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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692
Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Άρθρο 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συνίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών
κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό
την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης
στους μαθητές. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της
πιλοτικής δράσης, ο αριθμός, η διάρκεια και το περιεχόμενο των νέων θεματικών κύκλων και των επιμέρους
θεματικών ενοτήτων καθενός εξ’ αυτών, ο αριθμός και
η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις
οποίες εισάγεται η πιλοτική δράση, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που εφαρμόζεται στις μονάδες αυτές, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους
ανατίθεται η διδασκαλία των νέων θεματικών κύκλων
και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και
ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή
της πιλοτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων της ορ-
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γάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.
2. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης της παρ.
1, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εισαγωγή
ή μη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές
μονάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης.
Άρθρο 2
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα
στο Νηπιαγωγείο
Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167)
προστίθεται περ. γ΄ ως εξής:
«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά στο
υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα
μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων,
κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν
με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού. Με όμοια απόφαση, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια
εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, ο αριθμός
και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις
οποίες εισάγεται πιλοτικά η ενασχόληση αυτή και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του πιλοτικού
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης
και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με
την εισαγωγή ή μη της δημιουργικής ενασχόλησης των
μαθητών του Νηπιαγωγείου με την αγγλική γλώσσα σε
όλα τα Νηπιαγωγεία ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας
πιλοτικής δράσης.».
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απόσταση μεγαλύτερη των εκατόν εξήντα (160) χιλιομέτρων από την έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης
και στις περιπτώσεις που για τη μετακίνησή τους στην
έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται θαλάσσια μετακίνηση άνω των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων, δύναται
να καταβάλλεται πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση προς
αντιμετώπιση των εξόδων μετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων. Το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι και οι
προϋποθέσεις καταβολής της και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτημα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη
μετεγκατάσταση των υπαγομένων στην παρούσα ρύθμιση δεν καταβάλλεται καμία άλλη δαπάνη μετακίνησης
που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Η πρόσθετη
μηνιαία αποζημίωση των προηγούμενων εδαφίων δεν
εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, είναι αφορολόγητη και εξαιρείται από το όριο που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι
εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ. 41472/
Ζ1/30-3-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 267) και 41930/Ζ1/31-03-2020
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 267) παραμένουν σε ισχύ.».
Άρθρο 105
Συνεργασία Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
και Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Είναι δυνατή η συνεργασία μεταξύ των δύο Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο,
καθώς και η συνεργασία μεταξύ των δύο προηγούμενων με τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. στον εκπαιδευτικό και
επιστημονικό τομέα, καθώς και στους τομείς παροχής
υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες των συνεργαζόμενων νοσοκομείων. Κατά παρέκκλιση της κείμενης
νομοθεσίας η συνεργασία και οι όροι αυτής εγκρίνονται
με απόφαση των Διοικήσεων των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων και στον βαθμό που αφορά τη συνεργασία
τους με τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με έγκριση της οικείας,
ή σε περίπτωση περισσοτέρων συναρμόδιων, των αντίστοιχων συναρμόδιων Δ.Υ.ΠΕ..
Άρθρο 106
Διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών Α.Ε.Ι.
1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του
π.δ. 387/1983 (Α΄ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Δ.Σ. της Λέσχης συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄45)
έστω και αν δεν έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των
Φοιτητικών Συλλόγων ή μολονότι έχουν υποδειχθεί και
νομίμως προσκληθεί προς τούτο, δεν προσέρχονται στις
συνεδριάσεις του υπό την προϋπόθεση της παρουσίας
όλων των λοιπών τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.».
2. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του
π.δ. 387/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Επιτροπές συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)
έστω και αν δεν έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των
Φοιτητικών Συλλόγων ή αν και έχουν υποδειχθεί και νομίμως προσκληθεί προς τούτο, δεν προσέρχονται στις
συνεδριάσεις τους υπό την προϋπόθεση της παρουσίας
όλων των λοιπών τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.».
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Άρθρο 107
Μεταπτυχιακά διπλώματα
του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων
Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών
Το άρθρο 46 του ν. 4559/2018 (Α΄142) αντικαθίσταται
ως εξής:
« Άρθρο 46
Μεταπτυχιακά διπλώματα διεθνών οργανισμών
Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που απονέμονται από το
Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών
Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ήδη
απονεμηθεί από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι
ισότιμα προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα των Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 11 του
ν. 3328/2005 (Α΄ 80).».
Άρθρο 108
Ρυθμίσεις για την παράταση του διδακτικού
έτους και των συμβάσεων των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στο άρθρο 2 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) προστίθεται
παρ. 9 ως εξής:
«9. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020:
α. Το διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου.
β. Η διδασκαλία των μαθημάτων λήγει στις 26 Ιουνίου.
γ. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που απασχολούνται
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρατείνονται μέχρι τις
30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,
για την παραπάνω παράταση δεν απαιτείται υπογραφή
τροποποιητικής σύμβασης εργασίας και ανάρτηση της
περίληψης αυτής στη Διαύγεια.».
Άρθρο 109
Διευθυντής του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
1. Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 9 του ν. 3966/2011 (Α΄
118) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στο Ι.Ε.Π. απασχολείται σε θέση Διευθυντή, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, μέλος Δ.Ε.Π, ή Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή υπάλληλος με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. ή εκπαιδευτικός της δημόσιας
εκπαίδευσης ή διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος αποσπάται στο
Ι.Ε.Π. με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, ή εκπαιδευτικός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης.
2. Τα προσόντα του Διευθυντή, τα κωλύματα και τα
ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του, καθώς και το όργανο, τα
κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής του,
καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας
του Ι.Ε.Π.. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

