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συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 
εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.»

3. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 
(ΦΕΚ 49 Α΄) παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2010, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3822/2010, ΦΕΚ 21 Α΄) 
έως 31.12.2011.

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 43 του π.δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 Α΄) προστίθε−
νται τα εξής: «Κατάρτιση των διοικητικών πράξεων για 
το διορισμό των συλλογικών ή μονομελών οργάνων 
διοίκησης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων φορέων, 
οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων ορ−
γανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διακίνηση 
και τήρηση αρχείου της αλληλογραφίας των ανωτέρω 
εποπτευόμενων φορέων με την Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου, στο πλαίσιο της ασκούμενης από αυτό δι−
οικητικής εποπτείας.»

5. Ο χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευτικών στα 
Σ.Δ.Ε. προσμετράται στο σύνολό του στην εκπαιδευτι−
κή τους προϋπηρεσία ισότιμα με την προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης.

6. Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 
3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) παρατείνεται έως τις 30.6.2011.

7. α) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
67 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
«δ. Να διαθέτει σωρευτικά: αα) επαρκή γνώση της ελλη−
νικής γλώσσας και ββ) γνώση στοιχείων της ελληνικής 
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.»

β) Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 68
Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσ−
σας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας 
και πολιτισμού αποδεικνύεται με τίτλο αποφοίτησης 
της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνι−
κών σχολείων στην Ελλάδα ή με τίτλο αποφοίτησης 
από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή με αναγνωρισμένο 
τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας 
πανεπιστημίων του εξωτερικού ή με πιστοποιητικό ελ−
ληνομάθειας.

2. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται μετά 
από επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων ελληνομάθειας που 
διενεργούνται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια 
Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων. Η πρόσβαση στις εξετάσεις 
ελληνομάθειας είναι ανοιχτή σε νομίμως διαμένοντες 
αλλοδαπούς ανεξάρτητα αν έχουν παρακολουθήσει ή 
όχι σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελληνικής γλώσ−
σας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής 
ιστορίας και πολιτισμού.

3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται 
παράβολο. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία 

καταβολής του καθορίζονται με απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.»

γ) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσ−
σας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού 
πολιτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 
του ν. 3386/2005.»

8. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο εγκεκριμένων, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 
103 Α΄), θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης από 
ναρκωτικές ουσίες. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέ−
ματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των 
τμημάτων, την απασχόληση εκπαιδευτικών και κάθε 
σχετικό θέμα.

9. α) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 προστίθενται τα 
εξής: «Αν οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ δεν επαρκούν για την 
παροχή της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης, 
αυτή μπορεί να παρέχεται και από εκπαιδευτικούς των 
κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70, στο πλαίσιο 
της παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για έντα−
ξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋπο−
θέσεις, η διαδικασία, η στελέχωση και κάθε θέμα σχε−
τικό με την υλοποίηση των παραπάνω επιμορφωτικών 
προγραμμάτων.»

β) Στην υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 34 του 
άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως η παρά−
γραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
3687/ 2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 
6 του ν. 3848/2010 προστίθενται περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ 
ως εξής:

«ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων 
του Ενιαίου Αναμορφωμένου Πλαισίου Προγραμμάτων 
Σπουδών (Ε.Α.Π.Π.Σ.) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτι−
κών δράσεων, ιη) στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμ−
μάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες.»

Στην υποπαράγραφο β΄ της ίδιας παραγράφου προ−
στίθεται περίπτωση ix ως εξής:

«ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο 
πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων του 
Ε.Α.Π.Π.Σ. στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων, 
καθώς και επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμέ−
νης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.»

γ) Η ισχύς των οριστικών πινάκων επιλογής υποψηφί−
ων που καταρτίστηκαν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 




