Nόµος 2525/1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3
Ολοήµερο Νηπιαγωγείο
1. Καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου, σκοπός του οποίου είναι η
αναβάθµιση της προσχολικής αγωγής και η ολοκληρωµένη προετοιµασία των νηπίων για το
∆ηµοτικό Σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής µέριµνας µε στόχο τη µείωση των
µορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και η εξυπηρέτηση των εργαζοµένων γονέων.
2. Το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί οκτώ (8) ώρες τουλάχιστον ηµερησίως. Σε κάθε
Ολοήµερο Νηπιαγωγείο τοποθετούνται και υπηρετούν δύο νηπιαγωγοί τακτικοί ή
αναπληρωτές.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθορίζεται το πρόγραµµα διδασκαλίας και
δηµιουργικής απασχόλησης, που εφαρµόζεται στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο, καθώς και το
ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των νηπιαγωγών του Ολοήµερου
Νηπιαγωγείου. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των ∆ιευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µετατρέπονται σταδιακά τα λειτουργούντα Νηπιαγωγεία σε
Ολοήµερα Νηπιαγωγεία εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών σε
διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή.

Άρθρο 4
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
1. Καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου, σκοπός του οποίου
είναι: α) η υποχρεωτική εφαρµογή του οικείου προγράµµατος διδασκαλίας µαθηµάτων, β) η
προαιρετική εφαρµογή προγραµµάτων µελέτης των µαθηµάτων της επόµενης ηµέρας και
προγραµµάτων δηµιουργικής απασχόλησης και γ) η προαιρετική εφαρµογή προγραµµάτων
ενισχυτικής διδασκαλίας σε µαθητές που παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες.
2. Τα προαιρετικά προγράµµατα µελέτης των µαθηµάτων της επόµενης ηµέρας και
δηµιουργικής απασχόλησης παρακολουθούν κατά προτίµηση µαθητές των οποίων οι γονείς
είναι εργαζόµενοι, είτε του ίδιου σχολείου είτε γειτονικών σχολείων, εφόσον είναι δυνατή η
πρόσβασή τους σε αυτό.
3. Τα προαιρετικά προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας παρακολουθούν µαθητές του ίδιου
ή γειτονικών σχολείων µε µαθησιακές δυσκολίες, που υποδεικνύονται από τους οικείους
συλλόγους διδασκόντων.
4. Για την εφαρµογή των πρόσθετων προγραµµάτων στα Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία
προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή µειωµένου ωραρίου διδασκαλίας ή
ανατίθεται υπερωριακή εργασία σε τακτικούς εκπαιδευτικούς του ίδιου ή γειτονικού
σχολείου. Για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, τα όργανα, το είδος, το όριο των
εβδοµαδιαίων ωρών και το ύψος της αποζηµίωσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Eπίσης είναι δυνατή η διάθεση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
του ίδιου ή γειτονικού σχολείου για συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα προγράµµατα του
Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου και µε όµοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ορίζονται τα ∆ηµοτικά Σχολεία που
λειτουργούν ως Ολοήµερα, εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών,
µετά από συνεργασία µε τους συλλόγους διδασκόντων, τους γονείς των µαθητών και τους
Ο.Τ.Α..

Άρθρο 6
∆ιορισµοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης .
1. Την 31η ∆εκεµβρίου 1997 κλείνουν οι πίνακες των διοριστέων εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει ή θα
υποβάλλουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή αιτήσεις διορισµού, εγγράφονται στους πίνακες
διοριστέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1566 / 1985 ΦΕΚ 167 Α΄).
2. Κατά τα έτη 1998 µέχρι και 2002 οι διορισµοί εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση γίνονται κατά ένα ποσοστό των πληρούµενων οργανικών
θέσεων από τους εγγεγραµµένους στους πίνακες διοριστέων και κατά σειρά εγγραφής τους
σε αυτούς και κατά το υπόλοιπο από τους µετέχοντες επιτυχώς σε διαγωνισµό που διεξάγεται
κατά τις επόµενες παραγράφους του παρόντος όρθρου και κατά την αξιολογική κατάταξη
αυτών στους πίνακες επιτυχίας. Τα ποσοστά διορισµού από κάθε κατηγορία ορίζονται, για το
έτος 1998 σε 80% και 20%, για το έτος 1999 σε 60% και 40%, για το έτος 2000 σε 40% και
60%, για το έτος 2001 σε 20% και 80%, για το έτος 2002 σε 10% και 90%, αντίστοιχα και
από το έτος 2003 οι διορισµοί εκπαιδευτικών γίνονται αποκλειστικά από πίνακες που
καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισµό.
3. Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει και διενεργεί, ανά διετία, µε
αφετηρία το έτος 1998, διαγωνισµό για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στα
σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατά κλάδους και ειδικότητες που
ισχύει για µία διετία. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται τα γνωστικά αντικείµενα
που εξετάζονται κατά το διαγωνισµό, καθώς και η ύλη αυτών κατά ειδικότητες.
4. ∆εκτοί στο διαγωνισµό είναι οι έχοντες τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14
του ν. 1566 /1985, καθώς και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας, που
χορηγείται από τα Α.Ε.Ι. ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραµµένοι στους πίνακες διοριστέων του
ν. 1566/1985. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί χωρίς Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και
∆ιδακτικής Επάρκειας, οι έχοντες πτυχίο Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
και Νηπιαγωγών και των Τµηµάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή
Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. ή πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής
Σχολής της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και
της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών ΠΑ.ΤΕ.Σ. και Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.
της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), καθώς και οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες διοριστέων του ν. 1566 /1985
και έχοντες διδακτορικό δίπλωµα στις επιστήµες της Αγωγής ή τίτλο µεταπτυχιακών
σπουδών στις επιστήµες της Αγωγής.
5. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισµό κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθµολογίας τους σε
πίνακες επιτυχίας, οι οποίοι δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τους
πίνακες αυτούς γίνονται οι διορισµοί στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και µε βάση τις δηλούµενες
προτιµήσεις τους. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθµός σε κάθε µάθηµα
αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της προβλεπόµενης ανώτατης βαθµολογίας. Στους
διαγωνισµούς που θα διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της πενταετίας 1998-2002, η συνολική
βαθµολογία των επιτυχόντων στο διαγωνισµό που υπηρέτησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές
και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί στα δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν συµπληρώσει προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον διδακτικών
ετών µε πλήρες διδακτικό ωράριο, προσαυξάνεται µε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) για κάθε
διδακτικό έτος. Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας µε µειωµένο ωράριο γίνεται
αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Η διαµορφούµενη συνολική
βαθµολογία προσδιορίζει τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας.
6. Με απόφαση των οικείων Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων καταρτίζονται στα Α.Ε.Ι. προγράµµατα θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης, διάρκειας δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων, τα οποία παρακολουθούν οι
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είτε κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους είτε µετά τη λήξη

αυτών. Σε όσους παρακολουθούν επιτυχώς τα προγράµµατα, χορηγείται Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συµµετοχής στους
διαγωνισµούς για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών.
7. Από το σχολικό έτος 1998-1999, προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί
προσλαµβάνονται, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, από τους
πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985 και από τους εγγεγραµµένους στους πίνακες των
επιτυχόντων στο διαγωνισµό και µη διοριζόµενους σε οργανικές θέσεις. Από το έτος 2003, οι
προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών γίνονται
αποκλειστικά από τους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισµό υποψήφιων εκπαιδευτικών.
8. Επί µία πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, γίνονται δεκτοί στο
διαγωνισµό οι έχοντες τα τυπικά προσόντα διορισµού και χωρίς Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας. Από τη συµπλήρωση της πενταετίας ο σκοπός και
ο τρόπος λειτουργίας της ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. επανακαθορίζεται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
9. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη λειτουργία του Ανωτάτου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Καταργήθηκε από τον Ν.2986/2002

Άρθρο 9
Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ιδρύονται δεκατρία (13) Κέντρα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ένα σε κάθε
Περιφέρεια (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.)
2. Έργο των ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ. είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, που διευκολύνουν
την αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου και τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
3. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται η έδρα, η στελέχωση, οι αποδοχές, η
υπηρεσιακή κατάσταση των µελών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε θέµα σχετικό µε την
οργάνωση και λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ. και του εν γένει περιφερειακού εκπαιδευτικού
σχεδιασµού.

Άρθρο11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επί µέρους διατάξεις του.

