
..\.. ;ι \\10 
Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εΡΥάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες 

διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα και με την 

επιΦύλαξη της παρ. 2 του ΚεΦ. ΣΤ του άρθρου 11, Υια την προσφορά και άλλων υπηρεσιών 

που ανατίθενται από τα όΡΥανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το Υενικότερο 

εκπαιδευτικό έΡΥΟ, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των 

εΡΥαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εΡΥασιών και διαΥωνισμάτων, η καταχώρηση

ενημέρωση της αξιολόΥησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την 

πραΥματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο 

ΠΡΟΥραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έΡΥου, η επικοινωνία με δομές 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού έΡΥου, η συνεΡΥασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 

στο ίδιο τμή μα ή που διδάσκουν τα ίδια Υνωστικά αντικείμενα, οι παιδαΥωΥικές 

συναντήσεις Υια την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων ΠΡΟΥραμμάτων υποστήριξης 

συΥκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών Υευμάτων, η 

ενημέρωση των Υονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση 

διοικητικών εΡΥασιών. Με την επιΦύλαξη της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 

2721/1999 (Α' 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο Υονέας παιδιού 

μέχρι δύο ετών.» 

Άρθρο 246 

1. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α' 147) προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

«6. Με την επιΦύλαξη της παρ. 5, οι υπουΡΥικές αποΦάσεις των παρ. 2 και 4 που 

αφορούν συΥχωνεύσεις σχολικών μονάδων εκδίδονται ύστερα από Υνώμη των 

Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον ΥπουΡΥό Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, ύστερα από εισήΥηση 

των Διευθυντών Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως το τέλος Οκτωβρίου και η οποία 

λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, βεβαιώνοντας και τα αντίστοιχα πραΥματικά 

δεδομένα: 

α) την ΟΡΥανικότητα, προκειμένου Υια σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σύμΦωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 1566/85 (άρθρο 4, παράΥραΦος 6). 

β) το υΦιστάμενο μαθητικό δυναμικό, καθώς και το προβλεπόμενο Υια τα επόμενα 

σχολικά έτη, 
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γ) τον αριθμό των μαθητών τηζ σχολικήζ μονάδαζ που θα προκύψει από τη 

συγχώνευση, 

δ) τη συστέγαση στο ίδιο κτήριο ή συγκρότημα κτηρίων σχολικών μονάδων ίδιου τύπου 

και βαθμίδαζ, 

ε) τη δυνατότητα στέγαση ζ τηζ σχολικήζ μονάδαζ που θα προκύψει από τη συγχώνευση, 

στ) τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, 

ζ) ΤΙζ δυνατότητεζ μεταφοράζ των μαθητών, με βάση τη χιλιομετρική απόσταση τηζ 

μεταφοράζ, καθώζ και ΤΙζ ιδιαίτερεζ γεωγραΦικέζ και κλιματολογικέζ συνθή κεζ και 

η) ΤΙζ ιδιαίτερεζ κοινωνικέζ και δημογραΦικέζ επιπτώσεις 

θ) το χρόνο μετακίνησηζ και την ύπαρξη ή πρόβλεψη μέσων μεταφοράζ από και ΠΡΟζ ΤΙζ 

σχολικέζ μονάδεζ δεδομένου ότι κατά κανόνα ο μέγιστΟζ χρόνΟζ τηζ κάθε μετακίνησηζ δεν 

θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. 

Οι ανωτέρω υπουργικέζ αποΦάσεΙζ εκδίδονται έωζ το τέλΟζ Δεκεμβρίου κάθε έτουζ και 

ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος» 

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή τηζ παρούσαζ παραγράΦου, οι προθεσμίεζ που 

προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

παιδείαζ, Έρευναζ και Θρησκευμάτων που θα δημοσιευτεί δύο μήνεζ μετά τη δημοσίευση 

του παρόνΤΟζ νόμου. 

ΤΜΗΜΑ Θ' 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Α' 

Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 

Άρθρο 247 

Σύσταση και Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείαζ Επιτροπή Αξιολόγησηζ και Αποζημίωσηζ Φαρμάκων 

Ανθρώπινηζ Χρήσηζ (Επιτροπή Αξιολόγησηζ), όπωζ αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 τηζ υπ' 

αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 απόφασηζ του Υπουργού Υγείαζ (Β' 1049) η οποία 

συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει έδρα στον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), και υπάγεται στον Υπουργό Υγείαζ. 


