημο ζοιιυγμο γηα ηεκ αλημπμίεζε ηςκ δοκαημηΨηςκ ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ θαη μαζεηχκ γηα θαηαζθεοΧξ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ, ζοζθεοχκ θαη μνγΦκςκ, 

πμο ε θαηαζθεοΨ ημοξ οπμβμεζΦ ημοξ ζθμπμφξ θαη ηε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ. 

8. ΙενημκΦ γηα ηεκ εκεμΧνςζε ημο πνμζςπηθμφ ζπεηηθΦ με ηηξ ελειίλεηξ ηεξ ηεπκμιμγίαξ ζηα 

ζΧμαηα πμο εκδηαθΧνμοκ ηα ενγαζηΨνηα, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ. 

9. Έπεη ηεκ επμπηεία γηα ηεκ πνμιεπηηθΨ ζοκηΨνεζε ημο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ θαη 

ακαζΧηεη αοηΨ ζημ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ Ψ ζημοξ ζοκηενεηΧξ ημο Ο.Γ.Η., με ζθμπυ ηεκ απμθογΨ 

βιαβχκ θαη αηοπεμΦηςκ. 

10. Έπεη ηεκ επμπηεία γηα ηεκ επηζθεοΨ ημο ενγαζηενηαθμφ ελμπιηζμμφ ημο Ο.Γ.Η. θαη 

ακαζΧηεη αοηΨ, ακΦιμγα με ηε ζμβανυηεηα, θαη ηηξ οπΦνπμοζεξ δοκαηυηεηεξ ζημ πνμζςπηθυ ημο 

Ο.Γ.Η. Αθυμε εηζεγείηαη ηεκ ακΦζεζε ηεξ επηζθεοΨξ ζε ηνίημοξ. 

11. Έπεη ηεκ επμπηεία θαη ακαζΧηεη ηεκ ηΨνεζε ανπείμο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ ηςκ 

ημμΧςκ ζπεηηθΦ με ηηξ πμζυηεηεξ θαη ηεκ θαηΦζηαζε ιεηημονγίαξ ημοξ. 

12. Έπεη ηεκ επμπηεία θαη ακαζΧηεη ηε ιΨρε ηςκ απαναίηεηςκ μΧηνςκ αζθαιείαξ θαη ογηεηκΨξ, 

υπςξ αοηΦ θαζμνίδμκηαη απυ ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ, ζημοξ πχνμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαη ζημοξ 

θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ. 

13. Οογθνμηεί απυ ημ πνμζςπηθυ ηςκ ενγαζηενίςκ επηηνμπΧξ πνμμεζεηχκ θαη παναιαβΨξ 

ελμπιηζμμφ Ψ Φιιμο οιηθμφ, απαναίηεημο γηα ηε ιεηημονγία ηςκ ενγαζηενίςκ θαη επηηνμπΧξ 

απμγναθΨξ ελμπιηζμμφ, θαζχξ θαη επηηνμπΧξ απμγναθΨξ, θαηαζηνμθΨξ θαη δηαγναθΨξ 

ελμπιηζμμφ. 

14. Γκεμενχκεη ημ ζφιιμγμ ηςκ δηδαζθυκηςκ ζπεηηθΦ με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία γηα ηε 

ιεηημονγία ημο Ο.Γ.Η. θαη ηε δηδαζθαιία ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ. 

15. Ηαζμδεγεί θαη βμεζΦ ημ πνμζςπηθυ ημο Ο.Γ.Η., με ζθμπυ ηεκ ανμμκηθΨ ζοκενγαζία ημο θαη 

ηεκ θαιφηενε εθηΧιεζε ημο Χνγμο ημο. 

16. Έπεη ηεκ εοζφκε θαη επηβιΧπεη ηε ιεηημονγία ΠμμΧα, υηακ γηα μπμημκδΨπμηε ιυγμ δεκ Χπεη 

μνηζηεί οπεφζοκμξ ζηεκ ακηίζημηπε ζΧζε. 

17. Γκςζημπμηεί ηηξ απμθΦζεηξ ημο ζοιιυγμο δηδαζθυκηςκ ημο Ο.Γ.Η., ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ, 

ζπεηηθΦ με ηηξ οπενςνίεξ ημο πνμζςπηθμφ ημο Ο.Γ.Η., γηα ηεκ θίκεζε ηεξ δηαδηθαζίαξ πιενςμΨξ. 

18. Γηζεγείηαη γηα ζΧμαηα πμο αθμνμφκ μαζεηΧξ πμο αζθμφκηαη ζημ Ο. Γ. Η., ζηε ζπμιηθΨ 

μμκΦδα, απυ ηεκ μπμία πνμΧνπεηαη μ μαζεηΨξ. 

19. Φνμκηίδεη χζηε κα ηενμφκηαη πΦκημηε εκεμενςμΧκα ηα οπενεζηαθΦ βηβιία θαη Χκηοπα θαη 

είκαη οπεφζοκμξ γηα  ηε δηεθπεναίςζε ηεξ οπενεζηαθΨξ αιιειμγναθίαξ ημο Ο. Γ. Η. 

20. Γηζεγείηαη ζηεκ ζπμιηθΨ επηηνμπΨ πμο ακΨθεη ημ Ο. Γ. Η. γηα ηεκ εθπμίεζε θαηεζηναμμΧκμο 

ελμπιηζμμφ θαη οιηθχκ πμο οπΦνπμοκ ζημ Ο.Γ.Η. Ψ ηεκ παναπχνεζΨ ημοξ ζημκ Μ.Δ.Δ.Ρ. 

21. ΟοκηΦζζεη Χθζεζε ζημ ηΧιμξ θΦζε δηδαθηηθμφ Χημοξ πνμξ ηεκ ανμυδηα οπενεζία, ζπεηηθΦ 

με ηεκ εθπαηδεοηηθΨ δναζηενηυηεηα ηςκ ενγαζηενίςκ, ζηεκ μπμία ζομπενηιαμβΦκμκηαη θαη 

πνμηΦζεηξ γηα ηε βειηίςζε ηςκ ζοκζεθχκ ιεηημονγίαξ ηςκ ενγαζηενίςκ. 

22. ΟομμεηΧπεη ζηε ζπμιηθΨ επηηνμπΨ ημο Ο.Γ.Η. 

23. ΙενημκΦ γηα ηε δηΦζεζε ημο ενγαζηενηαθμφ ελμπιηζμμφ απυ δεμυζημοξ θμνείξ Ψ 

επμπηεουμεκμοξ απυ αοηυ μνγακηζμμφξ Ψ Φιιμοξ θμνείξ, εθ' υζμκ ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ απαηηΨζεηξ 

ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθΨζεςκ με ηε ζφκηαλε ζπεηηθμφ πναθηηθμφ παναιαβΨξ. 

24. ΡπμβΦιιεη πνμηΦζεηξ γηα κΧμ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ πνμξ ημ ΡΝ.Γ.Ν.Θ. μΧζς ημο 

γναθείμο εθπαίδεοζεξ Ψ πνμξ θΦζε Φιιμ ανμυδημ θμνΧα μΧζς ηεξ ζπμιηθΨξ επηηνμπΨξ. 

 Β. ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ οπμδηεοζοκηχκ Ο.Γ. Η. 

Μη οπμδηεοζοκηΧξ ΟΓΗ αζθμφκ ηα θαζΨθμκηα θαη ηηξ ανμμδηυηεηεξ ηςκ Ρπμδηεοζοκηχκ ηςκ 
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ζπμιηθχκ μμκΦδςκ ηεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. 

 Γ. ΗαζΨθμκηα οπεοζφκμο Ο.Γ. 

Μ οπεφζοκμξ ημο ζπμιηθμφ ενγαζηενίμο (Ο.Γ.) αζθεί θαζΨθμκηα ακΦιμγα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ 

πνμεγμφμεκε πανΦγναθμ. 

Άνζνμ 35 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ οπεοζφκςκ ημμΧςκ ενγαζηενίςκ 

 Α'. ΗαζΨθμκηα οπεοζφκμο ημμΧα Ο.Γ.Η. 

Μ οπεφζοκμξ ημμΧα ενγαζηενίςκ ημο Ο.Γ.Η. πνμζθΧνεη ηηξ οπενεζίεξ ημο απμθιεηζηηθΦ ζημ Ο.Γ.Η. 

θαη ζογθεθνημΧκα: 

1. Μνγακχκεη θαη πνμγναμμαηίδεη ηηξ ενγαζηενηαθΧξ αζθΨζεηξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ, 

πμο είκαη εκηαγμΧκα ζημκ ΠμμΧα ημο, ζφμθςκα με ηα ακαιοηηθΦ πνμγνΦμμαηα θαη ηηξ δοκαηυηεηεξ 

ημο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ, ζε ζοκενγαζία με ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ πμο ζα δηδΦλμοκ ημ 

μΦζεμα θαη θαηαζΧηεη ημκ πνμγναμμαηηζμυ ζημ ΔηεοζοκηΨ ημο Ο.Γ.Η., ζηεκ ανπΨ ημο ζπμιηθμφ 

Χημοξ. 

2. ΓιΧγπεη θαη οπμβμεζΦεη, ζε ζοκενγαζία με ημκ μηθείμ ζπμιηθυ ζφμβμοιμ ημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ ημο ΠμμΧα, γηα ηε ζςζηΨ Φζθεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημοξ, ηεκ εθανμμγΨ θαηαιιΨιςκ 

εθπαηδεοηηθχκ μεζυδςκ θαη ηεκ εθανμμγΨ ημο ακαιοηηθμφ πνμγνΦμμαημξ. 

3. ΓπηβιΧπεη θαη θαζμδεγεί ηηξ ενγαζίεξ πνμιεπηηθΨξ ζοκηΨνεζεξ πμο γίκμκηαη ζε 

πνμγναμμαηηζμΧκα πνμκηθΦ δηαζηΨμαηα απυ ημ πνμζςπηθυ ημο Ο.Γ.Η. 

4. ΓπηβιΧπεη θαη θαζμδεγεί ηηξ ενγαζίεξ επηζθεοΨξ ημο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ. 

5. Φνμκηίδεη θαη ειΧγπεη ηε ζςζηΨ ηΨνεζε ημο ανπείμο ημο ελμπιηζμμφ ηςκ ενγαζηενίςκ 

θαηεφζοκζεξ πμο ακΨθμοκ ζημκ ΠμμΧα. 

6. ΓιΧγπεη ηεκ ηΨνεζε ηςκ θακυκςκ αζθαιείαξ θαη ογηεηκΨξ, υπςξ αοημί θαζμνίδμκηαη απυ ηηξ 

ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ, ζημοξ πχνμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ πμο ακΨθμοκ ζημκ ΠμμΧα. 

7. Γκεμενχκεη ζε ζπεηηθΨ Χθζεζε ημ ΔηεοζοκηΨ, ζπεηηθΦ με ηεκ εθπαηδεοηηθΨ δναζηενηυηεηα πμο 

Χπεη πναγμαημπμηεζεί μΧπνη ημ μΨκα Ζμφκημ θΦζε ζπμιηθμφ Χημοξ θαη δηαηοπχκεη πνμηΦζεηξ 

ζπεηηθΦ με ηε ζομπιΨνςζε Ψ ακακΧςζε ημο ελμπιηζμμφ γηα ηε βειηίςζε ηςκ ζοκζεθχκ 

ιεηημονγίαξ ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ημο ΠμμΧα, γηα ημ επυμεκμ ζπμιηθυ Χημξ Ψ υηακ 

δεηεζεί απυ ημ ΔηεοζοκηΨ ημο Ο.Γ.Η. 

8. Φνμκηίδεη γηα ηεκ ακαπιΨνςζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ πμο δηδΦζθμοκ ζε ενγαζηΨνηα ημο ΠμμΧα 

ημο, υηακ απμοζηΦδμοκ θαη ακαθΧνεη ζπεηηθΦ ζημ ΔηεοζοκηΨ. 

9. Μ οπεφζοκμξ ΠμμΧα Γνγαζηενίςκ ημο Ο.Γ.Η. αζθεί θαζΨθμκηα ΡπμδηεοζοκηΨ υηακ αοηυξ 

θςιφεηαη Ψ απμοζηΦδεη μεηΦ απυ πνυηαζε ημο απυ ημ ζφιιμγμ δηδαζθυκηςκ ημο Ο.Γ.Η. 

10. 0 οπεφζοκμξ ΠμμΧα Γνγαζηενίςκ Ο.Γ.Η. πνμεγείηαη ζηεκ θΦιορε ημο οπμπνεςηηθμφ 

ςνανίμο. 

 Β'. ΗαζΨθμκηα οπεοζφκμο Ο.Γ. 

Μ οπεφζοκμξ ΠμμΧα Γνγαζηενίςκ ημο Ο.Γ. αζθεί θαζΨθμκηα ακΦιμγα με ηα μνηδυμεκα ζημ 

θεθΦιαημ Α' ημο πανυκημξ Φνζνμο. 

ΗΓΦΑΘΑΖΜ Γ' 

ΔΖΔΑΗΠΖΗΜ ΝΞΜΟΩΝΖΗΜ (Δ.Ν.) - ΟΡΘΘΜΓΜΟ ΔΖΔΑΟΗΜΚΠΩΚ (Ο.Δ.) 

Άνζνμ 36 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ -δηδαζθυκηςκ 

Μη εθπαηδεοηηθμί επηηειμφκ Χνγμ ορειΨξ θμηκςκηθΨξ εοζφκεξ. Οημ Χνγμ ημοξ πενηιαμβΦκεηαη ε 

δηδαζθαιία, ε εθπαίδεοζε θαη ε δηαπαηδαγχγεζε ηςκ μαζεηχκ. Ε πνυμδμξ, ε μηθμκμμηθΨ ακΦπηολε, 

μ πμιηηηζμυξ θαη ε ζοκμπΨ ηεξ θμηκςκίαξ ελανηχκηαη ζε μεγΦιμ βαζμυ απυ ηεκ πμηυηεηα ηεξ 
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εθπαίδεοζεξ θαη θαη' επΧθηαζε απυ ηε ζομβμιΨ θαη ηεκ πνμζπΦζεηα ηςκ εθπαηδεοηηθχκ. Πα 

θαζΨθμκηα θαη μη ανμμδηυηεηεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ μθείιμοκ κα εκανμμκίδμκηαη με ημοξ ζηυπμοξ 

αοημφξ. Γηδηθυηενα μη εθπαηδεοηηθμί: 

1. ΔηδΦζθμοκ ζημοξ μαζεηΧξ ηα δηΦθμνα γκςζηηθΦ ακηηθείμεκα ζφμθςκα με ημ ηζπφμκ 

πνυγναμμα ζπμοδχκ. Δηαπαηδαγςγμφκ θαη εθπαηδεφμοκ ημοξ μαζεηΧξ ζφμθςκα με ημοξ ζθμπμφξ 

θαη ημοξ ζηυπμοξ ηεξ εθπαίδεοζεξ θαη μΧζα ζημ πιαίζημ ηεξ εθπαηδεοηηθΨξ πμιηηηθΨξ, με ηεκ 

θαζμδΨγεζε ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ θαη ηςκ ζηειεπχκ ηεξ δημίθεζεξ ηεξ εθπαίδεοζεξ. 

2. Ννμγναμμαηίδμοκ ηε δηδαθηΧα φιε ηςκ μαζεμΦηςκ ημοξ θαη ζομμεηΧπμοκ ζημκ γεκηθυηενμ 

πνμγναμμαηηζμυ δναζηενημηΨηςκ ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ ιαμβΦκμκηαξ οπυρε ημοξ ηηξ μδεγίεξ ημο 

ΡΝΓΝΘ, ημο Ναηδαγςγηθμφ Ζκζηηημφημο (Ν.Ζ.) θαη ηςκ Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ. 

3. ΝνμεημημΦδμοκ θαζεμενηκΦ θαη μνγακχκμοκ ημ μΦζεμα ημοξ, εθανμυδμκηαξ ζφγπνμκεξ θαη 

θαηΦιιειεξ μεζυδμοξ δηδαζθαιίαξ με βΦζε ηηξ ακΦγθεξ ηςκ μαζεηχκ θαη ηηξ ηδηαηηενυηεηεξ ηςκ 

γκςζηηθχκ ακηηθεημΧκςκ. 

4. ΟοκενγΦδμκηαη με ημοξ μαζεηΧξ, ζΧβμκηαη ηεκ πνμζςπηθυηεηα ημοξ, θαιιηενγμφκ θαη 

εμπκΧμοκ ζ' αοημφξ, θονίςξ με ημ πανΦδεηγμα ημοξ, δεμμθναηηθΨ ζομπενηθμνΦ. 

5. ΟομμεηΧπμοκ οπμπνεςηηθΦ ζηηξ ζοκεδνηΦζεηξ ημο Οοιιυγμο Δηδαζθυκηςκ, ζηηξ 

παηδαγςγηθΧξ ζοκακηΨζεηξ θαη ζηα ζεμηκΦνηα επημυνθςζεξ πμο πναγμαημπμημφκηαη ζφμθςκα με ηηξ 

θείμεκεξ δηαηΦλεηξ, θαη εθθνΦδμοκ ειεφζενα ηηξ παηδαγςγηθΧξ απυρεηξ ημοξ. 

6. ΔΧπμκηαη ζηεκ ηΦλε ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ θαηΦ ηε δηΦνθεηα ηεξ δηδαζθαιίαξ θαη 

ζοκενγΦδμκηαη μαδί ημοξ. Μη επηζθΧρεηξ αοηΧξ γίκμκηαη φζηενα απυ ζπεηηθΨ ζοκεκκυεζε με ημ 

δηδΦζθμκηα. ΙεηΦ ημ πΧναξ ηεξ επίζθερεξ μη Οπμιηθμί Οφμβμοιμη ελεηΦδμοκ θαη ζοδεημφκ με ημ 

δηδΦζθμκηα ηα ηοπυκ δηδαθηηθΦ θαη μεζμδμιμγηθΦ πνμβιΨμαηα πμο δηαπηζηχζεθακ. 

7. Γκεμενχκμκηαη απυ ημκ ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο θαη ηενμφκ ημοξ κυμμοξ, ηα δηαηΦγμαηα, 

ηηξ απμθΦζεηξ, ηηξ μδεγίεξ, ηηξ εγθοθιίμοξ θαη ηα βηβιία. ΑκαιαμβΦκμοκ ηηξ ελςδηδαθηηθΧξ 

ενγαζίεξ ημο ζπμιείμο, ζομβΦιιμκηαξ Χηζη Χμπναθηα ζηε ζοιιμγηθΨ ιεηημονγία ημο. 

8. ΟοκενγΦδμκηαη με εθπαηδεοηηθμφξ πμο επημμνθχκμκηαη Ψ με αζθμφμεκμοξ θμηηεηΧξ γηα ηεκ 

πναγμαημπμίεζε δηδαζθαιηχκ απυ ημοξ επημμνθμφμεκμοξ Ψ ημοξ ίδημοξ. Ννμεγείηαη ζπεηηθΨ 

εκεμΧνςζε απυ ημ ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο θαη Χκηαλε αοηχκ ηςκ δηδαζθαιηχκ ζημκ 

πνμγναμμαηηζμυ δναζηενημηΨηςκ ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ. 

9. Ιενημκμφκ γηα ηε δεμημονγία θιίμαημξ ανμμκηθΨξ ζοκενγαζίαξ θαη ζοκεπμφξ θαη αμθίδνμμεξ 

επηθμηκςκίαξ με ημοξ γμκείξ θαη θεδεμυκεξ ηςκ μαζεηχκ θαη ημοξ εκεμενχκμοκ γηα ηε θμίηεζε, ηε 

δηαγςγΨ θαη ηεκ επίδμζε ηςκ παηδηχκ ημοξ. 

10. Φνμκηίδμοκ γηα ηεκ πνυμδμ υιςκ ηςκ μαζεηχκ ημοξ θαη ημοξ πνμζθΧνμοκ παηδεία δηακμεηηθΨ, 

εζηθΨ θαη θμηκςκηθΨ. ΓκδηαθΧνμκηαη γηα ε δεμημονγία ογηεηκχκ ζοκζεθχκ παναμμκΨξ ηςκ μαζεηχκ 

ημοξ ημ ζπμιείμ θαη ζομβΦιιμοκ ζηεκ επηηοπία υιςκ ηςκ εθδειχζεςκ πμο μνγακχκμκηαη απυ ηεκ 

ηΦλε θαη ημ ζπμιείμ. 

11. ΝνμζΧνπμκηαη ζημ ζπμιείμ Χγθαηνα πνηκ απυ ηεκ Χκανλε ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμΦηςκ 

ημοξ, εθανμυδμοκ ημ ςνμιυγημ πνυγναμμα θαη δεκ παναβηΦδμοκ ηεκ χνα Χκανλεξ θαη ιΨλεξ ηςκ 

μαζεμΦηςκ. 

12. Νανίζηακηαη ζημ πχνμ ζογθΧκηνςζεξ ηςκ μαζεηχκ θαηΦ ηεκ Χκανλε ιεηημονγίαξ ημο 

ζπμιηθμφ ςνανίμο θαη θΦζε θμνΦ πμο μ Οφιιμγμξ ηςκ Δηδαζθυκηςκ απεοζφκεηαη ζημ ζφκμιμ ηςκ 

μαζεηχκ. Ιε ημκ ηνυπμ αοηυ δίκεηαη ημ ακαγθαίμ θφνμξ ζηε ζοιιμγηθΨ ιεηημονγία ημο ζπμιείμο. 

13. ΓκδηαθΧνμκηαη γηα ηηξ ζοκζΨθεξ δςΨξ ηςκ μαζεηχκ ημοξ ζηεκ μηθμγΧκεηα θαη ζημ εονφηενμ 

θμηκςκηθυ πενηβΦιιμκ, ιαμβΦκμοκ οπυρε ημοξ πανΦγμκηεξ πμο επενεΦδμοκ ηεκ πνυμδμ θαη 

ζομπενηθμνΦ ηςκ μαζεηχκ ημοξ θαη οημζεημφκ θαηΦιιειεξ παηδαγςγηθΧξ εκΧνγεηεξ, χζηε κα 
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ακηημεηςπηζζμφκ πηζακΦ πνμβιΨμαηα. 

14. Γηα ζΧμαηα πμο αθμνμφκ ημ ζπμιείμ πνμβαίκμοκ ζε ακαθμηκχζεηξ πνμξ ημοξ μαζεηΧξ, ημοξ 

γμκείξ Ψ ημοξ πμιίηεξ μυκμ με ηε ζφμθςκε γκχμε ημο ΔηεοζοκηΨ θαη ημο Οοιιυγμο Δηδαζθυκηςκ. 

15. Γκζαννφκμοκ ημοξ μαζεηΧξ κα ζομμεηΧπμοκ εκενγΦ ζηε δηαμυνθςζε θαη ιΨρε απμθΦζεςκ 

γηα ζΧμαηα πμο αθμνμφκ ημοξ ίδημοξ θαη ημ ζπμιείμ θαη θαιιηενγμφκ ηηξ ανπΧξ θαη ημ πκεφμα 

αιιειεγγφεξ θαη ζοιιμγηθυηεηαξ. 

16. ΟοκενγΦδμκηαη με ημ ΔηεοζοκηΨ, ημοξ γμκείξ θαη ημοξ ανμυδημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ 

γηα ηεκ θαιφηενε δοκαηΨ παηδαγςγηθΨ ακηημεηχπηζε πνμβιεμΦηςκ ζομπενηθμνΦξ, ζεβυμεκμη ηεκ 

πνμζςπηθυηεηα θαη ηα δηθαηχμαηα ηςκ μαζεηχκ. Δεκ επηηνΧπεηαη κα απμμαθνφκμοκ ημοξ μαζεηΧξ 

απυ ηεκ ηΦλε θαηΦ ηηξ χνεξ δηδαζθαιίαξ πςνίξ ζεμακηηθυ ιυγμ. ΓΦκ απμμαθνφκμοκ μαζεηΨ απυ 

ηεκ αίζμοζα, εκεμενχκμοκ ημ ΔηεοζοκηΨ θαη θνμκηίδμοκ ζημ ζεμείμ αοηυ κα εθανμυδμκηαη μη 

θείμεκεξ δηαηΦλεηξ. 

17. ΝαναμΧκμοκ ζημ ζπμιείμ θαηΦ ηηξ ενγΦζημεξ εμΧνεξ πΧνα απυ ημ ςνΦνημ δηδαζθαιίαξ ημοξ, 

γηα κα πνμζθΧνμοκ θαη Φιιεξ οπενεζίεξ πμο ζοκδΧμκηαη με ημ γεκηθυηενμ εθπαηδεοηηθυ Χνγμ, 

ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ. Μη πνμζθενυμεκεξ οπενεζίεξ απυ θΦζε εθπαηδεοηηθυ 

θαζμνίδμκηαη με πνΦλε ημο ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο. 

18. ΑκαιαμβΦκμοκ θαζΨθμκηα εθεμενεουκηςκ, Χπμοκ ηεκ εοζφκε ηεξ επηηΨνεζεξ θαη ηεξ 

πνμζηαζίαξ ηςκ μαζεηχκ θαη επημειμφκηαη ηεκ θαζανηυηεηα ηςκ ζπμιηθχκ πχνςκ θαη υ,ηη Φιιμ 

ζπεηίδεηαη με ηεκ ογηεηκΨ θαη ηεκ αζθΦιεηα ημοξ. 

19. Γίκαη οπεφζοκμη γηα ηεκ επηηΨνεζε ηςκ μαζεηχκ μΧζα ζηεκ ηΦλε, εηζΧνπμκηαη ζηεκ αίζμοζα 

μαδί ημοξ θαη ελΧνπμκηαη μεηΦ ηεκ απμπχνεζε αοηχκ. 

20. ΙεηΧπμοκ ζηηξ επηηνμπΧξ πμο ζογθνμημφκηαη απυ ημοξ ΔηεοζοκηΧξ ηςκ ζπμιηθχκ 

μμκΦδςκ, ημοξ ΔηεοζοκηΧξ Γθπαίδεοζεξ θαη ημοξ ΝνμσζηαμΧκμοξ Γναθείςκ Ψ ημοξ Οπμιηθμφξ 

Οομβμφιμοξ, υπμο αοηυ απαηηείηαη, ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία. 

21. ΗαηαγνΦθμοκ ζηα ζπεηηθΦ βηβιία μεηΦ ηε ιΨλε ηεξ δηδαθηηθΨξ χναξ ηε δηδαζθυμεκε φιε, 

ειΧγπμοκ ηηξ απμοζίεξ ηςκ μαζεηχκ θαη οπμγνΦθμοκ ημ εμενΨζημ δειηίμ απμοζηχκ. 

22. Αλημιμγμφκ ακηηθεημεκηθΦ ηεκ πνυμδμ θαη ηεκ επίδμζε ηςκ μαζεηχκ ημοξ θαη εκεμενχκμοκ 

ζπεηηθχξ ημοξ γμκείξ Ψ θεδεμυκεξ θαζχξ θαη ημοξ ίδημοξ ημοξ μαζεηΧξ. Γπίζεξ δημνζχκμοκ ηηξ 

ενγαζίεξ ηςκ μαζεηχκ, ηηξ αλημιμγμφκ θαη ημοξ εκεμενχκμοκ ζπεηηθΦ. 

23. Ακακεχκμοκ θαη εμπιμοηίδμοκ ηηξ γκχζεηξ ημοξ ζπεηηθΦ με ηα δηΦθμνα γκςζηηθΦ 

ακηηθείμεκα θαη ηηξ επηζηΨμεξ ηεξ αγςγΨξ ηυζμ μΧζς ηςκ δηΦθμνςκ μμνθχκ επημυνθςζεξ θαη 

επηζηεμμκηθΨξ - παηδαγςγηθΨξ θαζμδΨγεζεξ, πμο πανΧπμκηαη ζεζμηθΦ απυ ημ ζφζηεμα ηεξ 

μνγακςμΧκεξ εθπαίδεοζεξ, υζμ θαη με ηεκ αοημεπημυνθςζε. Πα ακςηΧνς θνίκμκηαη απαναίηεηα, 

δηυηη μη ακΦγθεξ ηεξ θμηκςκίαξ μεηαβΦιιμκηαη με γνΨγμνμοξ νοζμμφξ. Γηα κα μπμνεί ε εθπαίδεοζε 

κα ακηαπμθνηζεί ζ' αοημφξ ημοξ νοζμμφξ, πνΧπεη μ εθπαηδεοηηθυξ κα παναθμιμοζεί ηηξ ελειίλεηξ 

με δηανθΨ θαη Χγθονε επημυνθςζε. 

24. Οηηξ πενηπηχζεηξ Χθηαθηεξ ακΦγθεξ απμοζίαξ ημοξ απυ ημ ζπμιείμ εκεμενχκμοκ Χγθαηνα 

ημ ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο γηα ηεκ ακαπνμζανμμγΨ ημο πνμγνΦμμαημξ. 

25. Ακηηθαζηζημφκ εθπαηδεοηηθυ μ μπμίμξ ιείπεη θαη, ακΦιμγα με ηεκ πενίπηςζε, Ψ θαιφπημοκ 

ημ θεκυ Ψ απαζπμιμφκ ημοξ μαζεηΧξ, ζφμθςκα με ηηξ οπμδείλεηξ ημο ΔηεοζοκηΨ. 

26. Αλημπμημφκ ηα επμπηηθΦ μΧζα δηδαζθαιίαξ θαη ηηξ κΧεξ ηεπκμιμγίεξ. Ννμξ ημ ζθμπυ αοηυ 

μθείιμοκ κα ακαδεημφκ, ζε ζοκενγαζία με ημ ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο, ηνυπμοξ ελμηθείςζεξ με ηε 

πνΨζε ημοξ. 

27. ΘαμβΦκμοκ μΧνμξ ζε υια ηα πνμγνΦμμαηα ημο ζπμιείμο υπςξ ζηεκ ΓκηζποηηθΨ Δηδαζθαιία, 

ζημ ΜιμΨμενμ ζπμιείμ θαη ζηα πνμγνΦμμαηα ηΦλεςκ οπμδμπΨξ, υηακ ημοξ ακαηίζεκηαη απυ ηα 
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ανμυδηα υνγακα.  

Άνζνμ 37 

Οφκζεζε θαη ιεηημονγία ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ (Ο.Δ.) 

1. Μ Οφιιμγμξ ηςκ Δηδαζθυκηςκ (Ο.Δ.) είκαη ζοιιμγηθυ υνγακμ ημο ζπμιείμο θαη απμηειείηαη 

απυ ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ πμο δηδΦζθμοκ ζ' αοηυ με μπμηαδΨπμηε ζπΧζε ενγαζίαξ. Ένγμ ημο είκαη ε 

πΦναλε θαηεοζφκζεςκ γηα ηεκ θαιφηενε ιεηημονγία ημο ζπμιείμο, γηα ηεκ μπμία είκαη οπεφζοκμξ. 

Μη απμθΦζεηξ ημο Οοιιυγμο Δηδαζθυκηςκ θηκμφκηαη πΦκημηε ζημ πιαίζημ ηεξ εθπαηδεοηηθΨξ 

κμμμζεζίαξ. 

2. Ννυεδνμξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ είκαη μ ΔηεοζοκηΨξ ημο ζπμιείμο Ψ μ κυμημμξ 

ακαπιενςηΨξ ημο. Οε πενίπηςζε πμο δεκ οπΦνπεη ζΧζε ΡπμδηεοζοκηΨ θαη δεκ Χπεη μνηζζεί 

κυμημμξ ακαπιενςηΨξ ημο ΔηεοζοκηΨ, υηακ αοηυξ απμοζηΦδεη, πνμεδνεφεη ζημ Οφιιμγμ 

Δηδαζθυκηςκ μ ακχηενμξ ζημ βαζμυ εθπαηδεοηηθυξ θαη επί ηζμβαζμχκ εθείκμξ πμο Χπεη ημκ 

πενηζζυηενμ πνυκμ οπενεζίαξ ζημ βαζμυ. 

3. Γηδηθυηενα μ Οφιιμγμξ ηςκ Δηδαζθυκηςκ ζοκεδνηΦδεη ηαθηηθΦ Ψ Χθηαθηα φζηενα απυ 

πνυζθιεζε ημο πνμΧδνμο ημο θαη ε ζομμεημπΨ ημο δηδαθηηθμφ πνμζςπηθμφ ζηηξ ζοκεδνηΦζεηξ ημο 

είκαη οπμπνεςηηθΨ. Απμοζία μΧιμοξ απυ ηηξ ζοκεδνηΦζεηξ πνΧπεη κα είκαη απυιοηα δηθαημιμγεμΧκε. 

4. ΠαθηηθΧξ ζοκεδνηΦζεηξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ γίκμκηαη φζηενα απυ πνυζθιεζε 

ημο πνμΧδνμο: 

   α) Ννηκ απυ ηεκ Χκανλε ηςκ μαζεμΦηςκ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ. 

   β) Οημ ηΧιμξ θΦζε ηνημΨκμο Ψ ηεηναμΨκμο. 

   γ) ΗαηΦ ηεκ εμΧνα Χθδμζεξ ηςκ απμηειεζμΦηςκ ηςκ πνμαγςγηθχκ, απμιοηενίςκ, Ψ πηοπηαθχκ 

ελεηΦζεςκ θαη 

   δ) Οημ ηειεοηαίμ δεθαΨμενμ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ. 

5. Έθηαθηεξ ζοκεδνηΦζεηξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ ζογθαιμφκηαη γηα ζογθεθνημΧκα 

ζΧμαηα: 

   α) Όζηενα απυ πνυζθιεζε ημο πνμΧδνμο θαη  

   β) Όζηενα απυ γναπηΨ αίηεζε πνμξ ημ ΔηεοζοκηΨ ημοιΦπηζημκ απυ ημ Χκα ηνίημ ηςκ μειχκ ημο 

ζοιιυγμο, ζηεκ μπμία ακαγνΦθμκηαη ημ ζΧμα Ψ ηα ζΧμαηα θαη μ εηζεγεηΨξ. 

6. Δε ζογθαιείηαη ζοκεδνίαζε ημο ζοιιυγμο, ακ ημ ζΧμα Ψ ηα ζΧμαηα πμο πνμηείκμκηαη γηα 

ζοδΨηεζε ακΨθμοκ, ζφμθςκα με ημ κυμμ, ζηεκ απμθιεηζηηθΨ ανμμδηυηεηα ημο ΔηεοζοκηΨ Ψ Φιιμο 

ζπμιηθμφ θμνΧα Ψ υηακ δεκ είκαη ζφκκμμα. 

7. 0 Οφιιμγμξ Δηδαζθυκηςκ ζοκεδνηΦδεη πΦκημηε εθηυξ ςνχκ δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμΦηςκ. 

8. Πα ζΧμαηα ηεξ εμενΨζηαξ δηΦηαλεξ, με ηεκ επηθφιαλε ηεξ πενίπηςζεξ β' ηεξ παναγνΦθμο 

5, θαη ημ πνυκμ πναγμαημπμίεζεξ ηεξ ζοκεδνίαζεξ μνίδεη μ ΔηεοζοκηΨξ ημο ζπμιείμο Ψ εθείκα ηα 

μΧιε ημο Οοιιυγμο πμο δΨηεζακ ηε ζφγθιεζε ημο μνγΦκμο ζε Χθηαθηε ζοκεδνίαζε. ΓηζΨγεζε επί 

ηςκ ζεμΦηςκ θΦκεη μ ΔηεοζοκηΨξ Ψ Φιιμξ εθπαηδεοηηθυξ μ μπμίμξ μνίδεηαη απυ ημ ΔηεοζοκηΨ. 

9. Γηα ημ πνυκμ πναγμαημπμίεζεξ ηςκ ηαθηηθχκ ζοκεδνηΦζεςκ θαη ηα ζΧμαηα ηεξ εμενΨζηαξ 

δηΦηαλεξ ηα μΧιε ιαμβΦκμοκ γκχζε δφμ εμΧνεξ ημοιΦπηζημκ πνηκ απυ ηεκ εμΧνα ζφγθιεζεξ ημο 

ζοιιυγμο ζε ζοκεδνίαζε. Ε γκςζημπμίεζε αοηΨ γίκεηαη με ακΦνηεζε ηεξ πνυζθιεζεξ ζημκ πίκαθα 

ακαθμηκχζεςκ ημο δηδαθηηθμφ πνμζςπηθμφ ημο ζπμιείμο. 

10. Μη Χθηαθηεξ ζοκεδνηΦζεηξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ μπμνμφκ κα πναγμαημπμημφκηαη 

θαη με πνμθμνηθΨ εηδμπμίεζε, πςνίξ ημοξ πενημνηζμμφξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνΦθμο. 

11. Ννηκ απυ ηεκ Χκανλε ηεξ ζοδΨηεζεξ ζηηξ ηαθηηθΧξ ζοκεδνηΦζεηξ, μπμνεί κα γναθηεί ζηεκ 

εμενΨζηα δηΦηαλε κΧμ ζΧμα απυ ημ ΔηεοζοκηΨ, ημ μπμίμ πνΧπεη κα αηηημιμγεζεί πιΨνςξ ςξ 

επείγμκ. Ιπμνεί επίζεξ κα εηζαπζεί κΧμ ζΧμα ςξ επείγμκ φζηενα απυ απυθαζε ηεξ πιεημρεθίαξ 
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ημο Οοιιυγμο. 

12. Γηα ηηξ ζοκεδνηΦζεηξ πμο δηαθυπημκηαη, εθυζμκ Χπεη μνηζηεί εμενμμεκία γηα ηεκ 

μιμθιΨνςζε ημοξ, δεκ απαηηείηαη κΧα εηδμπμίεζε. 

13. Μ ζφιιμγμξ ηςκ δηδαζθυκηςκ βνίζθεηαη ζε κυμημε απανηία θαη μη απμθΦζεηξ ημο είκαη 

Χγθονεξ, υηακ ηα πανυκηα μΧιε είκαη πενηζζυηενα απυ ηα απυκηα. 

14. Μη απμθΦζεηξ ημο ζοιιυγμο ιαμβΦκμκηαη με απιΨ πιεημρεθία ηςκ πανυκηςκ θαη ζε 

πενίπηςζε ηζμρεθίαξ οπενηζπφεη ε Φπμρε με ηεκ μπμία ηΦζζεηαη μ πνυεδνμξ. ηακ μη πνμηΦζεηξ 

είκαη πενηζζυηενεξ θαη θαμηΦ δε ζογθεκηνχκεη ηεκ απυιοηε πιεημρεθία, ε ρεθμθμνία 

επακαιαμβΦκεηαη ακΦμεζα ζηηξ δομ επηθναηΧζηενεξ. Πμ μΧιμξ πμο απΧπεη απυ ηεκ ρεθμθμνία Ψ 

δίκεη ιεοθΨ ρΨθμ ζεςνείηαη απυκ. Ε ρεθμθμνία είκαη θακενΨ. ΙοζηηθΨ ρεθμθμνία δηελΦγεηαη υηακ 

πνμβιΧπεηαη απυ ζπεηηθΨ δηΦηαλε Ψ απμθαζίδεη μ Οφιιμγμξ θαηΦ πιεημρεθία. 

15. Μη απμθΦζεηξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ ιαμβΦκμκηαη πΦκημηε μΧζα ζηα υνηα ηεξ 

ανμμδηυηεηαξ ημο, είκαη δεζμεοηηθΧξ γηα υιμοξ, ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηΦλεηξ, θαη 

οιμπμημφκηαη με εοζφκε ημο ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο. Ηαηαπςνμφκηαη ζημ βηβιίμ πνΦλεςκ ημο 

Οοιιυγμο θαη οπμγνΦθμκηαη οπμπνεςηηθΦ απυ ημκ πνυεδνμ, ημ γναμμαηΧα θαη ηα πανυκηα μΧιε. 

Οηεκ ίδηα πνΦλε θαηαπςνμφκηαη θαη μη απυρεηξ ηεξ μεημρεθίαξ, ακ δεηεζεί. ΔεηΨμαηα ηα μπμία 

νοζμίδμκηαη απυ ηεκ οθηζηΦμεκε εθπαηδεοηηθΨ κμμμζεζία δεκ είκαη επηηνεπηυ κα γίκμκηαη ζΧμαηα 

ζοκεδνίαζεξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ θαη μφηε κα ιαμβΦκμκηαη απμθΦζεηξ ακηίζεηεξ με ηηξ 

νοζμίζεηξ αοηΧξ. 

16. Πα πναθηηθΦ ηενεί μ γναμμαηΧαξ ημο ζπμιείμο Ψ εθπαηδεοηηθυξ πμο μνίδεηαη απυ ημ 

Οφιιμγμ ηςκ Δηδαζθυκηςκ. 

17. Μη Οφιιμγμη ηςκ Δηδαζθυκηςκ ηςκ ζοζηεγαδυμεκςκ ζπμιείςκ, ακελανηΨηςξ βαζμίδαξ, 

μπμνμφκ κα ζοκεδνηΦδμοκ απυ θμηκμφ ηαθηηθΦ Ψ Χθηαθηα γηα ηεκ ακηημεηχπηζε πνμβιεμΦηςκ πμο 

πνμθφπημοκ απυ ηε ζοζηΧγαζε ηςκ ζπμιείςκ. Οηεκ πενίπηςζε αοηΨ πνμεδνεφεη μ ΔηεοζοκηΨξ ηεξ 

ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ πμο Χπεη ημκ πενηζζυηενμ πνυκμ Φζθεζεξ θαζεθυκηςκ ςξ ΔηεοζοκηΨξ θαη ζε 

πενίπηςζε ηαοηυπνμκεξ ημπμζΧηεζεξ, εθείκμξ πμο πνμεγείηαη ζηε ζεηνΦ αλημιυγεζεξ. 

18. Οηηξ ζοκεδνηΦζεηξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ παίνκμοκ μΧνμξ, με δηθαίςμα ιυγμο, εθπνυζςπμη ηςκ μαζεηχκ, υηακ ζοδεημφκηαη 

ζΧμαηα πμο ημοξ αθμνμφκ θαη εθυζμκ αοηΦ μνίδμκηαη ζημκ θακμκηζμυ ιεηημονγίαξ ηςκ μαζεηηθχκ 

θμηκμηΨηςκ. 

19. Οηηξ ζοκεδνηΦζεηξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ είκαη δοκαηΨ ε ζομμεημπΨ ηςκ 

Οπμιηθχκ Οομβμφιςκ Ψ ημο ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ θαη ΝνμσζηαμΧκμο Γναθείμο, εΦκ ημ δεηΨζεη 

μ ζφιιμγμξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ Ψ εΦκ μη ίδημη ημ επηζομμφκ. 

Άνζνμ 38 

Ένγμ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ 

1. Μ Οφιιμγμξ ηςκ Δηδαζθυκηςκ θΦζε ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ Χπεη ηεκ εοζφκε κα οιμπμηεί ημοξ 

ζθμπμφξ θαη ημοξ ζηυπμοξ ηεξ εθπαίδεοζεξ με ζογθεθνημΧκεξ εθπαηδεοηηθΧξ δναζηενηυηεηεξ. Οημ 

Χνγμ ημο ζπμιείμο πενηιαμβΦκμκηαη ηνεηξ θονίςξ εθπαηδεοηηθμί ζθμπμί. 

   α) Ε θαιιηΧνγεηα θαη ακΦπηολε ηςκ γκςζηηθχκ θαη ηςκ κμεηηθχκ ηθακμηΨηςκ ηςκ μαζεηχκ. 

   β) Ε ζοκαηζζεμαηηθΨ θαιιηΧνγεηα γηα ηεκ απμδμπΨ ανπχκ πμο ζα ζηενίλμοκ ηηξ αλίεξ ημοξ θαη 

ζα επενεΦζμοκ ηε ζομπενηθμνΦ ημοξ, χζηε κα δηαμμνθχζμοκ ζεηηθΨ ζηΦζε γηα ηε δςΨ θαη ηεκ 

θμηκςκία. 

   γ) Ε θαιιηΧνγεηα θαη δηεφνοκζε ηςκ ροπμθηκεηηθχκ ηθακμηΨηςκ ημο μαζεηΨ γηα ηεκ απυθηεζε 

δελημηΨηςκ θαη ηεκ μμαιΨ Χκηαλε ημο ζηεκ θμηκςκία. 

2. Γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ παναπΦκς ζθμπχκ μ Οφιιμγμξ ηςκ Δηδαζθυκηςκ πνΧπεη: 
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   α) Κα πνμγναμμαηίδεη θαη κα μνγακχκεη ημ Χνγμ ημο, κα ημ παναθμιμοζεί θαη, ηΧιμξ, κα ημ 

αλημιμγεί. 

   β) Κα ελαζθαιίδεη ηηξ πνμτπμζΧζεηξ, χζηε ηα μΧιε ημο κα επημμνθχκμκηαη δηανθχξ, κα 

ακακεχκμοκ ηηξ γκχζεηξ ημοξ ζημκ επηζηεμμκηθυ ημμΧα θαη ζηηξ επηζηΨμεξ ηεξ αγςγΨξ 

(ροπμπαηδαγςγηθΨ θαη δηδαθηηθΨ θαηΦνηηζε), γηα κα είκαη πημ απμηειεζμαηηθμί ζημ Χνγμ ημοξ. 

   γ) Κα πανεμβαίκεη ζε πενηπηχζεηξ θαηκμμΧκςκ ζπμιηθΨξ απμηοπίαξ θαη δηαννμΨξ ηςκ μαζεηχκ, 

εθανμυδμκηαξ θαηΦιιεια ακηηζηαζμηζηηθΦ εθπαηδεοηηθΦ πνμγνΦμμαηα γηα ηεκ απμηειεζμαηηθΨ 

ακηημεηχπηζε ημοξ. 

   δ) Κα ακακεχκεη θαη κα αλημπμηεί ηα δηαηηζΧμεκα επμπηηθΦ μΧζα θαη ηε ζφγπνμκε ηεπκμιμγία ζηε 

δηδαθηηθΨ πνΦλε γηα ηεκ απμηειεζμαηηθυηενε Φζθεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ Χνγμο. 

Άνζνμ 39 

ΗαζΨθμκηα θαη ανμμδηυηεηεξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ 

 Α. ΓεκηθΦ: 

1. Μ Οφιιμγμξ ηςκ Δηδαζθυκηςκ ζε ηαθηηθΨ ζοκεδνίαζε πνηκ απυ ηεκ Χκανλε ηςκ μαζεμΦηςκ 

πνμγναμμαηίδεη ηηξ εθπαηδεοηηθΧξ δναζηενηυηεηεξ γηα υιμ ημ ζπμιηθυ Χημξ. 

   α) Οημκ ημμΧα ηεξ επημυνθςζεξ ιαμβΦκεη οπυρε ηηξ ακΦγθεξ ηςκ μειχκ ημο θαη με βΦζε αοηΧξ 

οπμβΦιιεη πνυηαζε ζημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ Ψ ζημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ Ψ ζημκ ΝνμσζηΦμεκμ 

Γναθείμο, θαηΦ πενίπηςζε, πνμθεημΧκμο κα ακηημεηςπηζζμφκ με ηεκ εκδμζπμιηθΨ επημυνθςζε. Μ 

Οφιιμγμξ ζοκεθηημΦ θαη ηηξ ακηίζημηπεξ πνμζπΦζεηεξ πμο Χγηκακ θαηΦ ηα πνμεγμφμεκα Χηε. 

   β) ΟπεηηθΦ με ηεκ ακαγθαηυηεηα ηςκ ακηηζηαζμηζηηθχκ εθπαηδεοηηθχκ πανεμβΦζεςκ ιαμβΦκεη 

οπυρε ηα δεδμμΧκα ηεξ ζπμιηθΨξ επίδμζεξ ηςκ μαζεηχκ θαηΦ ημ πνμεγμφμεκμ δηδαθηηθυ Χημξ θαη 

ηα ζομπενΦζμαηα ηεξ αοημαλημιυγεζεξ ημο ζπμιείμο γηα ημ δηΦζηεμα αοηυ. ΟοκεθηημΦ, δειαδΨ εΦκ 

εθανμυζηεθακ πνμγνΦμμαηα ΓκηζποηηθΨξ Δηδαζθαιίαξ, Ννυζζεηεξ ΔηδαθηηθΨξ ΟηΨνηλεξ, Χκηαλεξ 

παιηκκμζημφκηςκ Ψ Φιιςκ εθπαηδεοηηθχκ θαηκμημμηχκ, ζε πμημοξ μαζεηΧξ θαη με πμημ 

απμηΧιεζμα. 

   γ) Οημκ ημμΧα ηςκ μΧζςκ, ηςκ πυνςκ θαη ηςκ πνμγναμμΦηςκ εζςζπμιηθΨξ δςΨξ ιαμβΦκμκηαη 

οπυρε μη ακΦγθεξ ημο ζπμιείμο. 

2. Μ Οφιιμγμξ Δηδαζθυκηςκ παναθμιμοζεί θαη εθανμυδεη ημκ ανπηθυ πνμγναμμαηηζμυ θαη, 

εθυζμκ, πνεηαζζεί πανεμβαίκεη δημνζςηηθΦ. 

3. Οημ ηΧιμξ ηεξ ζπμιηθΨξ πνμκηΦξ γίκεηαη ε αοημαλημιυγεζε, θαηΦ ηεκ μπμία αλημιμγείηαη μ 

βαζμυξ επίηεολεξ ηςκ ζηυπςκ πμο ηΧζεθακ θαηΦ ημκ πνμγναμμαηηζμυ θαη ε απμηειεζμαηηθυηεηα 

ηςκ πνμγναμμαηηζμΧκςκ εκενγεηχκ. Ε Χθζεζε αοημαλημιυγεζεξ, ζηεκ μπμία πενηιαμβΦκμκηαη θαη 

μη πνμηΦζεηξ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ αδοκαμηχκ πμο Χπμοκ δηαπηζηςζεί, οπμβΦιιεηαη μΧζς ημο 

ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο ζημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ θαη ζημκ ΝνμσζηΦμεκμ Γναθείμο. ηακ 

δεκ οπΦνπεη ΝνμσζηΦμεκμξ Γναθείμο Ψ Χθζεζε οπμβΦιιεηαη ζημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ. 

4. Μ Οφιιμγμξ Δηδαζθυκηςκ απμθαζίδεη, φζηενα απυ εηζΨγεζε ημο ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο, 

ηεκ ακΦζεζε ζημ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμΦηςκ ζηηξ ηΦλεηξ θαη ηα 

ημΨμαηα. 

5. Μνγακχκεη ημκ θαηαμενηζμυ ηςκ ενγαζηχκ ζηα μΧιε ημο, φζηενα απυ εηζΨγεζε ημο 

ΔηεοζοκηΨ, Χηζη χζηε κα αλημπμημφκηαη μη δοκαηυηεηεξ υιςκ ηςκ μειχκ ημο θαη κα ελαζθαιίδεηαη 

ε απμηειεζμαηηθυηεηα θαη ε μμαιΨ ιεηημονγία ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ. 

6. Γηζεγείηαη ζημ ΔηεοζοκηΨ Γθπαίδεοζεξ Ψ ζημκ ΝνμσζηΦμεκμ ημο Γναθείμο θαη ζημκ ανμυδημ 

Οπμιηθυ Οφμβμοιμ ηε ιεηημονγία ημεμΦηςκ ΓκηζποηηθΨξ Δηδαζθαιίαξ, Ννυζζεηεξ ΔηδαθηηθΨξ 

ΟηΨνηλεξ θαη ηΦλεςκ οπμδμπΨξ. 

7. ΑκαζΧηεη ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ημο ίδημο ζπμιείμο χνεξ ημο πνμγνΦμμαημξ ΓκηζποηηθΨξ 
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Δηδαζθαιίαξ γηα ηε ζομπιΨνςζε ημο ςνανίμο. Γπίζεξ, ακαζΧηεη οπενςνηαθΨ δηδαζθαιία ζημ 

πνυγναμμα ΓκηζποηηθΨξ Δηδαζθαιίαξ, υπςξ ε κμμμζεζία πνμβιΧπεη. 

8. Απμθαζίδεη, φζηενα απυ εηζΨγεζε ημο ΔηεοζοκηΨ ημο ζπμιείμο, ηεκ ακΦιερε δνΦζεςκ, 

πνςημβμοιηχκ, πνμγναμμΦηςκ, ηεκ μνγΦκςζε επηζθΧρεςκ θαη εθδειχζεςκ πμο ακμίγμοκ ημ 

ζπμιείμ ζηεκ θμηκςκία. Ιε ημκ ηνυπμ αοηυ εοαηζζεημπμημφκηαη θαη πνμβιεμαηίδμκηαη μη μαζεηΧξ 

θαη δηαμμνθχκμοκ ζεηηθΧξ ζηΦζεηξ θαη ζομπενηθμνΧξ. 

9. Μ Οφιιμγμξ Δηδαζθυκηςκ Χπεη ηεκ εοζφκε γηα ηεκ πμημηηθΨ βειηίςζε θαη ηεκ αλημπμίεζε 

ηςκ ζπμιηθχκ εγθαηαζηΦζεςκ, ηενανπχκηαξ θαη πνμηείκμκηαξ ζηε ζπμιηθΨ επηηνμπΨ, μΧζς ημο 

ΔηεοζοκηΨ, ηεκ θΦιορε ηςκ ακαγθχκ θαη ακαζΧημκηαξ ζηα μΧιε ημο ζογθεθνημΧκεξ ανμμδηυηεηεξ. 

10. Απμθαζίδεη, ζε ζοκενγαζία με ημοξ Οπμιηθμφξ Οομβμφιμοξ, μεηΦ ΓπημμνθςηηθΦ ΗΧκηνα 

θαη ημκ Μνγακηζμυ Γπημυνθςζεξ Γθπαηδεοηηθχκ Ψ με ηα ΝακεπηζηΨμηα θαη ΠΓΖ ηεκ μνγΦκςζε 

επημμνθςηηθχκ πνμγναμμΦηςκ θαη ζεμηκανίςκ ζε εκδμζπμιηθυ επίπεδμ Ψ ζομμεηΧπεη ζε 

γεκηθυηενα πνμγνΦμμαηα επημυνθςζεξ, υηακ δηαπηζηχκμκηαη ακΦγθεξ, υηακ εηζΦγμκηαη θαηκμημμίεξ 

Ψ επηβΦιιεηαη κα ακηημεηςπηζζμφκ εηδηθΦ πνμβιΨμαηα ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ. Πα πνμγνΦμμαηα 

αοηΦ πναγμαημπμημφκηαη εθηυξ ςνχκ δηδαζθαιίαξ. 

11. Μ Οφιιμγμξ Δηδαζθυκηςκ απμθαζίδεη γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε εθδνμμχκ, πενηπΦηςκ Ψ 

επηζθΧρεςκ, ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηΦλεηξ. 

12.  Γκεμενχκεη, ζε ζοκενγαζία με ημ ΔηεοζοκηΨ, ημοξ γμκείξ θαη θεδεμυκεξ, ημοιΦπηζημκ 

θΦζε ηνίμεκμ Ψ ηεηνΦμεκμ, ζπεηηθΦ με ηε θμίηεζε, ηεκ πνυμδμ θαη ηε ζομπενηθμνΦ ηςκ μαζεηχκ. 

Ε εκεμΧνςζε γίκεηαη εθηυξ ηςκ ςνχκ ενγαζίαξ ημο ζπμιείμο. 

13. ΟοκενγΦδεηαη με υια ηα ζηειΧπε ΓπηζηεμμκηθΨξ - ΝαηδαγςγηθΨξ ΗαζμδΨγεζεξ θαη ηεξ 

Δημίθεζεξ γηα ημκ θαιφηενμ ζοκημκηζμυ θαη ηεκ οιμπμίεζε ημο δηδαθηηθμφ Χνγμο, ηεκ ακηαιιαγΨ 

απυρεςκ θαη ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ δηΦθμνςκ δηδαθηηθχκ θαη Φιιςκ δεηεμΦηςκ πμο εκδεπμμΧκςξ 

πνμθφπημοκ. 

14. Μνίδεη, φζηενα απυ εηζΨγεζε ημο ΔηεοζοκηΨ, ημοξ οπεφζοκμοξ ηςκ ημεμΦηςκ Ψ ηΦλεςκ γηα 

ηεκ παναθμιμφζεζε ηεξ θμίηεζεξ ηςκ μαζεηχκ. Γπίζεξ μνίδεη ημοξ ζομβμφιμοξ ηςκ ακηίζημηπςκ 

μαζεηηθχκ θμηκμηΨηςκ. 

15. ηακ μ Οφιιμγμξ, γηα μπμημκδΨπμηε ιυγμ, αδοκαηεί κα ακαζΧζεη ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ ηε 

δηδαζθαιία μαζεμΦηςκ Ψ ηεκ θαηακμμΨ ηΦλεςκ θαη ημεμΦηςκ, ηεκ απυθαζε παίνκεη μ ΔηεοζοκηΨξ 

ημο ζπμιείμο ζε ζοκενγαζία με ημκ ανμυδημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ. Οε πενίπηςζε αδοκαμίαξ κα 

ακαηεζμφκ ενγαζίεξ θαη ημμείξ εοζφκεξ εκηυξ ημο ζπμιείμο, ηεκ απυθαζε παίνκεη μ ΔηεοζοκηΨξ. 

 Β'. ΓηδηθΧξ ανμμδηυηεηεξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ ηεξ Δεοη/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. 

1. ΑκαζΧηεη οπενςνηαθΨ δηδαζθαιία γηα ηεκ θΦιορε ηςκ ςνχκ ημο ςνμιμγίμο πνμγνΦμμαημξ ζε 

εθπαηδεοηηθμφξ ημο ίδημο ζπμιείμο ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηΦλεηξ. 

2. Μνίδεη ημοξ εθπνμζχπμοξ ημο ζηεκ επηηνμπΨ ειΧγπμο ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ ζπμιηθχκ 

θοιηθείςκ, ε μπμία επηηνμπΨ ζε ζοκενγαζία με ηηξ μαζεηηθΧξ θμηκυηεηεξ παναθμιμοζεί ηηξ 

ζοκζΨθεξ ιεηημονγίαξ ημο. 

3. Απμθαζίδεη γηα ηε δηθαημιυγεζε ηςκ απμοζηχκ ηςκ μαζεηχκ, γηα ηεκ πνμαγςγΨ, απυιοζε, 

παναπμμπΨ ζε επακελΧηαζε Ψ απυννηρε ζημ ηΧιμξ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ, με βΦζε ηα ζπεηηθΦ 

ζημηπεία θαη ηε βαζμμιμγία πμο Χπεη θαηαπςνηζηεί ζηα μηθεία βηβιία, ζφμθςκα με ηηξ ζπεηηθΧξ 

δηαηΦλεηξ. 

4. ΓπηβΦιιεη ζημοξ μαζεηΧξ ηηξ πνμβιεπυμεκεξ απυ ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηΦλεηξ πμηκΧξ. Οημ 

ηΧιμξ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ απμθαζίδεη γηα ημ παναθηενηζμυ ηεξ δηαγςγΨξ, ηεθμενηχκμκηαξ ηηξ 

απμθΦζεηξ ημο. 

 Γ'. ΓηδηθΧξ ανμμδηυηεηεξ ημο Οοιιυγμο Δηδαζθυκηςκ ηςκ ΟΓΗ 
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1. Ννμηείκεη ζημ δηεοζοκηΨ ημκ ανηζμυ, ημ είδμξ θαη ημοξ πχνμοξ ηςκ ενγαζηενίςκ 

θαηεφζοκζεξ πμο ζα ιεηημονγΨζμοκ. 

2. Ννμηείκεη ζημ δηεοζοκηΨ ηεκ Χκηαλε ηςκ ενγαζηενίςκ θαηεφζοκζεξ ζημκ ακηίζημηπμ ημμΧα. 

3. Ννμηείκεη ζημ δηεοζοκηΨ, ηεκ ακΦζεζε ηεξ δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμΦηςκ ζημ εθπαηδεοηηθυ 

πνμζςπηθυ πμο Χπεη δηαηεζεί ζημ Ο. Γ. Η. θαη με πνμηεναηυηεηα ζε ημΨμαηα μαζεηχκ ηςκ 

ζπμιηθχκ μμκΦδςκ απυ ηηξ μπμίεξ πνμΧνπμκηαη. 

4. Ννμηείκεη ζημ δηεοζοκηΨ ηεκ θαηακμμΨ ηςκ ενγαζηχκ ημο Ο.Γ.Η. μεηαλφ ηςκ μειχκ ημο. Οε 

πενίπηςζε αδοκαμίαξ πνυηαζεξ, γηα ηεκ θαηακμμΨ ενγαζηχκ απμθαζίδεη μ ΔηεοζοκηΨξ ημο Ο.Γ.Η. 

5. ΗαηΦ ηηξ ηαθηηθΧξ ζοκεδνηΦζεηξ, μεηΦ ημ ηΧιμξ ηςκ ηεηναμΨκςκ, αλημιμγεί ηε δηδαθηηθΨ 

πνΦλε ζε ζπΧζε με ηα πνμγνΦμμαηα ηςκ ζπμιείςκ θαη πνμηείκεη ιφζεηξ. 

6. Πμ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ ημο Ο.Γ.Η. ζομμεηΧπεη ζημοξ ζοιιυγμοξ δηδαζθυκηςκ ηςκ 

ζπμιηθχκ μμκΦδςκ πμο ακΨθμοκ. ΓΦκ ηεκ χνα πμο ζοκεδνηΦδεη μ ζφιιμγμξ μηαξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ 

μη εθπαηδεοηηθμί ημο Ο.Γ.Η. αζπμιμφκηαη με ηεκ Φζθεζε μαζεηχκ Φιιμο ζπμιείμο, ζομμεηΧπμοκ 

ζημκ ζφιιμγμ μυκμ μεηΦ απυ ζοκεκκυεζε με ημ ΔηεοζοκηΨ ημο Ο.Γ.Η. 

7. Γηα γεκηθυηενα δεηΨμαηα παηδαγςγηθΦ, δηδαθηηθΦ, εηζεγείηαη ζηηξ ζπμιηθΧξ μμκΦδεξ πμο 

είκαη ανμυδηεξ γηα κα απμθαζίζμοκ. 

8. ΡπμβμεζΦ θαη ζηενίδεη ηε ζοκενγαζία ημο Ο.Γ.Η. θαη ηςκ ζπμιηθχκ μμκΦδςκ με ημοξ 

θμηκςκηθμφξ θαη παναγςγηθμφξ θμνείξ ζημοξ πενημπΨξ. 

9. Αλημπμηεί ηηξ δοκαηυηεηεξ εθπαηδεοηηθχκ θαη μαζεηχκ γηα θαηαζθεοΧξ ενγαζηενηαθχκ 

αζθΨζεςκ, ζοζθεοχκ θαη μνγΦκςκ πμο οπμβμεζμφκ ζημοξ ζθμπμφξ θαη ηε ιεηημονγία ηςκ 

ενγαζηενίςκ. 

10. Δηαηοπχκεη ζημ δηεοζοκηΨ ζημ ηΧιμξ θΦζε δηδαθηηθμφ Χημοξ, πνμηΦζεηξ γηα ηε βειηίςζε 

ηςκ ζοκζεθχκ ιεηημονγίαξ ηςκ ενγαζηενίςκ. 

11. ΑκαιαμβΦκεη ηεκ μνγΦκςζε ηεξ πανμοζίαζεξ ηςκ ενγαζηχκ θΦζε ημμΧα, με Χθζεζε Χνγςκ 

ζημ ηΧιμξ ημο δηδαθηηθμφ Χημοξ θαη θαηΦ ηε δηΦνθεηα ημο. 

 Δ ΓηδηθΧξ ανμμδηυηεηεξ ημο Οοιιυγμο Δηδαζθυκηςκ ηεξ ΔεμμηηθΨξ Γθπαίδεοζεξ 

1. ΝαναπΧμπεη ημοξ μαζεηΧξ ζε θαηαηαθηΨνηεξ ελεηΦζεηξ, μνγακχκεη αοηΧξ θαη επηθονχκεη 

ηα απμηειΧζμαηα ημοξ, ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηΦλεηξ 

2. Οηα ζοζηεγαδυμεκα ζπμιεία ημ ςνμιυγημ πνυγναμμα δηαμμνθχκεηαη φζηενα απυ 

ζοκενγαζία ηςκ Δηεοζοκηχκ θαη ημο δηδαθηηθμφ πνμζςπηθμφ ηςκ ζπμιείςκ αοηχκ, χζηε κα 

δηεοθμιφκεηαη ε αμμηβαία ζομπιΨνςζε ημο ςνανίμο ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ηςκ ζπμιείςκ αοηχκ θαη 

κα ελαζθαιίδμκηαη ε δοκαηυηεηα εθανμμγΨξ εκηαίμο ςνμιμγίμο πνμγνΦμμαημξ. 

3. Γηζεγείηαη ζημ Γναθείμ Γθπαίδεοζεξ Ψ ζηε Δηεφζοκζε ηε ιεηημονγία ημεμΦηςκ δηεονομΧκμο 

ςνανίμο. 

4. Απμθαζίδεη απυ ηεκ ανπΨ ηεξ ζπμιηθΨξ πνμκηΦξ ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ ζα γίκεη ε 

ακαπιΨνςζε εθπαηδεοηηθχκ πμο εκδΧπεηαη κα ιείρμοκ γηα μηθνυ πνμκηθυ δηΦζηεμα. 

 Γ' ΓηδηθΧξ ανμμδηυηεηεξ ημο Οοιιυγμο ηςκ Δηδαζθυκηςκ πνμζπμιηθΨξ αγςγΨξ 

1. Πμ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ ημο Κεπηαγςγείμο δηεκενγεί ηεκ θιΨνςζε γηα ηεκ επηιμγΨ ηςκ 

κεπίςκ πμο ζα εγγναθμφκ, υηακ μ ανηζμυξ ηςκ οπμρεθίςκ δεκ επηηνΧπεη ηεκ ηθακμπμίεζε υιςκ 

ηςκ αηηΨζεςκ. 

2. ΝΧκηε εμΧνεξ πνηκ απυ ηε ιΨλε ημο ηνημΨκμο θαη υπμηε πνμθφρεη ακΦγθε, ζε θΦζε 

κεπηαγςγείμ πναγμαημπμημφκηαη ζοζθΧρεηξ ημο δηδαθηηθμφ πνμζςπηθμφ, με ζθμπυ ηεκ εθηίμεζε 

ηεξ πνμυδμο ηςκ κεπίςκ θαη ηεκ ακηαιιαγΨ απυρεςκ γηα ηε πΦναλε γεκηθχκ θαηεοζφκζεςκ 

ζπεηηθχκ με ηε ιεηημονγία ημο Κεπηαγςγείμο. Οηηξ ζοζθΧρεηξ αοηΧξ μπμνεί κα πΦνεη μΧνμξ θαη μ 

ανμυδημξ Οπμιηθυξ Οφμβμοιμξ Ψ μ ΔηεοζοκηΨξ Γθπαίδεοζεξ Ψ μ ΝνμσζηΦμεκμξ ημο Γναθείμο. Μη 
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ζοζθΧρεηξ γίκμκηαη εθηυξ ςνανίμο. 

3. Μ Οφιιμγμξ Δηδαζθυκηςκ ΝνμζπμιηθΨξ αγςγΨξ Χπεη ηεκ εοζφκε γηα ηεκ εθανμμγΨ ημο 

πνμγνΦμμαημξ ζπμοδχκ, γηα ηεκ εθανμμγΨ ημο εμενΨζημο πνμγνΦμμαημξ, ηεκ πνμζηαζία ηςκ 

κεπίςκ, ηεκ θαζανηυηεηα ηςκ ζπμιηθχκ πχνςκ θαη ηεκ μνγΦκςζε ηεξ ζπμιηθΨξ μμκΦδαξ.  Πα μΧιε 

ημο ζοιιυγμο πνμζθΧνμοκ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ ηζυηημα θαη με βΦζε ηε ζοκαδειθηθυηεηα θαη ημ 

ζεβαζμυ ηεξ πνμζςπηθυηεηαξ εθΦζημο μΧιμοξ ζε υια ηα πνμγνΦμμαηα. 

4. Μ Οφιιμγμξ πνμζπμιηθΨξ αγςγΨξ δεκ μνίδεη εθεμενεφμκηεξ θαηΦ ηε ιεηημονγία ημο 

κεπηαγςγείμο αιιΦ θΦζε κεπηαγςγυξ Χπεη ηεκ απμθιεηζηηθΨ εοζφκε ηεξ επηηΨνεζεξ ηςκ κεπίςκ 

ημο ημΨμαημξ ηεξ. 

5. Πμ δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ ηςκ ζοζηεγαδυμεκςκ κεπηαγςγείςκ ζοκΧνπεηαη ζε θμηκΧξ 

ζοκεδνηΦζεηξ με πκεφμα ζοκενγαζίαξ, χζηε ηα κεπηαγςγεία κα ιεηημονγμφκ ςξ εκηαίεξ ζπμιηθΧξ 

μμκΦδεξ θαη κα επηηογπΦκμοκ απυ θμηκμφ ημοξ ζθμπμφξ ημοξ. Οε πενίπηςζε δηαθςκίαξ ηεκ 

απυθαζε παίνκεη, ακΦιμγα με ημ ζΧμα, μ ανμυδημξ Οπμιηθυξ Οφμβμοιμξ Ψ μ ΔηεοζοκηΨξ 

Γθπαίδεοζεξ. Οηηξ θμηκΧξ ζοκεδνηΦζεηξ πνμεδνεφμοκ εθ πενηηνμπΨξ μη πνμσζηΦμεκμη ηςκ 

Κεπηαγςγείςκ. 

 ΟΠ'Οομβμφιημ ημΨμαημξ ηεξ ΔεοηενμβΦζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

1. Πμ ζομβμφιημ ημο ημΨμαημξ απμηειείηαη απυ υιμοξ ημοξ δηδΦζθμκηεξ ζημ ημΨμα θαη 

πνμεδνεφεη ζ' αοηυ μ ανπαηυηενμξ ηςκ δηδαζθυκηςκ Ψ μ ΔηεοζοκηΨξ Ψ μ ΡπμδηεοζοκηΨξ, εθυζμκ 

δηδΦζθμοκ ζ' αοηυ. 

2. ΟοκεδνηΦδεη Χθηαθηα θΦζε θμνΦ πμο ακαθφπημοκ ζΧμαηα ζπεηηθΦ με ηε θμίηεζε, ηε 

ζομπενηθμνΦ, ηεκ ογεία θαη ηεκ πνυμδμ ηςκ μαζεηχκ ημο ημΨμαημξ. 

3. Οογθαιείηαη απυ ημκ πνμεδνεφμκηα Ψ ακ ημ δεηΨζμοκ με Χγγναθμ ημοξ δομ ημοιΦπηζημκ 

δηδΦζθμκηεξ. 

4. Οηηξ ζοκεδνηΦζεηξ ημο ζομβμοιίμο μπμνεί κα μεηΧπεη θαη μ πνυεδνμξ ηεξ μαζεηηθΨξ 

θμηκυηεηαξ ημο ημΨμαημξ. 

5. Πμ ζομβμφιημ ημο ημΨμαημξ ζοκεδνηΦδεη θαηΦ ηε δηΦνθεηα ιεηημονγίαξ ημο ζπμιείμο θαη 

εθηυξ ςνχκ δηδαζθαιίαξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ. 

6. Πμ ζομβμφιημ ημο ημΨμαημξ δεκ Χπεη απμθαζηζηηθΧξ ανμμδηυηεηεξ, αιιΦ είκαη υνγακμ 

εηζεγεηηθυ πνμξ ημ Οφιιμγμ ηςκ Δηδαζθυκηςκ, πμο Χπεη θαη ηεκ ηειηθΨ εοζφκε ηεξ ιΨρεξ 

απμθΦζεςκ. 

 Ε απυθαζε αοηΨ κα δεμμζηεοζεί ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ ΗοβενκΨζεςξ. 

ΑζΨκα, 8 Μθηςβνίμο 2002 
Μ ΡΦΡΝΜΡΞΓΜΟ 

ΚΖΗΜΘΑΜΟ ΓΗΓΟΜΡΘΕΟ 
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