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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 39
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού
και σχολικών συμβούλων
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (Α’ 83)
η φράση «έως 15.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση
«έως 31.12.2015».
2. Το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 (Α’ 24) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Άρθρο 52
Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς,
οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010
(Α’71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του
Ν. 4327/2015 (Α’ 50), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Η θητεία των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων
παρατείνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων και την τοποθέτησή τους».
4. α) Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «και τρίτη (γ’) ανάθεση».
β) Στην περ. ι’της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013,
όπως ισχύει, μετά τη φράση «κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α’ και β’» προστίθεται η φράση «και γ’,».
5. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 73 δύνανται
να μεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών
του κλάδου Θεολόγων στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση 29733/Ζ2Α.Σ.163 (Β1271/08-09-2006) και
κάθε φορά ισχύουν, εφόσον κατέχουν πτυχίο Ισλαμικών
ή Μουσουλμανικών Σπουδών ή κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών ανώτατης Θεολογικής Σχολής της
ημεδαπής ή πτυχίο Σχολών Θεολογίας της αλλοδαπής,
για το οποίο έχει χορηγηθεί ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.
Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα
από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ..
6. Το άρθρο 71 του Ν.4386/2016 (Α’ 83) καταργείται.
Άρθρο 40
Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Στην περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του
Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, μετά τη φράση «καθορίζονται κατηγορίες μαθητών» προστίθεται η φράση
«της Α’ τάξης,».
Άρθρο 41
Καθορισμός προσόντων Γενικού Διευθυντή
της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελμάτων
1. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α’ της παρ. 20 του
άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (Α’136), αντικαθίσταται ως
εξής:
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«20. α) Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας
Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων διορίζεται επί τριετή
θητεία εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει δεκαετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια και/ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Στην αρχή της υποπερίπτωσης ν’ του στοιχείου α’ της
παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, προστίθεται η
φράση «προαιρετική».
2. Στο τέλος του στοιχείου α’ της παρ. 20 του άρθρου
2 του Ν. 2621/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ως πρόσθετα προσόντα για τον διορισμό του Γενικού
Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελμάτων συνυπολογίζονται:
Ι) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο(ς) της αλλοδαπής σε αντικείμενα συναφή
στις αναφερόμενες περιπτώσεις i), ii), iii), iv) της παρούσας υποπαραγράφου.
ΙΙ) Γνώσεις για την εφαρμογή των νέων Τεχνολογιών
στην Εκπαίδευση».
Άρθρο 42
Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
1 Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 239 του
Ν. 4281/2014 (Α’160), όπως έχει αντικατασταθεί με την
περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (Α’83),
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους
αποφοίτους I.E.Κ. και τους απόφοιτους του «μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης»
ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του
Ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί
που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
και έχουν θητεία δύο (2) ετών».
3. Το άρθρο 20 του Ν. 2074/1992 (Α’128), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Απλοποίηση διαδικασίας διαθέσεως
σε φορείς των οικονομικών ενισχύσεων
από πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
1. α) Οι εγγεγραμμένες στον ετήσιο προϋπολογισμό
της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και για

