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Άρθρο 23
Επανίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου –
Κατάργηση του Κ.Ε.Μ.Ε.
1. Επανιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ν.δ.
4379/1964 (ΦΕΚ 182) και διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος.
2. Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης
(Κ.Ε.Μ.Ε.) που ιδρύθηκε με το ν.186/1975 (ΦΕΚ 214)
καταργείται.
Άρθρο 24
Μορφή και αρμοδιότητες
1. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) αποτελεί ανεξάρτητη
δημόσια υπηρεσία, που εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Έργο του Π.Ι. είναι:
α) η επιστημονική έρευνα και η μελέτη των θεμάτων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β) η κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για τη χάραξη
κατευθύνσεων και το σχεδιασμό και προγραμματισμό της
εκπαιδευτικής πολιτικής για την επίτευξη των σκοπών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
συνδυασμό με το πρόγραμμα οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας,
γ) η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας, η μελέτη του τρόπου χρησιμοποίησής της
στην εκπαίδευση και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της
εφαρμογής της και
δ) ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή των
προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
2. Το Π.Ι. ιδίως:
α) μελετά και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής
πράξης,
β) επισημαίνει τις ανάγκες για εκπαιδευτική έρευνα,
οργανώνει, συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την
καλύτερη διεξαγωγή της από τους σχολικούς συμβούλους
και το εκπαιδευτικό προσωπικό και αξιοποιεί τα πορίσματά
τους,
γ) καταρτίζει και προτείνει τα ωρολόγια και αναλυτικά
προγράμματα των μαθημάτων και των εργαστηριακών
ασκήσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα προγράμματα της
εκπαιδευτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης,
δ) εισηγείται την προκήρυξη και τη συγγραφή βιβλίων για
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, την προμήθειά τους
από το ελεύθερο εμπόριο και τον τρόπο συγγραφής και
τελικής τους έγκρισης και συντάσσει οδηγίες για τη
συγγραφή τους,
ε) εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των
μεθόδων της διδακτικής και γενικότερα της εκπαιδευτικής
εργασίας,
στ) γνωμοδοτεί για τις ανάγκες, τις μορφές και το
περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
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ζ) γνωμοδοτεί για τη συγκρότηση, οργάνωση και
λειτουργία των εργαστηρίων και τον προσδιορισμό και τη
χρήση οπτικοακουστικών και άλλων διδακτικών μέσων στα
σχολεία,
η) εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί έρευνες για θέματα
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, παρακολουθεί την
εφαρμογή και εξέλιξή τους και εισηγείται μέτρα για την
ευρύτερη και πληρέστερη χρησιμοποίησή της,
θ) μελετά την οργάνωση του σχολικού επαγγελματικού
προσανατολισμού και παρακολουθεί την εφαρμογή του,
ι) συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους και τους
βοηθεί στην άσκηση του επιστημονικού και καθοδηγητικού
τους έργου,
ια) γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο σχεδίων νόμων,
προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων
που ρυθμίζουν εκπαιδευτικά θέματα, όταν παραπέμπονται
σε αυτό από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και
ιβ) μελετά κάθε εκπαιδευτικό θέμα που αναφέρεται στη
δομή, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και το περιεχόμενο της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το Π.Ι. δέχεται
οδηγίες και κατευθύνσεις από τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεργάζεται με το Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας, τα Α.Ε.Ι., τα Τ.Ε.Ι., τα γνωμοδοτικά
συμβούλια της εκπαίδευσης και με ιδρύματα και
οργανισμούς μελετών και ερευνών του εσωτερικού ή του
εξωτερικού.
4. Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη κάθε σχολικού έτους,
ο πρόεδρος του Π.Ι. υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων:
α) έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της
εκπαιδευτικής πράξης με συγκεκριμένες εισηγήσεις για την
αντιμετώπιση αναγκών και ελλείψεων και
β) έκθεση πεπραγμένων του Π.Ι. μαζί με προτάσεις για την
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
5. Κάθε σχολικό έτος ή και σε συντομότερα χρονικά
διαστήματα το Π.Ι. εκδίδει εκπαιδευτικό δελτίο, όπου
δημοσιεύονται πορίσματα εκπαιδευτικών ερευνών, μελέτες
μελών του Π.Ι., εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών που
έχουν σχέση με την παιδεία, καθώς και πληροφορίες,
στατιστικά στοιχεία και ό,τι άλλο εξυπηρετεί τους σκοπούς
της παιδείας. Το εκπαιδευτικό δελτίο διανέμεται δωρεάν σε
όλα τα σχολεία. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση
του εκπαιδευτικού δελτίου ρυθμίζονται με απόφαση του
συντονιστικού συμβουλίου του Π.Ι.
Άρθρο 25
Προσωπικό, οργανικές θέσεις, προσόντα, πλήρωση
θέσεων.
Το προσωπικό του Π.Ι. διακρίνεται σε κύριο και επικουρικό.
Α΄ Κύριο προσωπικό.
1. Το κύριο προσωπικό του Π.Ι. αποτελούν οι σύμβουλοι
που είναι μόνιμοι και οι πάρεδροι που είναι μόνιμοι ή με
θητεία. Οι σύμβουλοι παίρνουν πλήρεις αποδοχές
καθηγητή Α.Ε.Ι., οι μόνιμοι πάρεδροι αναπληρωτή
καθηγητή. Α.Ε.Ι. και οι πάρεδροι με θητεία επίκουρου
καθηγητή Α.Ε.Ι. περιοχής Αττικής.
2. Οι θέσεις των συμβούλων είναι τριάντα (30) και
κατανέμονται σε ειδικότητες ως εξής: θεολόγου μία (1),
φιλολόγων τρεις (3), μαθηματικών δύο (2), φυσικών δύο
(2), χημικού μία (1), γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας μία

(1), καλλιτεχνικών μαθημάτων μία (1), οικονομολόγου μία
(1), κοινωνιολόγου μία (1), φυσικής αγωγής μία (1),
πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή αγρονόμου
τοπογράφου μηχανικού μία (1), μηχανολόγου μία (1),
ηλεκτρολόγου ή φυσικού ραδιοηλεκτρολόγου ή
ηλεκτρονικού μία (1), γεωπόνου μία (1), νομικού ή
πολιτικού επιστήμονα μία (1),, δημοτικής εκπαίδευσης
επτά (7), προσχολικής αγωγής μία (1), ειδικής αγωγής μία
(1), ψυχολόγου μία (1) και ειδικευμένου σε θέματα
επαγγελματικού προσανατολισμού μία (1).
3. Οι θέσεις των παρέδρων είναι:
α) των μόνιμων παρέδρων δεκαπέντε (15) και
κατανέμονται σε ειδικότητες ως εξής: θεολόγου μία (1),
φιλολόγων δύο (2), μαθηματικού μία (1), φυσιογνώστη ή
βιολόγου ή γεωλόγου μία (1), γαλλικής ή αγγλικής
γλώσσας μία (1), οικονομολόγου μία (1), φυσικής αγωγής
μία (1), ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού μία (1),
γεωπόνου μία (1), οικιακής οικονομίας μία (1), μουσικής
μία (1), δημοτικής εκπαίδευσης δύο (2) και προσχολικής
αγωγής μία (1),
β) των παρέδρων με θητεία τριάντα (30) ανεξάρτητα από
ειδικότητα και ο προσδιορισμός τους γίνεται με την
προκήρυξη που εκδίδεται για την πλήρωση των κενών
θέσεων.
4. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις
συμβούλων είναι:
α) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης που
πρέπει να έχει ληφθεί ύστερα από μεταπτυχιακές σπουδές.
Στην περίπτωση που το διδακτορικό δίπλωμα έχει ληφθεί
χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές απαιτούνται επιπλέον
μεταπτυχιακές σπουδές ή επιστημονικές έρευνες στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό.
β) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες
σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του
υποψηφίου, καθώς και:
αα) για τις θέσεις θεολόγου, φιλολόγων, μαθηματικών,
φυσικού, χημικού, γαλλικής γλώσσας και αγγλικής
γλώσσας:
i)
πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος
της αλλοδαπής και
ii)
δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση,
ββ) για τη θέση φυσικής αγωγής:
i)
πτυχίο της εθνικής ακαδημίας σωματικής αγωγής
ή τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και
αθλητισμού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο
ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii)
δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση,
γγ) για τις θέσεις δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής
αγωγής και ειδικής αγωγής:
i)
πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο
πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, είτε
πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής
νηπιαγωγών κατά περίπτωση και πτυχίο
μετεκπαίδευσης σε Α.Ε.Ι. ή στο Μαράσλειο
Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ή διετείς
τουλάχιστο μεταπτυχιακές σπουδές στην
αλλοδαπή και
ii)
δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση,
Το διδακτορικό δίπλωμα, οι μεταπτυχιακές σπουδές ή η
επιστημονική έρευνα θα πρέπει για την περίπτωση αυτή να
έχουν ως αντικείμενο θέματα από τις παιδαγωγικές
επιστήμες.
δδ) Για τις θέσεις πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή
αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού, μηχανολόγου,
ηλεκτρολόγου, φυσικού ραδιοηλεκτρολόγου ή
ηλεκτρονικού και γεωπόνου:
i)
πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς
ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii)
δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση,

εε) Για τις θέσεις του οικονομολόγου και νομικού ή
πολιτικού επιστήμονα:
i)
πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς
ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii)
δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση,
στ) Για τις θέσεις κοινωνιολόγου και ψυχολόγου:
i)
πτυχίο τμήματος κοινωνιολογίας ή ψυχολογίας
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς
ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii)
δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση,
ζζ) Για τη θέση του ειδικευμένου σε θέματα
επαγγελματικού προσανατολισμού:
i)
πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ειδικότητας
αντίστοιχης προς μία από τις θέσεις των
συμβούλων του Π.Ι. ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς
ιδρύματος της αλλοδαπής,
ii)
μεταπτυχιακές σπουδές ή επιστημονικές έρευνες
σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και
iii)
δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση,
ηη) Για τη θέση των καλλιτεχνικών μαθημάτων:
i)
πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής
ανώτατης σχολής καλών τεχνών με πιστοποιητικό
ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή
θεωρητικών και ιστορικών σπουδών ή ισότιμο
πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και
ii)
δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση.
5. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, τα ειδικά
τυπικά προσόντα των μόνιμων παρέδρων είναι τα ίδια με
αυτά των συμβούλων της αντίστοιχης ειδικότητας, εκτός
από την απαιτούμενη πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση που ορίζεται σε επτά (7) έτη.
Κατεξαίρεση απαιτείται: α) για την ειδικότητα της οικιακής
οικονομίας πτυχίο ανώτατης σχολής οικιακής οικονομίας
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και
μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και β)
για την ειδικότητα της μουσικής πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι.
εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας
και σε περίπτωση έλλειψης πτυχίο αναγνωρισμένου
μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή
αλλοδαπή.
6. Κατεξαίρεση θέσεις μόνιμων παρέδρων του Π.Ι.
μπορούν να καταλάβουν και όσοι έχουν:
α) τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως πάρεδροι με θητεία ή
ειδικοί επιστήμονες του Π.Ι. ή
β) τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως σχολικοί σύμβουλοι.
7. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις
παρέδρων με θητεία είναι πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας προς τις θέσεις που
προκηρύσσονται και πενταετή τουλάχιστον πραγματική
υπηρεσία στην εκπαίδευση. Όταν πρόκειται για θέσεις
δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής
αγωγής, γίνεται δεκτό και πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας
ή σχολής νηπιαγωγών κατά περίπτωση. Για την επιλογή
λαμβάνονται επιπλέον υπόψη διδακτορικό δίπλωμα,
πανεπιστημιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που
πιστοποιούνται με πτυχίο, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, αξιόλογη συγγραφική εργασία,
ιδιαίτερα η ερευνητική και διαπιστωμένη γνώση ξένης
γλώσσας.
8. Όπου απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές νοούνται
σπουδές στην αντίστοιχη ειδικότητα. Κατά την επιλογή των
υποψηφίων συνεκτιμώνται οι σπουδές τους στις επιστήμες
της αγωγής.
9. Η πλήρωση των κενών θέσεων συμβούλων και
παρέδρων, μόνιμων και με θητεία, γίνεται με διορισμό
ύστερα από σχετική προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται σε δύο
τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και μία της
Θεσσαλονίκης. Με την προκήρυξη καλούνται οι

ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση και αποδεικτικά
στοιχεία των προσόντων τους μέσα σε προθεσμία που
ορίζεται από την προκήρυξη.
10. Η επιλογή και ο διορισμός των συμβούλων και
παρέδρων του Π.Ι. γίνονται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση
συλλογικού οργάνου που αποτελείται από τα μέλη του
συντονιστικού συμβουλίου του Π.Ι. και τα μέλη του
τμήματος για το οποίο είναι υποψήφιοι οι ενδιαφερόμενοι.
Στο συλλογικό αυτό όργανο προεδρεύει ο πρόεδρος του
Π.Ι..
11. Οι πάρεδροι με θητεία διορίζονται για τρία ως πέντε
έτη. Η διάρκεια της θητείας προσδιορίζεται με την
προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων. Όσοι υπηρετούν
σε θέσεις παρέδρων με θητεία μπορούν να διοριστούν σε
θέσεις μόνιμων παρέδρων σύμφωνα με την παρ.6 ή να
επαναδιοριστούν σε θέσεις παρέδρων με θητεία με την ίδια
διαδικασία.
12. Όσοι διορίζονται σε θέσεις παρέδρων με θητεία
θεωρείται ότι ανήκουν οργανικά στον κλάδο από τον οποίο
προέρχονται για κάθε περίπτωση, εκτός από τη λήψη
αποδοχών ή αποζημιώσεων ή για θέματα που ρητά ορίζει
αυτός ο νόμος. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους
εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά στις οργανικές
τους θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όσοι
από αυτούς είναι εκπαιδευτικοί μπορεί να μετατεθούν σε
κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου
νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος στις οποίες και
αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους. Οι
πάρεδροι με θητεία, που αποχωρούν από την υπηρεσία
πριν από τη λήξη της θητείας τους, συνταξιοδοτούνται με
τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής τους θέσης.
13. Αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού
συμβουλίου για τους συμβούλους και τους παρέδρους,
μόνιμους και με θητεία, ασκεί το υπηρεσιακό συμβούλιο
που προβλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα για τους
υπαλλήλους της κατηγορίας ειδικών θέσεων.
14. Όσοι διορίζονται σε θέσεις συμβούλων και παρέδρων,
μόνιμων και με θητεία, ορκίζονται ενώπιον του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάγονται στις
διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα για όσα θέματα δεν
ρυθμίζονται από αυτόν το νόμο.
15. Η αρχαιότητα των συμβούλων και μόνιμων παρέδρων
προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία διορισμού τους σε
θέσεις μόνιμου συμβούλου ή παρέδρου και στην
περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού προσδιορίζεται κατά
σειρά: από τη συνολική υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση,
την ημερομηνία λήψης διδακτορικού διπλώματος και την
ημερομηνία λήψης του βασικού πτυχίου. Οι διατάξεις του
ν.978/1979 (ΦΕΚ 234) έχουν ανάλογη εφαρμογή και
στους συμβούλους και μόνιμους παρέδρους του Π.Ι. και
περιλαμβάνουν και ερευνητική υπηρεσία στο εξωτερικό ή
εσωτερικό, η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε Α.Ε.Ι. ή σε
κέντρα ερευνών διεθνούς κύρους.
16. Σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι, ειδικοί σύμβουλοι και
ειδικοί επιστήμονες του Π.Ι. μπορεί με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να
αποσπώνται ολικά ή μερικά σε άλλες εκπαιδευτικές
υπηρεσίες, ιδρύματα, Π.Ε.Κ. ή οργανισμούς αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη
μελέτη ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων ή για την άσκηση
ειδικών καθηκόντων.
Β' Επικουρικό προσωπικό
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του συντονιστικού συμβουλίου, επιτρέπεται
να συσταθούν στο Π.Ι.:
α) μέχρι δέκα (10) θέσεις ειδικών επιστημόνων
πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή παιδαγωγικών ακαδημιών ή σχολών
νηπιαγωγών που έχουν διδακτορικό δίπλωμα ή ειδικές
μεταπτυχιακές σπουδές,,
β) μέχρι πέντε (5) θέσεις ειδικών επιστημόνων πτυχιούχων
Α.Ε.Ι. ή παιδαγωγικών ακαδημιών ή σχολών νηπιαγωγών
που έχουν αξιόλογη συγγραφική ή ερευνητική δράση στον
κλάδο της επιστήμης τους,
γ) μέχρι πέντε (5) θέσεις στενογράφων -

πρακτικογράφων,
δ) μέχρι τριάντα (30) θέσεις ερευνητών - συλλεκτών και
εποπτών τους για τη διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριμένες
περιοχές ή σε ολόκληρη τη χώρα.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότητες και τα
προσόντα του προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών.
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου
προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αόριστου ή ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται.
Οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις και η διάρκεια της σχέσης
εργασίας του προσωπικού αυτού ορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του
συντονιστικού συμβουλίου, μπορεί να αποσπώνται στο Π.Ι.
για να βοηθούν το έργο του εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον
έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αξιόλογη
συγγραφική ή ερευνητική δράση στον κλάδο της επιστήμης
τους ή εκπαιδευτική εμπειρία.
Άρθρο 26
Οργάνωση και λειτουργία του Π.Ι.
1. Τα όργανα του Π.Ι. είναι η ολομέλεια, το συντονιστικό
συμβούλιο, τα τμήματα, ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι.
Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν και κατά τομείς.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ορίζονται ο πρόεδρος του Π.Ι. και τέσσερις
αντιπρόεδροι που είναι σύμβουλοι του Π.Ι. ή καθηγητές
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή προσωπικότητες με αναγνωρισμένη
ειδίκευση και προσφορά στην εκπαίδευση. Η θητεία τους
είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Για τους
καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οι θέσεις αυτές είναι πλήρους
απασχόλησης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση
διορισμού τους. Ένας από τους αντιπροέδρους ορίζεται
αναπληρωτής του προέδρου. Στον πρόεδρο και τους
αντιπροέδρους του Π.Ι. που είναι καθηγητές Τ.Ε.Ι. ή
προσωπικότητες με αναγνωρισμένη ειδίκευση και
προσφορά στην εκπαίδευση καταβάλλονται αποδοχές
συμβούλου του Π.Ι. για το χρονικό διάστημα της θητείας
τους. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η
καταβολή σε αυτούς αποδοχών από θέσεις που κατέχουν
στο δημόσιο τομέα. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του
Π.Ι. που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. επιλέγουν για το χρονικό
διάστημα της θητείας τους είτε τις αποδοχές καθηγητή
Α.Ε.Ι. είτε τις αποδοχές συμβούλου του Π.Ι..
3. Ο πρόεδρος είναι προϊστάμενος του Π.Ι. και προεδρεύει
στην ολομέλεια και στο συντονιστικό συμβούλιο, καθώς και
σε οποιοδήποτε τμήμα, όταν παρευρίσκεται. Όταν δεν
υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο πρόεδρος
αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο αναπληρωτή του και,
όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο
αναπληρωτής του προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο
αρχαιότερος από τους αντιπροέδρους σύμφωνα με την
ημερομηνία και τη σειρά διορισμού τους.
4. Οι αντιπρόεδροι μετέχουν στο συντονιστικό συμβούλιο
του Π.Ι., προεδρεύουν σε ένα από τα τμήματα που ορίζεται
με την απόφαση διορισμού τους και αναπληρώνονται, όταν
δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, από σύμβουλο
του ίδιου τμήματος που ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 της περίπτωσης
Α' του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και
για τον πρόεδρο και τους αντιπρόεδρους του Π.Ι..
6. Η ολομέλεια συγκροτείται από τον πρόεδρο, τους
αντιπρόεδρους και τους συμβούλους και βρίσκεται σε
απαρτία, όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους
απόντες.
7. Το συντονιστικό συμβούλιο συγκροτείται από τον
πρόεδρο, τους αντιπρόεδρους και ένα μέλος καθενός από
τα τέσσερα τμήματα, που ορίζεται για μία διετία με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
8. Τα τμήματα του Π.Ι. είναι τέσσερα (4):

α) τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τομείς
προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής
αγωγής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών,
β) τμήμα δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης με τομείς
γενικής εκπαίδευσης, ειδικής γενικής εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών,
γ) τμήμα δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής
εκπαίδευσης με τομείς τεχνικής - επαγγελματικής
εκπαίδευσης, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και σχολικού επαγγελματικού
προσανατολισμού.
δ) τμήμα ερευνών, τεκμηρίωσης και εκπαιδευτικής
τεχνολογίας.
9. Καθένα από τα τμήματα συγκροτείται από τους
συμβούλους και παρέδρους, μόνιμους και με θητεία, της
αντίστοιχης βαθμίδας ή κατεύθυνσης της εκπαίδευσης ή
της αντίστοιχης ειδικότητας. Με απόφαση του
συντονιστικού συμβουλίου του Π.Ι. μπορεί να μετέχουν σε
τμήμα, ως μέλη, σύμβουλοι ή πάρεδροι, μόνιμοι ή με
θητεία, που είναι μέλη και άλλων τμημάτων. Η απόφαση
αυτή εκδίδεται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους. Κάθε
τμήμα βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι
περισσότεροι από τους απόντες.
ΙΟ. Οι σύμβουλοι του Π.Ι. μετέχουν με ψήφο στην
ολομέλεια και τα τμήματα του και οι πάρεδροι, μόνιμοι και
με θητεία, μετέχουν με ψήφο στα τμήματα. Αν δεν έχουν
καλυφθεί όλες οι θέσεις των συμβούλων και
παρέδρων, μόνιμων και με θητεία, δεν κωλύεται η
λειτουργία της ολομέλειας και των τμημάτων, εφόσον στις
συνεδριάσεις οι παρόντες είναι περισσότεροι από το μισό
των προβλεπόμενων θέσεων.
11. Οι πράξεις της ολομέλειας, των τμημάτων και των
τομέων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από
τον αντίστοιχο πρόεδρο και το γραμματέα. Στα πρακτικά
καταχωρίζεται και η τυχόν γνώμη της μειοψηφίας.
12. Όταν στην ολομέλεια ή τα τμήματα πρόκειται να
συζητηθούν σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή
κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και θέματα σχετικά με
την κατάρτιση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων,
ο πρόεδρος του Π.Ι. ή του τμήματος μπορεί να καλεί στη
συνεδρίαση τον προϊστάμενο ή άλλον υπάλληλο της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, σχολικούς συμβούλους, εκπροσώπους των
αντίστοιχων επιστημονικών φορέων και συνδικαλιστικών
οργανώσεων ή άλλες προσωπικότητες για να διατυπώσουν
τη γνώμη τους.
13. Όταν ζητείται η γνώμη του Π.Ι., αυτό οφείλει να
γνωμοδοτήσει μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί,
αλλιώς μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες. Αν περάσουν
άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η έκδοση της σχετικής
πράξης μπορεί να γίνει και χωρίς τη γνωμοδότηση του.
14. Η διοικητική υπηρεσία του Π.Ι. διεξάγεται από τη
γραμματεία του που συγκροτείται:
α) από υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:
(αα) ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΑΤ Διοικητικού με
βαθμό 3ο ή 2ο, ως προϊστάμενος της γραμματείας,
(ββ) τέσσερις (4) υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ Διοικητικού με
βαθμό 5ο ή 4ο,
(γγ) οκτώ (8) υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ Διοικητικού ή ΑΡ
Διοικητικού με βαθμό 8ο-6ο,
(δδ) οκτώ (8) υπάλληλοι του κλάδου ΜΕ Διοικητικού με
βαθμό 10ο-6ο,
(εε) δέκα (1Ο) δακτυλογράφοι με βαθμό 10ο-6ο και
(στστ} τρεις (3) κλητήρες με βαθμό 12ο-7ο, καθώς και
β) από δημόσιους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται σε αυτή.
15. Η διάρθρωση της γραμματείας σε τμήματα ή γραφεία
και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της καθορίζονται με
τον κανονισμό λειτουργίας του Π.Ι.. Οι γραμματείς της
ολομέλειας του συντονιστικού συμβουλίου, των τμημάτων
και των τομέων ορίζονται, με απόφαση του προέδρου, από
υπαλλήλους της γραμματείας ή αποσπασμένους
εκπαιδευτικούς.
16. Ο πρόεδρος του Π.Ι. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του

προσωπικού της γραμματείας του Π.Ι. και του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 27
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Οι αρμοδιότητες του Π.Ι. μπορούν να επεκτείνονται και
σε άλλα θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της ολομέλειας.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη
του συντονιστικού συμβουλίου, μπορεί να επεκτείνονται οι
αρμοδιότητες του Π.Ι. και σε άλλους φορείς της
εκπαίδευσης.
3. Η σύνθεση των τμημάτων και των τομέων του Π.Ι., η
ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση τμημάτων ή τομέων, οι
αρμοδιότητες της ολομέλειας, του συντονιστικού
συμβουλίου των τμημάτων και των τομέων, η λειτουργία
των τμημάτων με πλήρη ή περιορισμένη σύνθεση, η
λειτουργία των τομέων κάθε τμήματος και η μεταξύ τους
συνεργασία, η λειτουργία τμημάτων ή τομέων τμημάτων
σε κοινές συνεδριάσεις όταν εξετάζονται θέματα κοινής
αρμοδιότητας, ο τρόπος συνεργασίας με τα ιδρύματα ή
φορείς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβούλων
και παρέδρων που μετέχουν σε περισσότερα τμήματα, τα
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του επικουρικού
προσωπικού, η διαδικασία των εισηγήσεων στα διάφορα
όργανα και κάθε θέμα οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Ι.
που δεν προβλέπεται από το νόμο αυτόν, ρυθμίζονται με
τον κανονισμό λειτουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του συντονιστικού
συμβουλίου.
4. Τα θέματα που αναφέρονται στη διεξαγωγή των
ερευνών από το Π.Ι. ρυθμίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συντονιστικού
συμβουλίου.
……………………………………………………………………………….

