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Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε 
η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Σκοπός -  Γλώσσα

1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης είνα ι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική 
και ισόρροπη ανάπτυξη τω ν διανοητικών και 
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, 
ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη 
δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.
Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές:
α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί 
πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την 
εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη  δημοκρατία, να 
εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη 
φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα 
και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής 
παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους 
συνείδησης είναι απαραβίαστη.
β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το 
πνεύμα και το σώμα τους, τις  κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και 
τις  δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική 
τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να 
αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική 
αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής 
εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη 
σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και 
αξιοποίηση τω ν αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, 
καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης, 
γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και 
αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε 
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την  υπεύθυνη 
συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο 
του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας 
μας.
δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης 
και της τεχνολογίας, να σέβονται τις  ανθρώπινες αξίες και 
να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό, 
ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με 
όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσμο 
καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό.
2. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω 
σκοπών είναι: α) η προσωπικότητα και η κατάρτιση του 
προσωπικού όλων των κλάδων και τω ν βαθμιδών της 
εκπαίδευσης, β) τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά 
βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή 
χρήση τους, γ) η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων 
προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία 
τω ν σχολείων και δ) η δημιουργία του απαραίτητου 
παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών 
διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με 
το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.

3. α) Τα αναλυτικό προγράμματα αποτελούν άρτιους 
οδηγούς του εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν 
κυρίως:
(αα) σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς μέσα 
στα πλαίσια των γενικώ ν και ειδικών, κατά βαθμίδα, 
σκοπών της εκπαίδευσης, ,
(ββ) διδακτέα ύλη επιλεγμένή σύμφωνα με το  σκοπό του 
μαθήματος, σε κάθε επίπεδο, ανάλογη και σύμμετρη προς 
το  ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τ ις  αφομοιω τικές 
δυνατότητες τω ν μαθητών, διαρθρωμένη άρτια σε 
επιμέρους ενότητες και θέματα,
(γγ) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα 
διδασκαλίας κάθε ενότητας ή θέματος, 
β) Τα αναλυτικά προγράμματα καταρτίζονται, δοκιμάζονται 
πειραματικά, αξιολογούνται και αναθεωρούνται συνεχώς 
σύμφωνα με τις  εξελίξεις στον τομέα τω ν γνώσεων, τις 
κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστημών της 
αγωγής.
γ) Τα αναλυτικά προγράμματα της εννιάχρονης 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότερα έχουν εσωτερική 
συνοχή και ενιαία ανάπτυξη τω ν περιεχομένων τους. 
δ) Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά 
προγράμματα.
4. Γλώσσα διδασκαλίας, που αποτελεί και αντικείμενο 
συστηματικής διδασκαλίας και γλώσσα τω ν διδακτικώ ν 
βιβλίων των μαθητών και τω ν βιβλίων των εκπαιδευτικών 
είναι η δημοτική, όπως διαμορφώνεται από το λαό και τη 
δόκιμη λογοτεχνία, χωρίς την αυτούσια μεταφορά ξένων 
λέξεων.

Άρθρο 2
Διάρθρωση και βαθμίδες της εκπαίδευσης - Παροχές

1. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία 
και στα δημοτικά σχολεία. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να 
εντάσσονται και σε κέντρα, στα οποία λειτουργούν μαζί με 
κρατικούς παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα).
2. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο 
κύκλους. 0  πρώτος κύκλος καλύπτεται από τα γυμνάσια 
και ο δεύτερος από τα γενικά, κλασικό, εκκλησιαστικά, 
τεχνικά-επαγγελματικά , ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και από 
τις  τεχν ικές- επαγγελματικές σχολές. Ειδικός νόμος 
ρυθμίζει τη  λειτουργία τω ν εκκλησιαστικών λυκείων.
3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικά 
σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει 
υπερβεί το  16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την 
επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την 
εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση 
τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού 
Κώδικα.
4. Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή 
εντάσσονται σε κανονικές τάξεις, για να πάρουν την 
κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση.
5. Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης φο ιτούν μαζί αγόρια και κορίτσια (μικτά 
σχολεία).
6. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
παρέχεται από το κράτος δωρεάν.
7. Τα διδακτικά βιβλία και τα βιβλία τω ν εκπαιδευτικών



ί τ ις  παραγράφους 1, 4 και 6, η εγγραφή υποψήφιου σε ένα 
’ πίνακα, δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους 
| υπόλοιπους.

Γ'. Υπηρεσιακή κατάσταση.
1. Οι δ ιευθυντές των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ. , 

'ο ι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι 
,των τομέων Σ.Ε.Κ. , που τοποθετούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτού του άρθρου, ασκούν τα καθήκοντά τους 
για μία τετραετία αν προέρχονται από τον πίνακα β' και για 
μία διετία αν προέρχονται από τον πίνακα α', όπως οι 
πίνακες αυτοί καθορίζονται στην παράγρ. 4 της 
προηγούμενης περίπτωσης Β'. Η τετραετία ή διετία, κατά 
περίπτωση, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου από 

,την τοποθέτηση τους σχολικού έτους και λήγει την 31η 
Αυγούστου του τέταρτου ή του δευτέρου, κατά περίπτωση, 

;σχολικού έτους.
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις 

'οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, από τις  οποίες 
προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και 
μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις. 
Μπορούν ως εκπαιδευτικοί να μετατεθούν σε κενές θέσεις 
'εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου ή άλλου νομού ή 
νομαρχιακού διαμερίσματος, στις οποίες και 
αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της τετραετίας.
3. Όσοι ασκούν καθήκοντα διευθυντών και 
■υποδιευθυντών μπορούν να μετατεθούν για την άσκηση 
τω ν ίδιων καθηκόντων στη διάρκεια της τετραετίας σε 
κενές θέσεις του ίδιου ή και άλλου νομού ή νομαρχιακού 
διαμερίσματος, σύμφωνα με την αρχική τους δήλωση 
προτίμησης αλλά και οπουδήποτε αλλού, αν αυτό 
επιβάλλεται από υπηρεσιακή ανάγκη.
4. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ. , 
ο υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι 
{τομέων των Σ.Ε.Κ. , εκτός από τις  αποδοχές τους ως 
εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας 
και επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών. Οι προϊστάμενοι των μονοθέσιων, διθέσιων 
και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, 
εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν 
κατά τη διάρκεια της τετραετίας και το επίδομα θέσης που 
ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ο ικονομικών10.
5. Με σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου 
(υπηρεσιακού συμβουλίου διευθυντής, υποδιευθυντής, 
προϊστάμενος σχολικής μονάδας, διευθυντής και 
υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. μπορεί να απαλλαγεί από τα 
καθήκοντά του ή να μετατεθεί σε άλλη σχολική μονάδα ή 
Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση για το συμφέρον της υπηρεσίας.
(Η μετάθεση γίνεται χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι εξαιτίας ενεργειών ή παραλείφεών του 
είναι υπηρεσιακά αναγκαία.

ft' Καθήκοντα.
1. Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για 
την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της 
Σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων 
και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των 
αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που 
ϊκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις  
αρμοδιότητες του συλλόγου τω ν διδασκόντων. Μετέχει 
ΐπίσης στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του 
Σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς 
συμβούλους.
2. Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή του 
σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Εάν 
υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο 
αναπληρωτής ορίζεται από το διευθυντή. Αν δεν υπάρχει

" Η παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 2043/1992 (ΦΕΚ Α 79) ορίζει ότι: 
IΣτους διευθυντές και υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολικών 
ιονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη 
>ιάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, καταβάλλεται το επίδομα 
ιέσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 της περ. Γ του 
φθρου 11 του ν. 1566/1985 για τους αντίστοιχους διευθυντές και 
ιποδιευθυντές δημόσιων σχολικών μονάδων.»

διευθυντής, ο αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση του 
νομάρχη. Βοηθεί το  δ ιευθυντή στην άσκηση των 
καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή 
της διο ικητικής υπηρεσίας του σχολείου.
3. Τα ειδ ικότερα καθήκοντα των διευθυντών, 
υποδιευθυντών και προϊσταμένων των σχολείων 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων11. , ν » V'
Ε'. Αναπ λήρω σ π . » ^  Γ

“ 1. Sv δεν υπάρχει δ ιευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. 
ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, 
με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, 
ανατίθετα ι η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε 
εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολε|ο_τΌ.ϋ„γομ£)ύ. ή 
νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα 
προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να 
διαρκέσει πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το 
χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο 
προσωρινός δ ιευθυντής, παίρνει το  επίδομα που

12προβλεπεται για την αντίστοιχη θεση .
2. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή 
υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά 
ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που 
υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που 
εξυπηρετείτα ι από το Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν 
ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου 
τομέα Σ.Ε.Κ. ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του 
προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου 
εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού 
υπηρεσιακού συμβουλίου.
Τα δύο τελευτα ία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου 
εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών 
και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.
3. Οι δ ιατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανάθεση καθηκόντων 
υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα Τεχνικά - 
Επαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και 
στις τεχν ικές - επαγγελματικές σχολές σε εκπαιδευτικούς 
εργαστηρίων του κλάδου API.

ΣΤ' Σύλλογοι διδασκόντων.
1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται 
από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του

11 Συμπλήρωμα: «...με εξαίρεση τα καθήκοντά τους, που έχουν 
σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία καθορίζονται με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο 
ρυθμίζονται και όλα τα θέματα αξιολόγησης του έργου των 
εκπαιδευτικών και ορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, η 
διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο και τα όργανα της 
αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των 
αξιολογουμένων και κάθε άλλη αναγκαία για την αξιολόγηση αυτή 
λεπτομέρεια».
Κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α 89): "1. Οι
διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 της περίπτ. Α' και των παραγρ.
1, 2 και 3 της περίπτ. Δ' του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167 Α/1985) εφαρμόζονται ανάλογα και στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. Η επιλογή και τοποθέτηση των 
διευθυντών και υποδιευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του 
Ο.Α.Ε.Δ. ενεργείται από το υπηρεσιακό συμβούλιο του 
οργανισμού. Οι διευθυντές, υποδιευθυντές και σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Ο.Α.Ε.Δ. οι προϊστάμενοι υπεύθυνοι τμημάτων 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ. , εκτός 
από τις αποδοχές τους, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας 
και επίδομα θέσης, που ορίζεται με κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών".
12 Κατά το άρθρο μόνο παρ. 17 της Υ. Α. Δ/5716 (ΠΑΙΔ) της 15/21.
4. 88 (Β 217): "Από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, στην
εφημερίδα της κυβερνήσεως, δεν εφαρμόζονται από τον Ν.
1566/1985 οι διατάξεις:
α) του κεφαλαίου Β’ του άρθρου 11, με την επιφύλαξη των
παραγράφων 2 και 4 αυτής της απόφασης,
β) των παραγράφων 1 και 3 του κεφαλαίου Γ  του άρθρου 11 και
γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Ε'".


