
 
ΣΤΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

1749/2019 

 

*(παρόμοια η ΣτΕ 

Ολομ. 1750/2019 Π.Σ. 

Θρησκευτικών Λυκείου) 

 

Δήμος Θανάζοσλας, Ιερά Μηηρόπολη Πειραιώς, Μηηροπολίηης Πειραιώς Σεραθείμ, 

Πανελλήνια Ένωζη Θεολόγων και λοιποί  

 

καηά 

 

Υποσργού  Παιδείας, Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων  

 

__________________________ 

 

1. Δπεζδή, βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ ηνζκυιεκδξ αζηήζεςξ έπεζ ηαηααθδεεί ημ κυιζιμ 

πανάαμθμ (αθ. 171399951957 1227 0004 ηςδζηυξ δθεηηνμκζημφ πανααυθμο ).  

2. Δπεζδή, ιε ηδκ αίηδζδ αοηή γδηείηαζ δ αηφνςζδ ηδξ 101470/Γ2/16.6.2017 

απμθάζεςξ ημο Τπμονβμφ Παζδείαξ, Ένεοκαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ ιε ηίηθμ «Πνυβναιια 

πμοδχκ ημο ιαεήιαημξ ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ζημ Γδιμηζηυ ηαζ ζημ Γοικάζζμ» (Β΄ 

2104/19.6.2017). 

3. Δπεζδή, δ οπυεεζδ εζζάβεηαζ  πνμξ ζογήηδζδ ζηδκ Οθμιέθεζα ημο Γζηαζηδνίμο 

ηαηυπζκ ηδξ απυ 8.5.2018 πνάλεςξ ημο Πνμέδνμο ημο, θυβς ηδξ υθςξ ελαζνεηζηήξ 

ζπμοδαζυηδηάξ ηδξ, ζφιθςκα ιε ηα άνενα 14 παν. 2, 20 ηαζ 21 ημο   π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) ηαζ  8 

παν. 4 ηαζ 5  ημο κ. 4205/2013 (Α΄ 242). 

4. Δπεζδή,  οπέν ημο ηφνμοξ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ απμθάζεςξ  πανειααίκεζ ημ ζςιαηείμ 

ιε ηδκ επςκοιία «Πακεθθήκζμξ Θεμθμβζηυξ φκδεζιμξ “ΚΑΗΡΟ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ 

Θνδζηεοηζηήξ Δηπαίδεοζδξ”». 

 5. Δπεζδή, δ πνμζααθθυιεκδ απυθαζδ, δ μπμία έπεζ ηακμκζζηζηυ παναηηήνα (αθ.  ηΔ 

660,661,926/2018 Οθμι.), δδιμζζεφεδηε ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ ζηζξ 19.6.2017. 

οκεπχξ, δ ηνζκυιεκδ αίηδζδ, δ μπμία ηαηαηέεδηε ζηδκ Γναιιαηεία ημο Γζηαζηδνίμο ζηζξ 

30.10.2017, αζηείηαζ ειπνμεέζιςξ, δεδμιέκδξ ηδξ ακαζημθήξ ηδξ πνμεεζιίαξ αζηήζεχξ ηδξ  

ιέπνζ ηαζ ηζξ 15.9.2016 θυβς ηςκ δζηαζηζηχκ δζαημπχκ.  

6. Δπεζδή, απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ άνενςκ 1510, 1512 ηαζ 1516 ημο Αζηζημφ Κχδζηα 

πνμηφπηεζ υηζ μζ βμκείξ αζημφκ ηαηανπήκ απυ ημζκμφ ηδ ιένζικα βζα ημ ακήθζημ ηέηκμ ημοξ 

(βμκζηή ιένζικα), εηηυξ εάκ ζοκηνέπεζ ηαηά ημκ Α.Κ. πενίπηςζδ αζηήζεςξ ηδξ βμκζηήξ 

ιένζικαξ απμηθεζζηζηά απυ ημκ έκα βμκέα ή απυ ηνίημκ. Ζ εη ιένμοξ ημο εκυξ βμκέα 

επζπείνδζδ πνάλεςκ ηδξ βμκζηήξ ιένζικαξ, υηακ δ άζηδζή ηδξ ακήηεζ απυ ημζκμφ ηαζ ζημοξ 

δφμ βμκείξ, επζηνέπεηαζ ιυκμ ζηζξ νδηχξ πνμαθεπυιεκεξ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 1516 

ημο Α.Κ. πενζπηχζεζξ, ζηζξ μπμίεξ (ιεηαλφ άθθςκ) πενζθαιαάκμκηαζ μζ ζοκήεεζξ πνάλεζξ 

επζιέθεζαξ ημο πνμζχπμο ημο ηέηκμο, μζ πνάλεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ ηνέπμοζα δζαπείνζζδ ηδξ 

πενζμοζίαξ ημο, ηαεχξ ηαζ μζ πνάλεζξ πμο έπμοκ επείβμκηα παναηηήνα. Ζ άζηδζδ ηδξ 

αζηήζεςξ αηονχζεςξ ηαηά πνάλεςκ πμο είηε αθμνμφκ ημ πνυζςπμ ημο ακήθζημο ηέηκμο είηε 



αθάπημοκ ηα έκκμια ζοιθένμκηά ημο, δεκ οπάβεηαζ ιεκ ζηζξ ζοκήεεζξ πνάλεζξ επζιέθεζαξ ημο 

πνμζχπμο ημο ηέηκμο ή ηδξ ηνέπμοζαξ δζαπεζνίζεςξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο, ζοκζζηά, υιςξ, πνάλδ 

πμο έπεζ επείβμκηα παναηηήνα, εκυρεζ ημο υηζ πνέπεζ κα αζηδεεί εκηυξ μνζζιέκδξ πνμεεζιίαξ, 

60 διενχκ, απυ ηδ δδιμζίεοζδ ή ηδκ ημζκμπμίδζδ ή ηδ βκχζδ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ πνάλεςξ, 

ηαηά ηζξ δζαηνίζεζξ ημο άνενμο 46 ημο π.δ. 18/1989. Καηά ζοκέπεζα, εβηφνςξ δ αίηδζδ αοηή 

αζηείηαζ απυ ημκ έκα βμκέα, εθ' υζμκ υιςξ έςξ ηδκ πνχηδ ζογήηδζδ ηδξ οπμεέζεςξ μ άθθμξ 

βμκέαξ εβηνίκεζ ηδκ άζηδζδ ημο έκδζημο αοημφ ιέζμο ή πνμζημιζζεεί απυθαζδ ημο ανιυδζμο 

δζηαζηδνίμο ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 1512 ημο Α.Κ. Ζ έβηνζζδ αοηή βίκεηαζ ιε δήθςζδ 

πμο ηαηαηίεεηαζ ζηδ βναιιαηεία ημο οιαμοθίμο ηδξ Δπζηναηείαξ ή πνμθμνζηά ζημ 

αηνμαηήνζμ απυ ημκ έηενμ βμκέα ή απυ πθδνελμφζζμ δζηδβυνμ, ζημκ μπμίμ αοηυξ έπεζ 

πμνδβήζεζ βεκζηυ ή εζδζηυ πθδνελμφζζμ. Ζ έβηνζζδ ιπμνεί επίζδξ κα βίκεζ ηαζ ιε δήθςζδ ημο 

βμκέα αοημφ εκχπζμκ ζοιαμθαζμβνάθμο, ακηίβναθμ υιςξ ηδξ ζοιαμθαζμβναθζηήξ πνάλεςξ 

πνέπεζ κα πενζέθεεζ ζημ οιαμφθζμ έςξ ηδκ πνχηδ ζογήηδζδ ηδξ οπμεέζεςξ (αθ. ηΔ 

5720/1996 Οθμι.,660,661/2018 Οθμι.)  

7. Δπεζδή, μ πνχημξ ηςκ αζημφκηςκ πανέζηδ αοημπνμζχπςξ ςξ δζηδβυνμξ, δ δε δεφηενδ 

ελ αοηχκ ηαζ ζφγοβμξ ημο πνχημο αζημφκημξ δζυνζζε αοηυκ ιε πθδνελμφζζμ ςξ δζηδβυνμ, ηυζμ 

βζα θμβανζαζιυ ηδξ υζμ ηαζ βζα θμβανζαζιυ ηςκ ακήθζηςκ ηέηκςκ ηδξ. Δπμιέκςξ ηαζ μζ δφμ εκ 

θυβς αζημφκηεξ κμιζιμπμζμφκηαζ κα αζηήζμοκ ηδκ ηνζκυιεκδ αίηδζδ ηυζμ αημιζηχξ υζμ ηαζ 

βζα θμβανζαζιυ ηςκ ακήθζηςκ ηέηκςκ ημοξ (αθ. ηΔ 661/2018 Οθμι.).Πεναζηένς, μ ηνίημξ 

αζηχκ  πανέζηδ αοημπνμζχπςξ ςξ δζηδβυνμξ,  δ δε ζφγοβμξ αοημφ ηαζ ιδηένα ημο ηέηκμο ημο 

εκέηνζκε βζα θμβανζαζιυ ηδξ ηαζ βζα θμβανζαζιυ ημο ακήθζημο ηέηκμο ημοξ ηδκ άζηδζδ ηδξ 

ηνζκυιεκδξ αζηήζεςξ ηαζ δζυνζζε αοηυκ ςξ πθδνελμφζζμ δζηδβυνμ  βζα θμβανζαζιυ ημο 

ακήθζημο ηέηκμο ημοξ  (αθ. ημ απυ 21.9.2018 πθδνελμφζζμ ζοιαμθαζμβνάθμο 

Αεδκχκ).οκεπχξ, ηαζ μ ςξ άκς αζηχκ κμιζιμπμζείηαζ κα αζηήζεζ ηδκ ηνζκυιεκδ αίηδζδ ηυζμ 

αημιζηχξ υζμ ηαζ βζα θμβανζαζιυ ημο ακήθζημο ηέηκμο ημο.  

 8. Δπεζδή, μζ ηνεζξ πνχημζ αζημφκηεξ πνμαάθθμοκ υηζ έπμοκ άιεζμ, εκεζηχξ ηαζ 

πνμζςπζηυ έκκμιμ ζοιθένμκ βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ ηνζκυιεκδξ αζηήζεςξ. Δζδζηυηενα  

πνμαάθθμοκ υηζ είκαζ πνζζηζακμί μνευδμλμζ ηαζ υηζ έπμοκ άιεζμ ηαζ εκεζηχξ έκκμιμ ζοιθένμκ 

βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ ηνζκυιεκδξ αζηήζεςξ, δζυηζ είβμκηαζ απυ ηδκ πνμζααθθυιεκδ απυθαζδ 

ηυζμ μζ ίδζμζ ςξ βμκείξ υζμ ηαζ ηα ηέηκα ημοξ, ηα μπμία δεκ δζδάζημκηαζ ηζξ ανπέξ ηαζ ηα 

δυβιαηα ηδξ μνευδμλδξ πίζηεςξ ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ. Οζ δφμ 

πνχημζ αζημφκηεξ, βμκείξ δφμ ηέηκςκ, έπμοκ πνμζημιίζεζ ζπεηζηχξ ηδκ 395/6.9.2018 αεααίςζδ 

θμίηδζδξ ημο εκυξ ηέηκμο ημοξ ζηδκ Α’ ηάλδ ημο Γοικαζίμο  ηαζ ηδκ 122/6.9.2018 ακηίζημζπδ 

αεααίςζδ θμίηδζδξ ημο άθθμο ηέηκμο ημοξ ζηδκ Δ’ ηάλδ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο  βζα ημ 

ζπμθζηυ έημξ 2018-2019, ηαεχξ ηαζ ημ απυ 6.9.2018 πζζημπμζδηζηυ μζημβεκεζαηήξ 

ηαηάζηαζδξ. Ο δε ηνίημξ απυ ημοξ αζημφκηεξ  έπεζ πνμζημιίζεζ  ηδκ απυ 6.9.2018 αεααίςζδ 

θμίηδζδξ ημο ηέηκμο ημο ζηδκ Δ’  ηάλδ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο βζα ημ ζπμθζηυ έημξ 2018 – 

2019 ηαεχξ ηαζ ημ απυ 3.9.2018 πζζημπμζδηζηυ μζημβεκεζαηήξ ηαηάζηαζδξ. Με ηα δεδμιέκα 

αοηά μζ ςξ άκς αζημφκηεξ αζημφκ ιε έκκμιμ ζοιθένμκ ηδκ ηνζκυιεκδ αίηδζδ ηυζμ αημιζηχξ 

υζμ ηαζ οπυ ηδκ ζδζυηδηά ημοξ ςξ αζημφκηςκ ηδκ επζιέθεζα ηςκ ακήθζηςκ ηέηκςκ ημοξ (αθ. 

ηΔ 661,926/2018 Οθμι.). 

 9. Δπεζδή, δ ηέηανηδ ηςκ αζημφκηςκ Ηενά Μδηνυπμθδ Πεζναζχξ ηαζ μ πέιπημξ αζηχκ 

Μδηνμπμθίηδξ Πεζναζχξ πνμαάθθμοκ πνμξ εειεθίςζδ ημο εκκυιμο ζοιθένμκηυξ ημοξ υηζ 

έπμοκ ηδκ οπμπνέςζδ κα ζοκενβάγμκηαζ ιε ηδκ Πμθζηεία επί ημο εέιαημξ ηδξ ενδζηεοηζηήξ 

εηπαζδεφζεςξ ηαζ αβςβήξ ηςκ κέςκ ηαζ δδ ηςκ παζδζχκ ημο δδιμηζημφ ηαζ ημο βοικαζίμο, 



εκυρεζ ηδξ δζαθαιαακυιεκδξ ζηζξ δζαηάλεζξ ημο κ. 590/1977 (πενί ημο Καηαζηαηζημφ Υάνηδ 

ηδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Δθθάδμξ) ααζζηήξ απμζημθήξ ηςκ Ηενχκ Μδηνμπυθεςκ ηαζ ηςκ Ηενχκ 

Ναχκ, ηςκ Ανπζενέςκ Μδηνμπμθζηχκ ηαζ ηςκ Ηενέςκ, ηαζ ζδίςξ αοηήξ ημο άνενμο 2 ημο 

κυιμο αοημφ ηαηά ηδκ μπμία «Ζ Δηηθδζία ηδξ Δθθάδμξ ζοκενβάγεηαζ ιεηά ηδξ Πμθζηείαξ, 

πνμηεζιέκμο πενί εειάηςκ ημζκμφ εκδζαθένμκημξ, ςξ ηα ηδξ πνζζηζακζηήξ αβςβήξ ηδξ 

κευηδημξ, ……..». Δλάθθμο, δ Ηενά Μδηνυπμθδ Πεζναζχξ ζζπονίγεηαζ επί πθέμκ υηζ έπεζ  ηδκ 

εοεφκδ θεζημονβίαξ ηαζ ηδκ επμπηεία ηνζχκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, δζαθμνεηζημφ εηπαζδεοηζημφ 

επζπέδμο (παζδζημφ ζηαειμφ ηαζ κδπζαβςβείμο, δδιμηζημφ ζπμθείμο, βοικαζίμο ηαζ θοηείμο), 

ηαζ υηζ βζα ημκ θυβμ αοηυκ έπεζ άιεζμ, πνμζςπζηυ ηαζ εκεζηχξ έκκμιμ ζοιθένμκ βζα ηδκ 

άζηδζδ ηδξ ηνζκυιεκδξ αζηήζεςξ. Δκυρεζ αοηχκ έκκμιμ ζοιθένμκ βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ 

ηνζκυιεκδξ αζηήζεςξ έπμοκ ηυζμ δ Ηενά Μδηνυπμθδ Πεζναζχξ, υζμ ηαζ μ Μδηνμπμθίηδξ 

Πεζναζχξ, μ μπμίμξ πνμίζηαηαζ αοηήξ ηαζ θένεζ ηδκ πμζιακηζηή εοεφκδ βζα ημοξ μνευδμλμοξ 

πνζζηζακμφξ ηδξ Μδηνμπυθεχξ ημο, δμεέκημξ υηζ, υπςξ πνμαάθθμοκ, είβμκηαζ δεζηχξ απυ ηδ 

ιεηααμθή ημο πενζεπμιέκμο ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ημο εκ βέκεζ παναηηήνα ημο ιαεήιαημξ ηςκ 

ενδζηεοηζηχκ ζηα δδιμηζηά ηαζ βοικάζζα. Σμ έκκμιμ ζοιθένμκ ηςκ ακςηένς πνμζχπςκ 

ηαείζηαηαζ, άθθςζηε, ζαθέξ ηαζ εη ημο υηζ, θυβς ηδξ θεζημονβίαξ ζπμθείςκ πνςημαάειζαξ ηαζ 

δεοηενμαάειζαξ εηπαζδεφζεςξ, βζα ηα μπμία έπεζ θάαεζ άδεζα θεζημονβίαξ δ αζημφζα Ηενά 

Μδηνυπμθδ, οθίζηαηαζ οπμπνέςζδ εθανιμβήξ ηςκ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ πμο 

αθμνμφκ ημ ιάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ (αθ. ηΔ 660/2018 Οθμι.), απμννζπημιέκςκ ηςκ πενί 

ημο ακηζεέημο πνμααθθμιέκςκ ιε ημ  146855/ΓΓ4/7.9.2018 έββναθμ απυρεςκ ηδξ Γζμζηήζεςξ 

πνμξ ημ Γζηαζηήνζμ. Μεζμρήθδζε μ φιαμοθμξ Θ. Ανααάκδξ, ηαηά ηδκ βκχιδ ημο μπμίμο μ 

Μδηνμπμθίηδξ ηαζ δ Μδηνυπμθδ Πεζναζχξ δεκ έπμοκ έκκμιμ ζοιθένμκ βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ 

αζηήζεςξ επζηαθμφιεκμζ ημ άνε. 9 παν. 1 πεν. ε΄ ημο κ. 590/1977, δζυηζ ηαηά ημ άνε. αοηυ 

ανιυδζα κα παναημθμοεεί ημ δμβιαηζηὸ πενζεπυιεκμ ηςκ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ ημο ιαεήιαημξ 

ηςκ Θνδζηεοηζηχκ είκαζ δ Γζανηήξ Ηενά φκμδμξ ηαζ υπζ ηάεε Μδηνυπμθδ ή μ πνμσζηάιεκμξ 

αοηήξ Μδηνμπμθίηδξ. Πεναζηένς, μφηε δ δζαηήνδζδ εηπαζδεοηδνίςκ πνμζδίδεζ ζημοξ ακςηένς 

έκκμιμ ζοιθένμκ, δζυηζ δεκ πνμαάθθεηαζ μφηε πνμηφπηεζ υηζ αοημί κμιίιςξ εηπνμζςπμφκ ηζξ 

μζηείεξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ ή ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ βμκείξ ηςκ, ηαε’ οπμηαηάζηαζδ ηςκ μζηείςκ 

μνβάκςκ δζμζηήζεςξ ηςκ εηπαζδεοηδνίςκ ηαζ ηςκ ζοθθυβςκ βμκέςκ.  

 10. Δπεζδή, ημ έηημ ηςκ αζημφκηςκ ζςιαηείμ πνμαάθθεζ υηζ δ πνμάζπζζδ ημο μνευδμλμο 

παναηηήνα ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ, πμο πθήηηεηαζ ιε ηδκ πνμζααθθυιεκδ 

απυθαζδ, απμηεθεί ιένμξ ημο ζημπμφ ημο ςξ ζςιαηείμο ηαζ, ςξ εη ημφημο, έπεζ άιεζμ έκκμιμ 

ζοιθένμκ βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ ηνζκυιεκδξ αζηήζεςξ, εκυρεζ ηςκ ηαηαζηαηζηχκ ημο ζημπχκ, 

ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ πενζθαιαάκμκηαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ μοζίαξ ημο Ονευδμλμο Υνζζηζακζζιμφ, 

δ δζέβενζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ ηδξ αβάπδξ ημο θαμφ πνμξ ηδ ενδζηεοηζηή βκχζδ ηαζ γςή 

εκηυξ ημο πθαζζίμο ηςκ παηνζηχκ ιαξ παναδυζεςκ, μ πθήνδξ ενδζηεοηζηυξ ηαζ δεζηυξ 

δζαθςηζζιυξ ηδξ κευηδημξ ηαζ δ πνμζήθςζδ ζηδκ Ονεμδμλία ηαζ άιοκα ηαηά πάζδξ 

ακηζμνεμδυλμο ηαζ ακηζπνζζηζακζηήξ εηδδθχζεςξ. Με ηα δεδμιέκα αοηά ηαζ ημ ςξ άκς 

ζςιαηείμ έπεζ έκκμιμ ζοιθένμκ βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ ηνζκυιεκδξ αζηήζεςξ (αθ. ηΔ 661/2018), 

ηα πενί ημο ακηζεέημο δε πνμααθθυιεκα ιε ημ 146855/ΓΓ4/7.9.2018 έββναθμ απυρεςκ ηδξ 

Γζμζηήζεςξ πνμξ ημ Γζηαζηήνζμ είκαζ απμννζπηέα. 

 11. Δπεζδή, ηαηυπζκ ηςκ ακςηένς υθμζ μζ αζημφκηεξ  αζημφκ ηδκ ηνζκυιεκδ αίηδζδ ιε 

έκκμιμ ζοιθένμκ ηαζ παναδεηηχξ μιμδζημφκ, πνμαάθθμκηαξ ημζκμφξ θυβμοξ αηονχζεςξ πμο 

ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ίδζα κμιζηή ηαζ πναβιαηζηή αάζδ (αθ. ηΔ 660-1/2018,926/2018). 

Μεζμρήθδζε μ φιαμοθμξ Θ. Ανααάκδξ, ηαηά ηδκ βκχιδ ημο μπμίμο μζ ιδ έπμκηεξ ηδκ 



ζδζυηδηα βμκέςκ ιαεδηχκ αζημφκηεξ (Μδηνμπμθίηδξ ηαζ Μδηνυπμθδ Πεζναζχξ ηαζ φθθμβμξ 

Θεμθυβςκ) απαναδέηηςξ πνμαάθθμοκ πανάααζδ ημο άνε. 2 ημο ΠΠΠ ΔΓΑ, ημ μπμίμ 

κμιζιμπμζμφκηαζ κα επζηαθεζεμφκ ιυκμ ιαεδηέξ ή βμκείξ ιαεδηχκ (πναθ. ΔΔπΓΑ 7.4.1997, 

Scientology Kirche Deutschland). οκεπχξ μζ ακςηένς αζημφκηεξ δεκ μιμδζημφκ ιε ημοξ 

θμζπμφξ αζημφκηεξ βμκείξ ιαεδηχκ. 

12. Δπεζδή, ημ πανειααίκμκ ζςιαηείμ, ζφιθςκα ιε ημ ηαηαζηαηζηυ ημο, έπεζ ςξ ιέθδ 

ημο εεμθυβμοξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ηαζ ααζζηυ ζημπυ ηδκ 

ακααάειζζδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ εηπαζδεφζεςξ ζηδκ Δθθάδα. Μεηαλφ ηςκ απμηοπςιέκςκ ζημ 

ηαηαζηαηζηυ ημο εζδζηυηενςκ ζημπχκ ηαζ αλυκςκ δνάζδξ είκαζ: «α) Ζ εηπυκδζδ ηαζ δ 

δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ ζπεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημ παναηηήνα ηδξ Θνδζηεοηζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ ζηδκ Δθθάδα (ζε Α/αάειζα ηαζ Β/αάειζα εηπαίδεοζδ), α) Ζ ζοιαμθή ζηδ 

δδιζμονβία εκυξ πθαζζίμο δζαθυβμο ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ ηδξ Δθθδκζηήξ Πμθζηείαξ πμο είηε 

ειπθέημκηαζ εεζιζηά ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ πανμπή ηδξ ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

(Τπμονβείμ Παζδείαξ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, ζοκδζηαθζζηζημί θμνείξ εηπαζδεοηζηχκ η.α) 

είηε έπμοκ κυιζιμ ηαζ εειζηυ εκδζαθένμκ βζα αοηήκ (εηηθδζία ηδξ εθθάδμξ, ενδζηεοηζηέξ 

ημζκυηδηεξ, ακελάνηδηεξ ανπέξ, πμθζηζηά ηυιιαηα, ζφθθμβμζ η.α.), β)... δ) Ζ ζοιαμθή ζηδκ 

ακάπηολδ εθεφεενμο δζεπζζηδιμκζημφ ηαζ εεμθμβζημφ δζαθυβμο ζπεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηαζ 

ημ παναηηήνα ηδξ ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Δθθάδα [...], ε)... ζη)... γ)….δ)...». Δπίζδξ, 

ιεηαλφ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο πανειααίκμκημξ ζςιαηείμο, υπςξ απμηοπχκμκηαζ ζημ 

ηαηαζηαηζηυ ημο, είκαζ δ πνμζθοβή ζηδ δζηαζμζφκδ ηαζ βεκζηχξ δ ακάθδρδ ηάεε εκένβεζαξ 

ακαβηαίαξ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ ζημπχκ, ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδξ 

δεζηήξ οπμζηάζεςξ ημο ζοκδέζιμο, ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκεηαζ, υπςξ πνμαάθθεηαζ, ηαζ δ 

άζηδζδ ηδξ εκ θυβς πανειαάζεςξ. Με αάζδ ηα ακςηένς,  ημ πνμακαθενεέκ ζςιαηείμ 

πνμαάθθεζ υηζ  έπεζ έκκμιμ ζοιθένμκ βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ ηνζκυιεκδξ πανειαάζεςξ, ηαεχξ, 

αάζεζ ηςκ ηαηαζηαηζηχκ ζημπχκ ημο, ιενζικά βζα ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ημ ιάεδια ηςκ 

Θνδζηεοηζηχκ, υπςξ δζδάζηεηαζ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαζδεφζεςξ ιέζς ηδξ 

αλζμπμζήζεςξ υθςκ ηςκ ζφβπνμκςκ ελεζδζηεοιέκςκ παζδαβςβζηχκ ιεευδςκ ηαζ πανάθθδθα ηδ 

αεθηίςζδ ημο ιμνθςηζημφ επζπέδμο ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ ιάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ. Όπςξ  

πνμαάθθεζ  δε, ιέθδ ημο ζοβηαηαθέβμκηαζ ιεηαλφ ηςκ εεμθυβςκ ηαζ δαζηάθςκ πμο 

ζοιιεηείπακ ζηδκ εηπυκδζδ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ, πμο απμηεθεί 

πενζεπυιεκμ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ πνάλεςξ, ιεηαλφ ηςκ ειπεζνμβκςιυκςκ ηαζ αλζμθμβδηχκ 

ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ιεηαλφ ηςκ ζοκηαηηχκ ηςκ θαηέθςκ – αζαθίςκ πμο δζακειήεδηακ 

ζημοξ ιαεδηέξ.Τπυ ηα δεδμιέκα αοηά,  ιε έκκμιμ ζοιθένμκ αζηεί ηδκ ηνζκυιεκδ πανέιααζδ 

ημ ςξ άκς ζςιαηείμ, ηα δε πενί ημο ακηζεέημο πνμααθθυιεκα ιε ημ απυ 5.10.2018 οπυικδια 

ηςκ αζημφκηςκ είκαζ απμννζπηέα. 

13. Δπεζδή, δ έκςζδ πενζζζυηενςκ αζημφκηςκ ζε ημζκυ δζηυβναθμ επζηνέπεηαζ, ιε ηδκ 

πνμτπυεεζδ υηζ πνμαάθθμοκ ημζκμφξ θυβμοξ αηονχζεςξ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ίδζα κμιζηή 

ηαζ πναβιαηζηή αάζδ. οκέπεζα ημφημο είκαζ υηζ μζ πνμααθθυιεκμζ ιδ ημζκμί βζα υθμοξ ημοξ 

αζημφκηεξ θυβμζ είκαζ απανάδεηημζ (ηΔ 5935/1995 Οθμι.). Δπμιέκςξ, εθυζμκ ημ απυ 

10.8.2018 δζηυβναθμ πνμζεέηςκ θυβςκ  δεκ αζηείηαζ απυ υθμοξ ημοξ μιυδζημοξ αζημφκηεξ 

(ζοβηεηνζιέκα δεκ αζηείηαζ απυ ηδκ δεφηενδ αζημφζα), μζ πνμααθθυιεκμζ ιε αοηυ πνυζεεημζ 

θυβμζ,  ςξ ιδ ημζκμί βζα υθμοξ ημοξ αζημφκηεξ,  πνέπεζ κ' απμννζθεμφκ ςξ απανάδεηημζ (αθ. 

ηΔ 5935/1995 Οθμι., 3271/2000,1332/2004 7ι.,2531/2005 7ι.,807/2008,3923/2008 

7ι.,2739,4525/2014,1688-9/2015 7ι.). 



14. Δπεζδή, ζημ ζζπφμκ φκηαβια βίκεηαζ επίηθδζδ ηδξ Αβίαξ Σνζάδμξ («Eζξ ηo υκoια 

ηδξ Aβίαξ ηαζ Oιooοζίoο ηαζ Aδζαζνέηoο Tνζάδoξ»), ζημ δε άνενμ 2 παν. 1, ημ μπμίμ 

εκηάζζεηαζ ζημ Σιήια  Α’ ημο Μένμοξ Πνχημο αοημφ, μνίγεηαζ υηζ: «Ο ζεααζιυξ ηαζ δ 

πνμζηαζία ηδξ αλίαξ ημο ακενχπμο απμηεθμφκ ηδκ πνςηανπζηή οπμπνέςζδ ηδξ Πμθζηείαξ». Δκ 

ζοκεπεία, ζημ άνενμ 3, ημ μπμίμ εκηάζζεηαζ ζημ Σιήια Β΄ αοημφ (ιε ηίηθμ: «πέζεζξ 

Δηηθδζίαξ ηαζ Πμθζηείαξ») ημο Μένμοξ Πνχημο ημο οκηάβιαημξ, μνίγεηαζ υηζ: «1. 

Eπζηναηoφζα ενδζηεία ζηδκ Eθθάδα είκαζ δ ενδζηεία ηδξ Aκαηoθζηήξ Oνευδoλδξ Eηηθδζίαξ 

ηoο Xνζζηoφ. H Oνευδoλδ Eηηθδζία ηδξ Eθθάδαξ, πoο βκςνίγεζ ηεθαθή ηδξ ηoκ Kφνζo διχκ 

Iδζoφ Xνζζηυ, οπάνπεζ ακαπυζπαζηα εκςιέκδ δoβιαηζηά ιε ηδ Mεβάθδ Eηηθδζία ηδξ 

Kςκζηακηζκoφπoθδξ ηαζ ιε ηάεε άθθδ oιυδoλδ Eηηθδζία ηoο Xνζζηoφ· ηδνεί απαναζάθεοηα, 

υπςξ εηείκεξ, ηoοξ ζενoφξ απoζηoθζηoφξ ηαζ ζοκoδζηoφξ ηακυκεξ ηαζ ηζξ ζενέξ παναδυζεζξ. 

Eίκαζ αοηoηέθαθδ, δζoζηείηαζ απυ ηδκ Iενά φκoδo ηςκ εκ εκενβεία Aνπζενέςκ ηαζ απυ ηδ 

Γζανηή Iενά φκoδo πoο πνoένπεηαζ απυ αοηή ηαζ ζοβηνoηείηαζ υπςξ oνίγεζ μ Kαηαζηαηζηυξ 

Xάνηδξ ηδξ Eηηθδζίαξ, ιε ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ ηoο Παηνζανπζηoφ Tυιoο ηδξ ηε΄ (29) 

Ioοκίoο 1850 ηαζ ηδξ οκoδζηήξ Πνάλδξ ηδξ 4δξ επηειανίoο 1928. 2. To εηηθδζζαζηζηυ 

ηαεεζηχξ πoο οπάνπεζ ζε oνζζιέκεξ πενζoπέξ ηoο Kνάηoοξ δεκ ακηίηεζηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ηδξ 

πνoδβoφιεκδξ παναβνάθoο. 3. To ηείιεκo ηδξ Aβίαξ Γναθήξ ηδνείηαζ ακαθθoίςηo. H επίζδιδ 

ιεηάθναζή ηoο ζε άθθo βθςζζζηυ ηφπo απαβoνεφεηαζ πςνίξ ηδκ έβηνζζδ ηδξ Aοηoηέθαθδξ 

Eηηθδζίαξ ηδξ Eθθάδαξ ηαζ ηδξ Mεβάθδξ ηoο Xνζζηoφ Eηηθδζίαξ ζηδκ Kςκζηακηζκoφπoθδ». 

Πεναζηένς, ζημ Μένμξ Γεφηενμ ημο οκηάβιαημξ ιε ηίηθμ: «Αημιζηά ηαζ ημζκςκζηά 

δζηαζχιαηα» μνίγεηαζ, ζημ ιεκ άνενμ 5 αοημφ, υηζ: «1. Καεέκαξ έπεζ δζηαίςια κα ακαπηφζζεζ 

εθεφεενα ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο ηαζ κα ζοιιεηέπεζ ζηδκ ημζκςκζηή, μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή 

γςή ηδξ Υχναξ, εθυζμκ δεκ πνμζαάθθεζ ηα δζηαζχιαηα ηςκ άθθςκ ηαζ δεκ πανααζάγεζ ημ 

φκηαβια ή ηα πνδζηά ήεδ. 2. Όθμζ υζμζ ανίζημκηαζ ζηδκ Δθθδκζηή Δπζηνάηεζα 

απμθαιαάκμοκ ηδκ απυθοηδ πνμζηαζία ηδξ γςήξ, ηδξ ηζιήξ ηαζ ηδξ εθεοεενίαξ ημοξ, πςνίξ 

δζάηνζζδ εεκζηυηδηαξ, θοθήξ, βθχζζαξ ηαζ ενδζηεοηζηχκ ή πμθζηζηχκ πεπμζεήζεςκ. 

Δλαζνέζεζξ επζηνέπμκηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο πνμαθέπεζ ημ δζεεκέξ δίηαζμ … 3. … 4. … 

5. ...», ζημ δε άνενμ 13 αοημφ μνίγεηαζ υηζ: «1. H εθεοεενία ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ 

είκαζ απανααίαζηδ. H απυθαοζδ ηςκ αηoιζηχκ ηαζ πoθζηζηχκ δζηαζςιάηςκ δεκ ελανηάηαζ απυ 

ηζξ ενδζηεοηζηέξ πεπoζεήζεζξ ηαεεκυξ. 2. Kάεε βκςζηή ενδζηεία είκαζ εθεφεενδ ηαζ ηα 

ζπεηζηά ιε ηδ θαηνεία ηδξ ηεθoφκηαζ ακειπυδζζηα οπυ ηδκ πνoζηαζία ηςκ κυιςκ. H άζηδζδ 

ηδξ θαηνείαξ δεκ επζηνέπεηαζ κα πνoζαάθθεζ ηδ δδιυζζα ηάλδ ή ηα πνδζηά ήεδ. O 

πνoζδθοηζζιυξ απαβoνεφεηαζ. 3. ... 4. Kακέκαξ δεκ ιπoνεί, ελαζηίαξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ηoο 

πεπoζεήζεςκ, κα απαθθαβεί απυ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ οπoπνεχζεςκ πνoξ ηo Kνάηoξ ή κα 

ανκδεεί κα ζοιιoνθςεεί πνoξ ηoοξ κυιoοξ. 5. ...». φιθςκα δε ιε ημ άνενμ 14 παν. 3, 

επζηνέπεηαζ ηαη’ ελαίνεζδ δ ηαηάζπεζδ εθδιενίδςκ ή άθθςκ εκηφπςκ, ιεηαλφ άθθςκ βζα 

πνμζαμθή ηδξ πνζζηζακζηήξ ηαζ ηάεε άθθδξ βκςζηήξ ενδζηείαξ. Δλάθθμο, ζημ άνενμ 16 ημο 

οκηάβιαημξ μνίγεηαζ υηζ: «1. ... 2. H παζδεία απoηεθεί ααζζηή απoζηoθή ηoο Kνάηoοξ ηαζ έπεζ 

ζηoπυ ηδκ δεζηή, πκεοιαηζηή, επαββεθιαηζηή ηαζ θοζζηή αβςβή ηςκ Eθθήκςκ, ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ εεκζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηδ δζάπθαζή ηoοξ ζε εθεφεενoοξ ηαζ οπεφεοκoοξ 

πoθίηεξ. 3. Tα έηδ οπoπνεςηζηήξ θoίηδζδξ δεκ ιπoνεί κα είκαζ θζβυηενα απυ εκκέα. 4. …. 

5. …», ζημ δε άνενμ 21 αοημφ μνίγεηαζ υηζ: «Ζ μζημβέκεζα, ςξ εειέθζμ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηαζ 

πνμαβςβήξ ημο Έεκμοξ …. ηαζ δ παζδζηή δθζηία ηεθμφκ οπυ ηδκ πνμζηαζία ημο Κνάημοξ. 2. … 

3. … 4. … 5. ... 6. ... 7. …». φιθςκα δε ιε ημ άνενμ 110 (παν. 1) δεκ οπυηεζκηαζ, ιεηαλφ 



άθθςκ, ζε ακαεεχνδζδ ηαζ μζ ακςηένς παναηεεείζεξ δζαηάλεζξ ηςκ άνενςκ 5 παν. 1 ηαζ 13 

παν. 1 αοημφ. 

15. Δπεζδή, πεναζηένς, ημ άνενμ 9 ηδξ Δονςπασηήξ οιαάζεςξ «βζα ηδκ πνμάζπζζδ 

ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο ακενχπμο ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ εθεοεενζχκ» (ΔΓΑ), πμο ηονχεδηε ημ 

πνχημκ ιε ημκ κυιμ 2329/1953 (Α΄ 68) ηαζ εη κέμο ιε ημ κ.δ. 53/1974 (Α΄ 256), εββοάηαζ, 

ζηδκ παν. 1, ηδκ εθεοεενία ηδξ ενδζηείαξ εκχ ζηδκ παν. 2 ημο ίδζμο άνενμο πνμαθέπμκηαζ μζ 

πενζμνζζιμί ημο δζηαζχιαημξ αοημφ. Δζδζηυηενα ημ άνενμ 9 μνίγεζ υηζ: «Πάκ πνυζςπμ 

δζηαζμφηαζ εζξ ηδκ εθεοεενία ζηέρεςξ, ζοκεζδήζεςξ ηαζ ενδζηείαξ. Σμ δζηαίςια ημφημ 

επάβεηαζ ηδκ εθεοεενίακ αθθαβήξ ενδζηείαξ ή πεπμζεήζεςκ, ςξ ηαζ ηδκ εθεοεενίακ 

εηδδθχζεςξ ηδξ ενδζηείαξ ή ηςκ πεπμζεήζεςκ ιειμκςιέκςξ ή ζοθθμβζηχξ, δδιμζία ή ηαη’ 

ζδίακ, δζα ηδξ θαηνείαξ, ηδξ παζδείαξ ηαζ ηδξ αζηήζεςξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ηαεδηυκηςκ ηαζ 

ηεθεημονβζχκ. 2. Ζ εθεοεενία εηδδθχζεςξ ηδξ ενδζηείαξ ή ηςκ πεπμζεήζεςκ δεκ επζηνέπεηαζ 

κα απμηεθέζδ ακηζηείιεκμκ εηένςκ πενζμνζζιχκ πένακ ηςκ πνμαθεπμιέκςκ οπυ ημο κυιμο ηαζ 

απμηεθμφκηςκ ακαβηαία ιέηνα, εκ δδιμηναηζηή ημζκςκία δζα ηδκ δδιμζίακ αζθάθεζακ, ηδκ 

πνμάζπζζζκ ηδξ δδιμζίαξ ηάλεςξ, οβείαξ ηαζ δεζηήξ ή ηδκ πνμάζπζζζκ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ 

ηςκ εθεοεενζχκ ηςκ άθθςκ». Πεναζηένς ζημ άνενμ 14 αοηήξ μνίγεηαζ υηζ: «Ζ πνήζζξ ηςκ 

ακαβκςνζγμιέκςκ εκ ηδ πανμφζδ οιαάζεζ δζηαζςιάηςκ ηαζ εθεοεενζχκ δέμκ κα ελαζθαθζζεή 

αζπέηςξ δζαηνίζεςξ θφθμο, θοθήξ, πνχιαημξ, βθχζζδξ, ενδζηείαξ, πμθζηζηχκ ή άθθςκ 

πεπμζεήζεςκ, εεκζηήξ ή ημζκςκζηήξ πνμεθεφζεςξ, ζοιιεημπήξ εζξ εεκζηήκ 

ιεζμκυηδηα,πενζμοζίαξ, βεκκήζεςξ ή άθθδξ ηαηαζηάζεςξ». Δλάθθμο, ημ άνενμ 2 ημο Πνχημο 

Πνμζεέημο Πνςημηυθθμο ηδξ ΔΓΑ ηαημπονχκεζ ημ δζηαίςια ζηδκ εηπαίδεοζδ, μνίγεζ δε 

εζδζηυηενα υηζ: «Οοδείξ δφκαηαζ κα ζηενδεή ημο δζηαζχιαημξ υπςξ εηπαζδεοεή. Πάκ Κνάημξ 

εκ ηδ αζηήζεζ ηςκ ακαθαιαακμιέκςκ οπ αοημφ ηαεδηυκηςκ επί ημο πεδίμο ηδξ ιμνθχζεςξ 

ηαζ ηδξ εηπαζδεφζεςξ εα ζέαεηαζ ημ δζηαίςια ηςκ βμκέςκ υπςξ ελαζθαθίγςζζ ηδκ ιυνθςζζκ 

ηαζ ηδκ εηπαίδεοζζκ ηαφηδκ ζοιθχκςξ πνμξ ηαξ ζδίαξ αοηχκ ενδζηεοηζηάξ ηαζ θζθμζμθζηάξ 

πεπμζεήζεζξ». 

16. Δπεζδή, δ πενζεπυιεκδ ζημ άνενμ 3 παν. 1 ημο οκηάβιαημξ ακαθμνά ςξ 

«επζηναημφζδξ»- ζηδκ Δθθάδα  ηδξ ενδζηείαξ ηδξ Ακαημθζηήξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ ημο 

Υνζζημφ  -υπςξ, άθθςζηε, ηαζ δ επίηθδζδ ζηδκ ηεθαθίδα ημο οκηάβιαημξ ηδξ «Αβίαξ, 

Οιμμοζίμο ηαζ Αδζαζνέημο Σνζάδμξ»- ζοκανηάηαζ ιε ημκ ηαίνζμ νυθμ ηδξ Ονευδμλδξ 

Δηηθδζίαξ ζηδκ ζζημνζηή πμνεία ημο Δθθδκζζιμφ, ζδίςξ ηαηά ηδκ πνμδβδεείζα ηδξ εεκζηήξ 

ακελανηδζίαξ πνμκζηή πενίμδμ ηδξ ημονημηναηίαξ, απμηεθεί δε ηαζ δζαπίζηςζδ ημο 

πναβιαηζημφ βεβμκυημξ υηζ ηδκ ενδζηεία αοηήκ πνεζαεφεζ δ  πθεζμρδθία ημο εθθδκζημφ θαμφ, 

εκχ δεκ ζηενείηαζ δ ακαθμνά αοηή ηαζ ηακμκζζηζηχκ ζοκεπεζχκ (υπςξ π.π., εκδεζηηζηχξ, δ 

ηαεζένςζδ πνζζηζακζηχκ εμνηχκ ςξ οπμπνεςηζηχκ ανβζχκ ζε εεκζηυ ηαζ ημπζηυ επίπεδμ, ζημκ 

δδιυζζμ ηαζ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα) (αθ. ηΔ 660,926/2018 Οθμι.). Δλάθθμο, δ δζάηαλδ ημο 

άνενμο 16 παν. 2 ημο οκηάβιαημξ, δ μπμία ακαβμνεφεζ ηδκ παζδεία ςξ ααζζηή απμζημθή ημο 

Κνάημοξ, ζοβηαηαθέβεζ ιεηαλφ ηςκ ζημπχκ ηδξ ηδκ ακάπηολδ ηδξ εεκζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ 

ζοκεζδήζεςξ ηςκ Δθθήκςκ. Ζ έκκμζα ηδξ «εεκζηήξ» ηαζ ηδξ «ενδζηεοηζηήξ» ζοκεζδήζεςξ 

ηαηά ηδκ εκ θυβς ζοκηαβιαηζηή δζάηαλδ, είκαζ, εκυρεζ ηαζ ηδξ πνήζεςξ μνζζηζημφ άνενμο, 

ζοβηεηνζιέκδ ηαζ δεκ αθμνά ζε μπμζμδήπμηε έεκμξ ηαζ ζε μπμζμδήπμηε ενήζηεοια. 

Δζδζηυηενα, ςξ ακάπηολδ ηδξ «εεκζηήξ» ζοκεζδήζεςξ κμείηαζ εοθυβςξ, εθ' υζμκ ημ εθθδκζηυ 

Κνάημξ ζδνφεδηε ηαζ οπάνπεζ ςξ εεκζηυ Κνάημξ (αθ. ηΔ 460/2013 Οθμι.), δ ακάπηολδ ηδξ 

εθθδκζηήξ -ηαζ υπζ άθθδξ- εεκζηήξ ζοκεζδήζεςξ, ςξ ακάπηολδ δε ηδξ «ενδζηεοηζηήξ» 

ζοκεζδήζεςξ κμείηαζ δ ακάπηολδ μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ ζοκεζδήζεςξ (αθ. ηΔ 660,926/2018 



Οθμι.,2176/1998 7ι.,3356/1995), εκυρεζ ημο υηζ δ ενδζηεία ηδξ Ακαημθζηήξ Ονεμδυλμο 

Δηηθδζίαξ ημο Υνζζημφ, παναηηδνζγυιεκδ ςξ «επζηναημφζα ενδζηεία ζηδκ Δθθάδα», 

ακαβκςνίγεηαζ απυ ημκ ζοκηαβιαηζηυ κμιμεέηδ, υπςξ πνμεηηέεδηε, ςξ δ ενδζηεία ηδξ 

πθεζμρδθίαξ ημο εθθδκζημφ θαμφ. ηδκ ακάπηολδ, άθθςζηε, ενδζηεοηζηήξ ζοκεζδήζεςξ ηςκ 

εθθδκμπαίδςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ δζδαζηαθίαξ απμαθέπμοκ ηαζ 

μζ βμκείξ ημοξ, ακηθχκηαξ απυ ηδκ πνμπαναηεεείζα δζάηαλδ ημο άνενμο 13 ημο οκηάβιαημξ, 

ημ δζηαίςια, πμο ηαημπονχκεηαζ εοεέςξ ηαζ απυ ημ άνενμ 2 ημο Πνχημο Πνμζεέημο 

Πνςημηυθθμο (Π.Π.Π.) ηδξ οιαάζεςξ ηδξ ΔΓΑ, κα «ελαζθαθίγμοκ» ηδκ ιυνθςζδ ηαζ 

εηπαίδεοζδ ηςκ ηέηκςκ ημοξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηέξ ημοξ ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ (αθ. ηΔ 

660, 926/2018 Οθμι., 2176/ 1998 7ι., 3356/1995). Πεναζηένς, δμεέκημξ υηζ δ ενδζηεοηζηή 

ζοκείδδζδ βεκκάηαζ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ ζηαδζαηά, πνζκ αηυιδ απυ ηδκ έκανλδ ημο ζπμθζημφ 

αίμο, ζημ πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ (δ μπμία, ςξ «εειέθζμ ηδξ ζοκηδνήζεςξ ηαζ πνμαβςβήξ ημο 

Έεκμοξ» ηεθεί -υπςξ ηαζ δ παζδζηή δθζηία- οπυ ηδκ πνμζηαζία ημο Κνάημοξ, ηαηά ημ άνενμ 21 

ημο οκηάβιαημξ), απυ ηδ δζάηαλδ ημο άνενμο 16 παν. 2 ημο οκηάβιαημξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ παν.1 ηαζ 2 ημο άνενμο 13 αοημφ ηαζ ημο άνενμο 2 ημο ΠΠΠ ηδξ ΔΓΑ 

ζοκάβεηαζ υηζ ςξ «ακάπηολδ» ηδξ μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ ενδζηεοηζηήξ ζοκεζδήζεςξ ηαηά ηα 

ακςηένς κμείηαζ δ ειπέδςζδ ηαζ εκίζποζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ αοηήξ ενδζηεοηζηήξ 

ζοκεζδήζεςξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδ δζδαζηαθία ηςκ δμβιάηςκ, δεζηχκ αλζχκ ηαζ παναδυζεςκ 

ηδξ Ακαημθζηήξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ ημο Υνζζημφ, ςξ εη ημφημο δε, αθμνά απμηθεζζηζηά 

ημοξ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ, ακήημκηεξ ζηδκ ηαηά ηα άκς πθεζμρδθία ημο εθθδκζημφ θαμφ, 

αζπάγμκηαζ ημ μνευδμλμ πνζζηζακζηυ δυβια (αθ. ηΔ 660,926/2018 Οθμι.).Σμ ηονζυηενμ ιέζμ, 

ιε ημ μπμίμ -εηηυξ άθθςκ (πνμζεοπή, εηηθδζζαζιυξ)- οπδνεηείηαζ μ ακςηένς ζοκηαβιαηζηυξ 

ζημπυξ είκαζ δ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ (αθ. ηΔ 660,926/2018 Οθμι.). 

οκεπχξ, ζηζξ ακςηένς οπενκμιμεεηζηήξ ζζπφμξ δζαηάλεζξ ακηίηεζκηαζ νοειίζεζξ κυιςκ ή 

ηακμκζζηζηχκ δζμζηδηζηχκ πνάλεςκ, ιε ηζξ μπμίεξ, ιέζς, ηονίςξ, ηςκ πνμβναιιάηςκ 

δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ, βζα ημοξ απμηεθμφκηεξ ηδκ ηαηά ηα άκς 

πθεζμρδθία ημο εθθδκζημφ θαμφ ιαεδηέξ, δεκ οπδνεηείηαζ μ ςξ άκς ζοκηαβιαηζηυξ ζημπυξ, δ 

ακάπηολδ δδθαδή, οπυ ηδκ πνμεηηεεείζα έκκμζα, ηδξ μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ ζοκεζδήζεςξ (αθ. 

ηΔ 660, 926/2018 Οθμι). Πεναζηένς, ςξ απμζημθή ηδξ Παζδείαξ, δ, οπυ ηδκ πνμεηηεεείζα 

έκκμζα, «ακάπηολδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζοκεζδήζεςξ» απμηεθεί ζοκηαβιαηζηή οπμπνέςζδ ημο 

Κνάημοξ, επζηεθείηαζ δε ηονίςξ ιε ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ, ημ μπμίμ 

βζα κα οπδνεηεί ημκ εκ θυβς ζημπυ, πνέπεζ κα δζδάζηεηαζ επί ζηακυ ανζειυ ςνχκ δζδαζηαθίαξ 

εαδμιαδζαίςξ (αθ. ηΔ 660, 926/2018 Οθμι., 2176/1998,7ι., 3356/1995), κα ιδκ 

οπμααειίγεηαζ, ηαηά ηδκ δζδαζηαθία ηαζ ηδκ ελέηαζδ, ζε ζπέζδ ιε άθθα ιαεήιαηα  ηαζ κα 

πενζθαιαάκεζ μπςζδήπμηε, ιε ζαθήκεζα ηαζ πθδνυηδηα, ηα δυβιαηα, ηζξ δεζηέξ αλίεξ ηαζ ηζξ 

παναδυζεζξ ηδξ Ακαημθζηήξ Ονεμδυλμο Δηηθδζίαξ ημο Υνζζημφ, πςνίξ κα πνμηαθεί ζφβποζδ 

ιε ηδ δζδαζηαθία άθθςκ δμβιάηςκ ηαζ ενδζηεζχκ (αθ. ηΔ 660,926/2018 Οθμι.).Πνέπεζ 

δδθαδή ημ ιάεδια κα δζαηδνεί ςξ πνμέπμοζα ηαζ ηφνζα ιένζικα υπζ ηδκ πανμπή πθδνμθμνζχκ 

ή ηδκ επελενβαζία βκχζεςκ ή ηδκ ακάπηολδ πνμαθδιαηζζιχκ ζζημνζηήξ, ενδζηεοηζηήξ ή 

ημζκςκζμθμβζηήξ θφζεςξ (ακηζηείιεκμ άθθςζηε ηαζ άθθςκ ιαεδιάηςκ) αθθά ηδκ ηαθθζένβεζα 

ηςκ ηαηάθθδθςκ πνμτπμεέζεςκ χζηε κα ιπμνεί κα ιεηαδμεεί ημ πνμεηηεεέκ ηαηά ημ 

φκηαβια πενζεπυιεκυ ημο.Ζ δζδαζηαθία ηςκ ακςηένς ζημζπείςκ είκαζ ζοιααηή ιε ηδκ, 

ηαεζενμφιεκδ ζηδ δζάηαλδ ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 13 ημο οκηάβιαημξ, απανααίαζηδ 

ενδζηεοηζηή εθεοεενία, δζυηζ δεκ ζοκζζηά επζαμθή πίζηεςξ πνμξ ηδκ επζηναημφζα ενδζηεία, 

αθμφ ημ ιάεδια αοηυ, ιέζς ημο μπμίμο πναβιαηχκεηαζ ςξ ζημπυξ ηδξ παζδείαξ δ «ακάπηολδ 



ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζοκεζδήζεςξ» οπυ ημ πνμεηηεεέκ ηαηά ηδ δζάηαλδ ηδξ παν. 2 ημο άνενμο 16 

ημο οκηάβιαημξ πενζεπυιεκμ (ήημζ δ ακάπηολδ μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ ζοκεζδήζεςξ), 

απεοεφκεηαζ απμηθεζζηζηά, ςξ εη ημο ακςηένς πενζεπμιέκμο ημο, ζημοξ ιαεδηέξ πμο 

αζπάγμκηαζ ημ μνευδμλμ πνζζηζακζηυ δυβια ηαζ υπζ ζημοξ εηενυδμλμοξ, αθθυενδζημοξ ή 

άεεμοξ ιαεδηέξ (αθ. ηΔ  660,926/2018 Οθμι.).Σμφημ δε εκυρεζ ηαζ ημο υηζ μζ ηεθεοηαίμζ, 

απμθαφμκηεξ ηδξ ενδζηεοηζηήξ εθεοεενίαξ, δ μπμία ηαημπονχκεηαζ ςξ απανααίαζηδ ιε ηδ 

δζάηαλδ ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 13 ημο οκηάβιαημξ, έπμοκ εοεέςξ αάζεζ ηδξ ζοκηαβιαηζηήξ 

αοηήξ δζαηάλεςξ δζηαίςια πθήνμοξ απαθθαβήξ απυ ημ ιάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ, πςνίξ 

ηαιία δοζιεκή ζοκέπεζα, εθ' υζμκ μζ βμκείξ ημοξ, ή μζ ίδζμζ ακ είκαζ εκήθζημζ, οπμαάθμοκ 

δήθςζδ υηζ δεκ επζεοιμφκ, βζα θυβμοξ ενδζηεοηζηήξ ζοκεζδήζεςξ, κα παναημθμοεήζμοκ ηα 

ηέηκα ημοξ ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ πμο έπεζ ημ πνμεηηεεέκ 

πενζεπυιεκμ.Ζ δήθςζδ, ελάθθμο, αοηή, πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ ημ ελήξ πενζεπυιεκμ:«Λυβμζ 

ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ δεκ επζηνέπμοκ ηδ ζοιιεημπή (ιμο ή ημο παζδζμφ ιμο) ζημ ιάεδια 

ηςκ ενδζηεοηζηχκ» , δεκ πανααζάγεζ ηδ δζάηαλδ ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 13 ημο οκηάβιαημξ, 

εθ' υζμκ βίκεηαζ πάνζκ απαθθαβήξ ηςκ ιαεδηχκ αοηχκ απυ ηδκ, επζααθθυιεκδ ηαη’ ανπήκ απυ 

ημ φκηαβια ηαζ ημ κυιμ, οπμπνέςζδ παναημθμοεήζεςξ ημο ιαεήιαημξ αοημφ [πνα. ηΔ 

660,926 Οθμι., 2176/1998 7ι, 3356/1995, αθ. επίζδξ ηΔ 2280/2001 Οθμι., πνα. ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ ΔΓΑ ηαζ ηδκ  απυθαζδ ημο ΔΓΓΑ ηδξ 26.9.2007 Folgero ηαζ θμζπμί ηαηά Νμναδβίαξ (αν. 

Πνμζθοβήξ 15472/02), ζη. 96-102].Γζα ημοξ ιαεδηέξ υιςξ αοημφξ πμο απαθθάζζμκηαζ  απυ ηδ 

δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ηαζ πνμηεζιέκμο κα απμηναπεί δ δδιζμονβία 

“εθεφεενδξ χναξ”  ηαζ , εκηεφεεκ, μ ηίκδοκμξ απμιαηνφκζεςξ ηςκ ιαεδηχκ απυ ημ ακςηένς, 

ζοκηαβιαηζηχξ επζααθθυιεκμ, ιάεδια πςνίξ απμπνχκηα θυβμ,  δ Πμθζηεία  μθείθεζ κα 

πνμαθέρεζ ηδ δζδαζηαθία ζζυηζιμο ιαεήιαημξ,  ζοκαθμφξ ηαηά ηδκ ακηίθδρή ηδξ 

πενζεπμιέκμο (π.π. ιαεήιαημξ δεζηήξ), εθυζμκ αεααίςξ ζοβηεκηνχκεηαζ  ζηακυξ ανζειυξ 

ιαεδηχκ, ηαηά ηδκ ακηίθδρδ πάκημηε ηδξ Πμθζηείαξ. Πεναζηένς, εθυζμκ δζαζθαθίγεηαζ δ 

ζοκηαβιαηζηή οπμπνέςζδ ημο Κνάημοξ βζα ηδκ ακάπηολδ, ηαηά ηα άκς, ηδξ μνευδμλδξ 

πνζζηζακζηήξ ζοκεζδήζεςξ ηςκ ιαεδηχκ εηείκςκ, μζ μπμίμζ ακήημκηεξ ζηδκ πθεζμρδθία ημο 

εθθδκζημφ θαμφ αζπάγμκηαζ ημ μνευδμλμ πνζζηζακζηυ δυβια, δεκ ειπμδίγεηαζ δ Πμθζηεία κα 

πενζθαιαάκεζ ζηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ εηπαίδεοζδ «ενδζηεζμθμβζημφ» παναηηήνα ιε 

πθδνμθμνίεξ ηαζ βκχζεζξ ηαζ βζα άθθεξ, πένακ ηδξ Ονεμδμλίαξ, ενδζηείεξ ηαζ δυβιαηα (αθ. 

ηΔ 660,926/2018 Οθμι).  

17. Δπεζδή, πεναζηένς, μ κμιμεέηδξ, βζα εηενυδμλμοξ ή αθθυενδζημοξ ιαεδηέξ -ζδίςξ 

ημοξ ιαεδηέξ ημο ηαεμθζημφ δυβιαημξ ή ηδξ εανασηήξ ενδζηείαξ ή ηδξ ιμοζμοθιακζηήξ 

ιεζμκυηδηαξ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ-,  έπεζ νδηχξ πνμαθέρεζ δοκαηυηδηα δζδαζηαθίαξ ημο μζηείμο 

δυβιαημξ ή ενδζηείαξ απυ πνυζςπα πνμηεζκυιεκα απυ ηδκ μζηεία ενδζηεοηζηή ημζκυηδηα, 

πνμηεζιέκμο δε πενί ηδξ ιμοζμοθιακζηήξ ιεζμκυηδηαξ απυ ιμοζμοθιάκμ ενδζηεοηζηυ 

θεζημονβυ (αθ. άνενα 19 παν. 1 ημο  κ. 3379/1955, Α’ 260, 85 παν. 4 ημο κ. 1566/1985, 55 παν. 

5 ημο κ. 4386/2016, Α’ 83, ηαζ 7 παν. 1 ημο κ. 694/1977, Α’ 264). Δκυρεζ αοημφ, ζφιθςκα ιε 

ηδκ ζοκηαβιαηζηή ανπή ηδξ ζζυηδηαξ (άνενμ 4 παν. 1 ημο οκηάβιαημξ) ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ 

άνενςκ 9 ηαζ 14 ηδξ ΔΓΑ ηαζ ηδξ παν. 1 ημο ΠΠΠ αοηήξ, ημ Κνάημξ δεκ ιπμνεί, νοειίγμκηαξ 

ημ πενζεπυιεκμ ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ, κα ζηενήζεζ απυ ημοξ ιαεδηέξ πμο 

αζπάγμκηαζ μνζζιέκμ δυβια ή ενδζηεία ημ δζηαίςια, ημ μπμίμ ακαβκςνίγεζ ζε ιαεδηέξ πμο 

ακήημοκ ζε άθθα δυβιαηα ή ενδζηείεξ, κα δζδάζημκηαζ απμηθεζζηζηά ηα δυβιαηα ηδξ πίζηεχξ 

ημοξ   (αθ. ηΔ 660,926/2018 Οθμι.). 



18. Δπεζδή, μζ φιαμοθμζ Μ. Γημνηγμθίδμο ηαζ Δ. Νίηα δζαηφπςζακ ηδκ αηυθμοεδ 

εζδζηυηενδ βκχιδ: Τπυ ημ ζζπφμκ οκηαβιαηζηυ  πθαίζζμ   ηαζ ηδκ ζοκδοαζιέκδ ενιδκεία ηςκ 

ζπεηζηχκ ζοκηαβιαηζηχκ δζαηάλεςκ ηαηά ημ βνάιια ηαζ ημκ ζημπυ ημοξ,  εκυρεζ   ηδξ ηοπζηήξ 

ημοξ ζζμδοκαιίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ακηίθδρδξ ημο κμήιαηυξ ημοξ ζε ανιμκία ηαζ ιε ηζξ 

πνμπαναηεεείζεξ δζαηάλεζξ ηδξ ΔΓΑ, ζοκάβμκηαζ ηα αηυθμοεα: απχηενμξ ζημπυξ ηδξ 

παζδείαξ, ςξ ααζζηήξ απμζημθήξ ημο Κνάημοξ είκαζ δ “δζάπθαζδ εθεφεενςκ ηαζ οπεφεοκςκ 

πμθζηχκ”. Ζ “αβςβή ηςκ Δθθήκςκ”, δ μπμία πανέπεηαζ πνμξ ημκ ζημπυ αοηυ, μθείθεζ, ιεηαλφ 

ηςκ άθθςκ, κα ζοιαάθθεζ ζηδκ “ακάπηολδ ηδξ εεκζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ ημοξ ζοκείδδζδξ”.Ωξ 

“ζοιαάθθμοζα” δε ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ, μζ 

μπμίμζ εζζένπμκηαζ ζημκ ζπμθζηυ αίμ ιε ήδδ δζαιμνθςιέκδ ζοκείδδζδ πενί ημο εείμο, απυημηδ 

ηςκ αζςιάηςκ ημοξ απυ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, υπςξ αοηά ακαπηφζζμκηαζ ζε ζοκεήηεξ 

πθήνμοξ ενδζηεοηζηήξ εθεοεενίαξ πνμζηαηεουιεκδξ απυ ημ άνενμ 13 παν. 1 ημο οκηάβιαημξ, 

κμείηαζ δ αβςβή εηείκδ πμο έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ κα εζζαβάβεζ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ κα ημοξ 

ελμζηεζχζεζ ιε ηδκ έκκμζα ημο ζενμφ ςξ έβηονδξ πνυηαζδξ κμδιαημδυηδζδξ ημο αίμο. Καζ δδ, 

βζα  ηδκ πθεζμρδθία ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ πμο αζπάγμκηαζ ημ μνευδμλμ πνζζηζακζηυ δυβια, 

υπςξ δ πνυηαζδ αοηή έπεζ δζαιμνθςεεί απυ ηδκ πνζζηζακζηή μνεμδμλία ηαζ ακαδεζπεεί 

ζζημνζηά ζηδκ Δθθάδα ςξ ημ “επζηναηέζηενμ”, ζοθθμβζηυ ενδζηεοηζηυ αίςια, εκχ, ελάθθμο, 

βζα ημοξ εηενμδυλμοξ ή αθθμενήζημοξ ιαεδηέξ ζδίςξ ημοξ ιαεδηέξ ημο ηαεμθζημφ δυβιαημξ ή 

ηδξ εανασηήξ ενδζηείαξ ή ηδξ ιμοζμοθιακζηήξ ιεζμκυηδηαξ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ,   μ 

κμιμεέηδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ζοκηαβιαηζηή ανπή ηδξ ζζυηδηαξ,  έπεζ νδηχξ πνμαθέρεζ 

δοκαηυηδηα δζδαζηαθίαξ ημο μζηείμο δυβιαημξ ή ενδζηείαξ απυ πνυζςπα πνμηεζκυιεκα απυ 

ηδκ μζηεία ενδζηεοηζηή ημζκυηδηα (αθ. ηαζ ζηέρδ 17 ηδξ πανμφζδξ). Δζδζηυηενα βζα ηδκ 

πθεζμρδθία ηςκ   ιαεδηχκ πμο αζπάγεηαζ ημ μνευδμλμ πνζζηζακζηυ δυβια, ηαηά ηδκ ακηίθδρδ  

ημο ζοκηαβιαηζημφ κμιμεέηδ, δ   ενδζηεοηζηή αβςβή, απυ ηδκ ιία ιεκ πθεονά δεκ επζηνέπεηαζ 

κα οπεναεί ημκ παναηηήνα ηδξ ςξ “έβηονδξ” ιεκ, αθθά, πάκηςξ, “πνυηαζδξ” βζα ηδκ 

ζοβηνυηδζδ εθεφεενςκ ζοκεζδήζεςκ, ζηακχκ βζα ηζξ δζηέξ ημοξ πνμζςπζηέξ επζθμβέξ ηαζ, 

επμιέκςξ, δεκ είκαζ επζηνεπηυ κα ιεηααάθθεηαζ ζε δμβιαηζηή μιμθμβία πίζηεςξ ή πμθθχ 

ιάθθμκ ζε ηαηήπδζδ, απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, μθείθεζ κα δζαηδνεί ςξ πνμέπμοζα ηαζ ηφνζα 

ιένζικα υπζ ηδκ πανμπή πθδνμθμνζχκ ή ηδκ επελενβαζία βκχζεςκ ή ηδκ ακάπηολδ 

πνμαθδιαηζζιχκ ζζημνζηήξ, ενδζηεοηζηήξ ή ημζκςκζμθμβζηήξ θφζεςξ (ακηζηείιεκμ άθθςζηε 

ηαζ άθθςκ ιαεδιάηςκ), αθθά ηδκ ειπέδςζδ ηαζ εκίζποζδ  ηδξ μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ 

ζοκείδδζδξ ηςκ ιαεδηχκ αοηχκ, ιε ηδ δζδαζηαθία ηςκ δμβιάηςκ, δεζηχκ αλζχκ ηαζ 

παναδυζεςκ ηδξ Ακαημθζηήξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ.  Καηά ηα θμζπά, είκαζ αζθαθχξ εθεφεενδ 

δ Πμθζηεία κα επζθέβεζ ηαζ κα ηαεμνίγεζ ηακμκζζηζηά ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζπεηζηήξ αβςβήξ ηαηά 

ηδκ εηάζημηε εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηαζ ηα πμνίζιαηα ηδξ παζδαβςβζηήξ επζζηήιδξ, ιδ 

εθεβπυιεκδ δζηαζηζηά ζηζξ επζθμβέξ ηδξ αοηέξ πανά ιυκμκ ςξ πνμξ ηδκ ηήνδζδ ηςκ πζμ πάκς 

ζοκηαβιαηζηχκ οπμπνεχζεςκ. Δλάθθμο, μ φιαμοθμξ . Μανηάηδξ δζαηφπςζε  ηδκ 

εζδζηυηενδ βκχιδ υηζ: Καηά ηδκ δζάηαλδ ημο άνενμο 16 παν. 2 ημο οκηάβιαημξ, μ ημζκυξ 

κμιμεέηδξ είκαζ εθεφεενμξ κα δζαιμνθχκεζ ημ πνυβναιια ηδξ ζπμθζηήξ εηπαζδεφζεςξ ηςκ 

εθθήκςκ ιαεδηχκ, οπυ ημκ υνμ υηζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ δζδαζηυιεκςκ ιαεδιάηςκ μδδβεί ζηδκ 

επίηεολδ ηςκ ζημπχκ, ζημοξ μπμίμοξ μ ζοκηαβιαηζηυξ κμιμεέηδξ απμαθέπεζ,ακαβκςνίγμκηαξ 

ηδκ παζδεία ςξ ααζζηή απμζημθή ημο Κνάημοξ.ημοξ ζημπμφξ αοημφξ μ ζοκηαβιαηζηυξ 

κμιμεέηδξ νδηχξ ζοβηαηαθέβεζ ηδκ ακάπηολδ -ηαζ υπζ δζαιυνθςζδ – ηδξ ενδζηεοηζηήξ 

ζοκεζδήζεςξ ηςκ ιαεδηχκ, μζ μπμίμζ εζζένπμκηαζ ζημκ ζπμθζηυ αίμ ιε ήδδ δζαιμνθςιέκδ 

ζοκείδδζδ πενί ημο εείμο, απυημηδ ηςκ αζςιάηςκ ημοξ απυ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, υπςξ 



αοηά ακαπηφζζμκηαζ ζε ζοκεήηεξ πθήνμοξ ενδζηεοηζηήξ εθεοεενίαξ πνμζηαηεουιεκδξ απυ ημ 

άνενμ 13 παν. 1 ημο οκηάβιαημξ.οκεπχξ, ηαηά ηδκ δζάηαλδ ημο άνενμο 16 παν. 2 ημο 

οκηάβιαημξ, ημ ζπμθζηυ πνυβναιια πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ιάεδια, ζημ μπμίμ μζ ιαεδηέξ 

αζημφκηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ειπέδςζδ ηςκ ενδζηεοηζηχκ δμβιάηςκ, ηα μπμία ήδδ 

πνεζαεφμοκ, οπυ ηδκ πνμΰπυεεζδ υηζ δεκ έπεζ ιμνθή ηαηδπήζεςξ ζ’ αοηά  χζηε κα ιδκ 

δζαηοαεφεηαζ δ δζάπθαζδ εθεφεενδξ πνμζςπζηυηδηαξ πμο, επίζδξ ακαβκςνίγεηαζ, ηαηά ηδκ 

ίδζα δζάηαλδ, ςξ ζημπυξ ηδξ παζδείαξ. Έηζζ, ηαηά ηδκ δζάηαλδ αοηή, ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια, 

πμο ηαηανηίγεζ μ ημζκυξ κμιμεέηδξ,πνέπεζ κα πενζθαιαάκεηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ Ακαημθζηήξ 

Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ ημο Υνζζημφ, ςξ ενδζηεφιαημξ ηδξ ιεβάθδξ πθεζμρδθίαξ ημο 

εθθδκζημφ θαμφ, ηαεχξ ηαζ δ δζδαζηαθία άθθςκ δμβιάηςκ ηδξ πνζζηζακζηήξ πίζηεςξ ή άθθςκ 

ενδζηεζχκ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ εηπαίδεοζδ πανέπεηαζ ζε πενζμπέξ υπμο εοδζάηνζημ ηιήια 

ημο εθθδκζημφ πθδεοζιμφ πνεζαεφεζ ηα δυβιαηα αοηά ή ηζξ άθθεξ ενδζηείεξ, οπυ ηδκ 

ελοπαημουιεκδ, εη ημο άνενμο 13 παν. 1 ημο οκηάβιαημξ, πνμτπυεεζδ ηδξ ιδ οπμπνεςηζηήξ 

παναημθμοεήζεςξ ημο ιαεήιαημξ αοημφ απυ εηενυδμλμοξ πνζζηζακμφξ, αθθυενδζημοξ, ιδ 

ενδζηεουιεκμοξ ή άεεμοξ ιαεδηέξ. Μάεδια “ενδζηεζμθμβζημφ”  πενζεπμιέκμο, δδθαδή 

πνμζθμνά ηαζ επελενβαζία βκχζεςκ βζα ηζξ ακά ημκ  ηυζιμ ενδζηεοηζηέξ δμλαζίεξ ηαζ 

ακηζθήρεζξ ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιμ βζα ηδκ πκεοιαηζηή αβςβή ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδκ δζάπθαζδ 

ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ, πθδκ δεκ μδδβεί ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζοκεζδήζεςξ, ηδκ 

μπμία ημ ζζπφμκ φκηαβια νδηχξ επζαάθθεζ, ηαζ, ζοκεπχξ, δεκ οπμηαεζζηά εειζηχξ ηδκ 

δζδαζηαθία ηςκ ενδζηεοηζηχκ δμβιάηςκ, ηα μπμία απακηχκηαζ ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα. 

Μεζμρήθδζακ μζ φιαμοθμζ Κ. Κμοζμφθδξ, Α. Υθαιπέα, Υ. Νημοπάκδξ ηαζ Η. φιπθδξ, μζ 

μπμίμζ δζαηφπςζακ ηδκ αηυθμοεδ βκχιδ: Απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 16 παν. 2 ημο 

οκηάβιαημξ ζοκάβεηαζ υηζ δ παζδεία απμηεθεί ααζζηή απμζημθή ημο Κνάημοξ ηαζ έπεζ ςξ 

ζημπυ ηδκ δζάπθαζδ εθεφεενςκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ, ηαεχξ ηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ ηςκ Δθθήκςκ, ςξ εη ημφημο δε πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ 

ενδζηεοηζηή εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηχκ. Ζ ηεθεοηαία πναβιαημπμζείηαζ ζδίςξ ιέζς ημο 

ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ. Δλ άθθμο, απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ άνενςκ 5 παν. 1 (ιε ημ μπμίμ 

ηαημπονχκεηαζ ημ δζηαίςια βζα εθεφεενδ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ), 13 παν. 1 

(ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ δ εθεοεενία ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ είκαζ απανααίαζηδ) ηαζ ημο 

ακςηένς άνενμο 16 παν. 2 ημο οκηάβιαημξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα άνενα 9 ηδξ ΔΓΑ ηαζ 2 ημο 

1μο Πνυζεεημο Πνςημηυθθμο ηδξ ΔΓΑ  ζοκάβεηαζ υηζ δ ιεηάδμζδ βκχζεςκ ή πθδνμθμνζχκ 

ενδζηεοηζημφ παναηηήνα ζηδκ εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα είκαζ ακηζηεζιεκζηή, ηνζηζηή ηαζ 

πθμοναθζζηζηή ηαζ κα ιδκ επζδζχηεζ ηαηδπδηζηυ ζημπυ, πςνίξ ςζηυζμ κα είβεηαζ δ εθεοεενία 

ημο ηνάημοξ κα δζαιμνθχκεζ ημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ 

παναδυζεζξ ημο ή ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ηοπυκ επίζδιδξ ή επζηναημφζαξ ενδζηείαξ, 

εθυζμκ, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, πνμαθέπεηαζ ζφζηδια απαθθαβήξ ηςκ ιαεδηχκ πμο δεκ 

πανααζάγεζ ηδ ενδζηεοηζηή ημοξ εθεοεενία (πναθ. απμθάζεζξ ημο ΔΓΓΑ Folgerø ηαηά 

Νμναδβίαξ, Οθμι., 29.6.2007, Hansan ηαζ Eylem Zengin ηαηά Σμονηίαξ, 9.10.2007, Grzelak 

ηαηά Πμθςκίαξ, 15.6.2010, İzzetin Doğan η.ά. ηαηά Σμονηίαξ, Οθμι., 26.4.2016). Πεναζηένς, 

απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο ίδζμο άνενμο 16 παν. 2 ημο οκηάβιαημξ, ενιδκεουιεκεξ ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηα άνενα 5 παν. 1 ηαζ 13 παν. 1 ημο οκηάβιαημξ, αθθά ηαζ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ, ζημ άνενμ 

3 ημο οκηάβιαημξ, ηδξ ενδζηείαξ ηδξ Ακαημθζηήξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ ημο Υνζζημφ ςξ 

επζηναημφζαξ ζηδκ Δθθάδα, δδθαδή ςξ ενδζηείαξ ηδξ ζοκηνζπηζηήξ πθεζμρδθίαξ ημο 

εθθδκζημφ θαμφ (πναθ. ηΔ Οθμι. 2280-2285/2001), ζοκάβεηαζ εζδζηυηενα υηζ επζαάθθεηαζ 

ηαη' ανπήκ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ιαεδηχκ, κα δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ 



δζδαζηαθία ηςκ δμβιάηςκ, δεζηχκ αλζχκ ηαζ παναδυζεςκ ηδξ Ακαημθζηήξ Ονευδμλδξ 

Δηηθδζίαξ, εκαπυηεζηαζ δε ζημκ κμιμεέηδ κα ηαεμνίζεζ ημ πενζεπυιεκμ ημο ιαεήιαημξ ηςκ 

ενδζηεοηζηχκ ή άθθμο ζζυηζιμο ιαεήιαημξ, ηαηά ηνυπμ χζηε κα εηπθδνχκεηαζ δ ςξ άκς 

ζοκηαβιαηζηή οπμπνέςζδ ηαζ βζα ημοξ ιδ μνευδμλμοξ Έθθδκεξ, ηαεχξ ηαζ κα εεζπίζεζ 

ζφζηδια απαθθαβήξ απυ ηδ δζδαζηαθία ηςκ ενδζηεοηζηχκ ιε ηνυπμ πμο κα ιδκ πανααζάγεηαζ 

δ ενδζηεοηζηή εθεοεενία ηςκ ιαεδηχκ. Απυ ημ ζοκδοαζιυ ηςκ ζδίςκ ςξ άκς ζοκηαβιαηζηχκ 

δζαηάλεςκ ζοκάβεηαζ επίζδξ υηζ εκηυξ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ημο ιαεήιαημξ ηςκ 

ενδζηεοηζηχκ επζαάθθεηαζ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ενδζηεζμθμβζηά, θζθμζμθζηά ή άθθα 

ζημζπεία. ημ πθαίζζμ αοηυ, ηαζ δμεέκημξ υηζ ιε ηζξ πνμακαθενεείζεξ δζαηάλεζξ δεκ πανέπεηαζ 

δζηαίςια ζημοξ βμκείξ κα αλζχκμοκ απυ ημ ηνάημξ ηδκ μνβάκςζδ δζδαζηαθίαξ ιε 

ζοβηεηνζιέκμ πενζεπυιεκμ, μ κμιμεέηδξ δζαεέηεζ εονεία δζαηνζηζηή εοπένεζα κα δζαιμνθχζεζ 

ημ εζδζηυηενμ πενζεπυιεκμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ, 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ παζδαβςβζηά ηνζηήνζα. Δπμιέκςξ, μ δζηαζηζηυξ έθεβπμξ αθεκυξ ιεκ 

ηςκ δζαηάλεςκ ηοπζημφ κυιμο πμο ηαεμνίγμοκ ημοξ ζημπμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηζξ βεκζηέξ 

ηαηεοεφκζεζξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ, αθεηένμο δε ηςκ ηακμκζζηζηχκ πνάλεςκ, ιε ηζξ 

μπμίεξ εβηνίκμκηαζ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ, είκαζ μνζαηυξ, εκχ εηθεφβμοκ ημο αηονςηζημφ 

εθέβπμο μζ μοζζαζηζηέξ εηηζιήζεζξ ηαζ μζ παζδαβςβζηέξ επζθμβέξ ηδξ Γζμίηδζδξ, μζ μπμίεξ 

ζηδνίγμκηαζ ζε ελεζδζηεοιέκεξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ.Οιμίςξ ιεζμρήθδζε μ φιαμοθμξ Θ. 

Ανααάκδξ, μ μπμίμξ δζαηφπςζε ηδκ ελήξ βκχιδ: Με ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνε. 13 παν. 1 οκη., μζ 

μπμίεξ είκαζ εειεθζχδεζξ, ςξ ιδ οπμηείιεκεξ ζε ακαεεχνδζδ (άνε. 110 παν. 1), πνμζηαηεφεηαζ 

δ εθεοεενία ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζοκεζδήζεςξ (εδ. α΄), δ μπμία είκαζ ζδζαίηενδ έηθακζδ ημο 

δζηαζχιαημξ ηδξ εθεφεενδξ αακπηφλεςξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ (άνεν. 5 οκη.) ηαζ ζοκεπάβεηαζ, 

ιεηαλφ άθθςκ, ημ δζηαίςια ημο ηαεεκυξ κα πνεζαεφεζ ημ ενήζηεοια ή ημ δυβια ηδξ εηθμβήξ 

ημο ή κα ιδκ αημθμοεεί ηακέκα ενήζηεοια ή κα είκαζ άεεμξ (Δ 194/1987). Σμ α΄ εδάθζμ ηδξ 

ίδζαξ δζαηάλεςξ ηαημπονχκεζ ηδκ ενδζηεοηζηή ζζυηδηα, έηθναζδ ηδξ μπμίαξ είκαζ ημ δζηαίςια 

ημο ηαεεκυξ κα απμθαφεζ, ακελάνηδηα απυ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ημο πεπμζεήζεζξ, ημ ζφκμθμ ηςκ 

δζηαζςιάηςκ πμο ακαβκςνίγεζ δ έκκμιδ ηάλδ, ηυζμ αημιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ υζμ ημζκςκζηχκ, 

υπςξ ημ δζηαίςια ηδξ παζδείαξ. Ζ ηαηά ηα άκς ηαημπονμφιεκδ εθεοεενία ηδξ ενδζηεοηζηήξ 

ζοκεζδήζεςξ, ιε ηδκ μπμία πνμζηαηεφεηαζ πνμεπυκηςξ ημ εκδζάεεημ θνυκδια ημο αηυιμο 

ακαθμνζηά ιε ημ εείμ απυ ηάεε ηναηζηή επέιααζδ, είκαζ απανααίαζηδ ηαζ οπυηεζηαζ ιυκμ 

ζημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ παν. 4 ημο ίδζμο άνενμο, πενζθαιαάκεζ δε, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ημ 

δζηαίςια ημο αηυιμο κα ιδκ απμηαθφπηεζ ημ ενήζηεοια ή ηζξ ενδζηεοηζηέξ εκ βέκεζ 

πεπμζεήζεζξ ημο (Δ 2280-2285/2001 πθήν. Οθμι. ζη. 9). Δπμιέκςξ, ηακέκαξ (άνα μφηε μζ 

ιαεδηέξ ή μζ βμκείξ ηςκ, αθ. ΔΓΓΑ 16.10.2010, Grzelak, ζη. 87, 92, 100) δεκ ιπμνεί κα 

ελακαβηαζεεί, ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ, κα απμηαθφρεζ, αιέζςξ ή ειιέζςξ, ημ ενήζηεοια ή 

ηζξ ενδζηεοηζηέξ εκ βέκεζ πεπμζεήζεζξ ημο (ζη. 9-10). Γζάθμνμ δε είκαζ ημ γήηδια ηδξ 

μζηεζμεεθμφξ πνμξ ηζξ ηναηζηέξ ανπέξ βκςζημπμζήζεςξ ημο ενδζηεφιαημξ ημο αηυιμο βζα ηδκ 

άζηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ δζηαζςιάηςκ πμο ακαβκςνίγεζ δ έκκμιδ ηάλδ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

ενδζηεοηζηήξ εθεοεενίαξ (υπςξ δ ιδ εηπθήνςζδ ηςκ ζηναηζςηζηχκ οπμπνεχζεςκ βζα θυβμοξ 

ακηζννήζεςκ ζοκεζδήζεςξ, ή δ ίδνοζδ ενδζηεοηζηχκ εκχζεςκ). Σμ άνενμ 3 οκη., ημ μπμίμ 

αθμνά ηζξ ζπέζεζξ Πμθζηείαξ ηαζ Δηηθδζίαξ ηαζ οπυηεζηαζ ζε ακαεεχνδζδ, ακαθένεηαζ απθχξ 

ζημ πναβιαηζηυ βεβμκυξ υηζ δ πθεζμρδθία ημο εθθδκζημφ θαμφ αζπάγεηαζ ημ ενήζηεοια ηδξ 

Ακαημθζηήξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ, πενζθαιαακυιεκμ δε ζηα εθθδκζηά ζοκηάβιαηα απυ ηδκ 

Δπακάζηαζδ ηαζ ελήξ εηέεδ ηαζ ζημ φκηαβια ημο 1975 ηονίςξ βζα θυβμοξ ζζημνζημφξ (αθ. 

Πναηη. Οθμι. οκη., ζ. 402). Ζ δζάηαλδ αοηή έπεζ πενζμνζζιέκμ ηακμκζζηζηυ πενζεπυιεκμ, 
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ζοκαπηυιεκμ ζδίςξ ιε ημκ ηαεμνζζιυ επίζδιςκ ενδζηεοηζηχκ ανβζχκ (αθ. Δ 100/2017 

Οθμι.) ηθπ., ηαζ δεκ επδνεάγεζ ηδκ άζηδζδ ημο αημιζημφ δζηαζχιαημξ ηδξ ενδζηεοηζηήξ 

εθεοεενίαξ, μφηε εζζάβεζ πνμκμιζαηή ιεηαπείνζζδ οπέν ηςκ Δθθήκςκ Ονεμδυλςκ Υνζζηζακχκ 

ηαηά ηδκ άζηδζδ ημο δζηαζχιαημξ αοημφ. Σμφημ άθθςζηε εα ακηέααζκε ηαζ ζηδκ εζδζηή 

δζάηαλδ ημο άνε. 13 παν. 1, πμο επζαάθθεζ ηδκ ίζδ ιεηαπείνζζδ ζηδκ απυθαοζδ ηαζ ηςκ 

αημιζηχκ ηθπ δζηαζςιάηςκ ακελάνηδηα απυ ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ (Δ 2280-2285/2001 

πθ. Οθμι., ζη. 10). Οιμίςξ δεκ επδνεάγεζ ηδκ άζηδζδ ηςκ αημιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

δζηαζςιάηςκ πμο ηαημπονχκεζ ημ φκηαβια δ επίηθδζδ ηδξ Αβίαξ Σνζάδμξ ζηδκ πνμιεηςπίδα 

ημο οκηάβιαημξ, δ μπμία ηέεδηε μιμίςξ βζα ζζημνζημφξ θυβμοξ ηαζ έπεζ πενζμνζζιέκδ 

ηακμκζζηζηή επζννμή, ακηίζημζπδ ιε αοηή ημο άνενμο 3 παν. 1 (πναθ. απυθαζδ ηδξ 26.9.1990 

ημο Οιμζπ. Γζηαζηδνίμο ηδξ Δθαεηίαξ, BGE 116 Ia S 252, 258, ζη. 5, ημ φκηαβια ηδξ μπμίαξ 

πενζθαιαάκεζ ακηίζημζπδ πνμιεηςπίδα). Δλ άθθμο, υπςξ ηνίκεζ παβίςξ ημ ΔΓΓΑ, δ εθεοεενία 

ηδξ ζηέρεςξ, ζοκεζδήζεςξ ηαζ ενδζηείαξ (άνε. 9 παν. 1 ηδξ ΔΓΑ), είκαζ έκα απυ ηα εειέθζα 

ιζαξ «δδιμηναηζηήξ ημζκςκίαξ» ηαηά ηδκ έκκμζα ηδξ οιαάζεςξ. «Όζμκ αθμνά ηδκ 

ενδζηεοηζηή ηδξ δζάζηαζδ, είκαζ έκα απυ ηα γςηζηυηενα ζημζπεία πμο ζοκζζημφκ ηδκ 

ηαοηυηδηα ηςκ πζζηχκ ηαζ ηδκ ακηίθδρή ημοξ βζα ηδ γςή, αθθά είκαζ επίζδξ έκα πμθφηζιμ 

ζημζπείμ βζα ημοξ άεεμοξ, ημοξ αβκςζηζηζζηέξ, ημοξ ζηεπηζηζζηέξ ηαζ ημοξ αδζάθμνμοξ. Δίκαζ 

πνμσυκ ημο πθμοναθζζιμφ, μ μπμίμξ ηαηαηηήεδηε αηνζαά ακά ημοξ αζχκεξ, πμο δεκ ιπμνεί κα 

δζαπςνζζεεί απυ ιζα ηέημζα ημζκςκία. Ζ εθεοεενία αοηή ζοκεπάβεηαζ, ζδίςξ, ηδκ εθεοεενία 

εκυξ πνμζχπμο κα αζπάγεηαζ ή υπζ ιία ενδζηεία ηαζ ηδκ εθεοεενία κα αζηεί ή υπζ ηα 

ενδζηεοηζηά ημο ηαεήημκηα» (αθ. απμθ. ΔΓΓΑ ηδξ 25.3.1993, Κμηηζκάηδξ ηαηά Δθθάδμξ, ζη. 

31, ηδξ 18.2.1999, Buscarini ηαηά Αβίμο Μανίκμο, ζη. 34, 3.10.2010, Π.Γ. ηαηά Δθθάδμξ, ζη. 

76, η.ά.), ηαεχξ ηαζ κα αθθάλεζ ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ ζοκ ης πνυκς (ΔΓΓΑ Grzelak ζη. 

93). Πεναζηένς, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνε. 16 παν. 2 οκη., ςξ «ακάπηολδ εεκζηήξ ζοκείδδζδξ» 

κμείηαζ δ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηδκ εεκζηή ημζκυηδηα πμο πνμζδζμνίγεηαζ 

δζαπνμκζηά ςξ εθθδκζηή, ιε ηνζηήνζα πνμεπυκηςξ πμθζηζζηζηά ηαζ βθςζζζηά. Ο υνμξ 

«ενδζηεοηζηή ζοκείδδζδ», αοηυεζ, παναπέιπεζ ζημκ ηαοηυζδιμ υνμ “ενδζηεοηζηή ζοκείδδζδ” 

ημο άνε. 13 παν. 1 οκη., ηαζ υπζ ζημκ δζαθμνεηζηυ υνμ “επζηναημφζα ενδζηεία” ημο άνε. 3 

οκη., δεδμιέκμο άθθςζηε υηζ ακ ήεεθε αοηυ μ ζοκηαβιαηζηυξ κμιμεέηδξ εα ημ υνζγε νδηχξ. 

Ωξ «ακάπηολδ» δε ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ κμείηαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ημ 

ενδζηεοηζηυ θαζκυιεκμ ζηδκ ζζημνζηή ημο πμνεία ηαζ ζηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα, ιε 

έιθαζδ πάκηςξ ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ δζδαβιάηςκ ηαζ ηςκ ανπχκ ηδξ Ακαημθζηήξ Ονευδμλδξ 

Δηηθδζίαξ, δδθαδή ηδξ “επζηναημφζαξ” ενδζηείαξ ιε ηδκ ακςηένς έκκμζα. διαίκεζ δε ηδκ 

εζςηενζηή ηαζ ιδ οπμηείιεκδ ζε ελςηενζηή πεζναβχβδζδ ζηάζδ ημο ιαεδηή ακαθμνζηά ιε ημ 

εείμ, ηαζ πενζθαιαάκεζ ιεηαλφ άθθςκ ημ δζηαίςια ημο ιαεδηή, ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία ηαζ ηδκ 

ςνζιυηδηά ημο (αθ. ΔΓΓΑ 11.9,2006, Konrad), κα αζπάγεηαζ ή υπζ ζοβηεηνζιέκμ ενήζηεοια, 

κα αθθάλεζ ενήζηεοια ή κα είκαζ άενδζημξ. οκεπχξ δ ακάπηολδ «εεκζηήξ ζοκείδδζδξ» ηαηά 

ημ φκηαβια δεκ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαθθζένβεζα «ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ» μφηε απυ ηδκ 

πίζηδ ζε ζοβηεηνζιέκμ ενήζηεοια, δζυηζ (εθθδκζηή) εεκζηή ζοκείδδζδ ιπμνεί απμθφηςξ κα 

έπμοκ ηαζ υζμζ αζπάγμκηαζ δζαθμνεηζηυ ή δεκ αζπάγμκηαζ ηακέκα ενήζηεοια. Ζ άπμρδ αοηή 

εκζζπφεηαζ ηαζ εη ημο υηζ ημ ζδεμθυβδια ημο εθθδκμπνζζηζακζημφ πμθζηζζιμφ ςξ ζημζπείμο ηδξ 

παζδείαξ (άνε. 16 οκη. 1952, 17 οκη. 1968, 1973) εβηαηαθείθεδηε ζαθχξ απυ ημ οκη. 

1975.Δλ άθθμο, ημ άνε. 2 ημο ΠΠΠ ηδξ ΔΓΑ ζηδκ 1δ θνάζδ ηαημπονχκεζ ημ δζηαίςια 

πακηυξ πνμζχπμο ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζηδκ δε 2δ θνάζδ ημ δζηαίςια ηςκ βμκέςκ κα 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ηέηκςκ ημοξ ζφιθςκα ιε ηζξ ενδζηεοηζηέξ ηαζ θζθμζμθζηέξ 



πεπμζεήζεζξ ημοξ. Όπςξ έπεζ ηνζεεί, δ ακςηένς 2δ θνάζδ «πνέπεζ κα ακαβζκχζηεηαζ οπυ ημ 

θχξ υπζ ιυκμ ηδξ πνχηδξ θνάζδξ …, αθθά επίζδξ, ζδίςξ, ημο άνε. 9 ηδξ οιαάζεςξ ημ μπμίμ 

ηαημπονχκεζ ηδκ εθεοεενία ηδξ ζηέρδξ, ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηδξ ενδζηείαξ, πενζθαιαακμιέκδξ 

ηδξ ιδ πνμζπχνδζδξ ζε ηάπμζα ενδζηεία, ηαζ επζαάθθεζ ζηα ζοιααθθυιεκα ηνάηδ έκα 

ηαεήημκ “μοδεηενυηδηαξ ηαζ αιενμθδρίαξ”» (ΔΓΓΑ Lautsi ηθπ 18.3.2011 (εον. ζφκε.), ζη. 60 

η.ά.).Δκ υρεζ ημφηςκ, απυ ημ ζοκδοαζιυ ηςκ άνενςκ 2 παν. 1, 5 παν. 1, 13 παν. 1 ηαζ 16 παν. 

2 ημο οκηάβιαημξ ηαζ 2 ημο 1μο 1μο ΠΠΠ ηδξ ΔΓΑ [αθ. ηαζ άνε. 18 παν. 1-3 ημο Γ/κμφξ 

οιθχκμο βζα ηα Αημιζηά ηαζ Πμθζηζηά δζηαζχιαηα (ΓΑΠΓ), κ. 2462/1997 (Α΄ 25), ηαζ 3 

παν. 1, 12 παν. 1-2, 14 παν. 1-3 ηδξ Γ/κμφξ οιαάζεςξ βζα ηα δζηαζχιαηα ημο παζδζμφ 

(ΓΓΠ), κ. 2101/1992 (Α΄ 192)], ζοκάβεηαζ υηζ οπμηείιεκμ ημο δζηαζχιαημξ ηδξ παζδείαξ ηαζ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ ηυζμ μζ Έθθδκεξ, ήημζ μζ ηεηηδιέκμζ ηδκ εθθδκζηή ζεαβέκεζα (αθ. Δ 

3317/2014 Οθμι.), υζμ ηαζ μζ κμιίιςξ εονζζηυιεκμζ ζηδκ Δθθάδα αθθμδαπμί, ζημ πθαίζζμ ηςκ 

οπανπμοζχκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ ηαζ ηςκ δζαηζεέιεκςκ ιέζςκ (ΔΓΓΑ 23.7.1968, Affaire 

linguistique Belge, ζη. Β.3). Ζ ηαη’ άνε. 16 παν. 2 οκη. «ακάπηολδ» ενδζηεοηζηήξ 

ζοκεζδδζεςξ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ζηα 

δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά εηπαζδεοηήνζα αάζεζ ημο μζηείμο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ. Γζα ηδ 

δζαιυνθςζδ ημο εκ θυβς πνμβνάιιαημξ ηαζ ηδκ επζθμβή ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ, πμο απμηεθμφκ 

αιζβχξ ηναηζηέξ ανιμδζυηδηεξ, μ κμιμεέηδξ δζαεέηεζ εονεία δζαηνζηζηή εοπένεζα. Ζ εοπένεζα 

αοηή μνζμεεηείηαζ απυ ηζξ ικδιμκεοεείζεξ αολδιέκδξ ηοπζηήξ ζζπφμξ δζαηάλεζξ πμο ηαεμνίγμοκ 

ημοξ ζημπμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ πνμέπςκ είκαζ δ «δζάπθαζδ εθεφεενςκ ηαζ 

οπεφεοκςκ πμθζηχκ» πμο πνμτπμεέηεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδ ζθαζνζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ, ηαζ ηαημπονχκμοκ ηδκ εθεοεενία ζηέρδξ, ζοκείδδζδξ ηαζ 

ενδζηείαξ ηαζ ημο δζηαζχιαημξ πθδνμθυνδζδξ, θμνέαξ ηδξ μπμίαξ είκαζ αοημηεθχξ ηαζ ημ 

παζδί (αθ. ΔΓΓΑ 7.12.1976, Kjeldsen ζη. 52), ηαεχξ ηαζ ημ δζηαίςια ηςκ βμκέςκ κα 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ ενδζηεοηζηή ηαζ δεζηή αβςβή ηςκ παζδζχκ ημοξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

πεπμζεήζεζξ ημοξ. Οζ δζαηάλεζξ αοηέξ δεκ πανέπμοκ ζημοξ βμκείξ δζηαίςια κα αλζχκμοκ απυ ημ 

Κνάημξ ηδκ μνβάκςζδ δζδαζηαθίαξ ζοβηεηνζιέκμο πενζεπμιέκμο (ΔΓΓΑ 10.1.2017, 

Osmanoğlu, ζη. 92-95, 18.3.2011 Lautsi ηθπ (Δον. φκε) ζη. 60, 72). ε πενίπηςζδ δε 

ζοβηνμφζεςξ ημο ζοιθένμκημξ ημο παζδζμφ ηαζ ηςκ πεπμζεήζεςκ ηςκ βμκέςκ οπενηενεί ημ 

ζοιθένμκ ημο παζδζμφ (Osmanoğlu, ζη. 95, 97, 105, 27.4.1999 Martins Casimiro (παναδ.), 

18.12.1996 Βαθζάιδξ ζη. 37, 18.12.1986, Johnston, ζη. 63, 30.11.2004 Bulski, Kjeldsen ζη. 

54). Απυ αοηά πανέπεηαζ υηζ ημ Κνάημξ ηαηά ηδ δζαιυνθςζδ ημο ζπμθζημφ πνμβνάιιαημξ, 

πενζθαιαακμιέκμο ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ, πμο απεοεφκεηαζ ζε υθμοξ αδζαηνίηςξ 

ημοξ ιαεδηέξ ηαζ υπζ ιυκμ ζημοξ μνευδμλμοξ πνζζηζακμφξ, υπςξ δέπεηαζ δ πθεζμρδθία, δεκ 

επζηνέπεηαζ κα επζαάθθεζ ζοβηεηνζιέκδ ημζιμεεςνία ςξ ηδκ ιυκδ απμδεηηή ή αθδεζκή, αθθά 

μθείθεζ, ηδνχκηαξ ηδκ ανπή ηδξ μοδεηενυηδηαξ ηαζ ηδξ αιενμθδρίαξ (πνμακαθ. Lautsi ζη. 60, 

72, 10.11.2005 Leyla Sahin, ζη. 107), κα δδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ χζηε μζ ιαεδηέξ κα 

δζαιμνθχζμοκ εθεφεενα ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ ηαζ κα επζθέλμοκ ηνζηζηά ηδκ 

ημζιμακηίθδρδ ηδξ ανεζηείαξ ημοξ. Δζδζηυηενα, ημ πνυβναιια ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

ιπμνεί ιεκ κα πενζθαιαάκεζ “πθδνμθμνίεξ ή βκχζεζξ ενδζηεοηζημφ παναηηήνα”, πθδκ δ 

ιεηάδμζδ ηςκ βκχζεςκ αοηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ εηείκςκ πμο αθμνμφκ ηδκ 

επζηναημφζα ενδζηεία, πνέπεζ κα είκαζ “ακηζηεζιεκζηή, ηνζηζηή ηαζ πθμοναθζζηζηή” ηαζ “κα 

ιδκ επζδζχηεζ ηαηδπδηζηυ ζημπυ” (ΔΓΓΑ πνμακαθ. Kjeldsen ζη. 53, 29.6.2007 Folgerø ζη. 

84, Grzelak ζη. 104, Osmanoglu ζη. 91), αθ. ηαζ φζηαζδ 1720/2005 ηδξ Κμζκμαμοθεοηζηήξ 

οκέθεοζδξ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ ςξ ηαζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ημο Σμθέδμ (2007) 
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πμο οζμεέηδζε μ Ονβακζζιυξ βζα ηδκ Αζθάθεζα ηαζ ηδ οκενβαζία ζηδκ Δονχπδ (ΟΑΔ)). Δκ 

υρεζ ημφηςκ, ηαηά ημ φκηαβια ηαζ ηζξ δζεεκείξ ζοιαάζεζξ πμο πνμακαθένεδηακ μ κμιμεέηδξ 

μοδυθςξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζδχζεζ  ζημ ιάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ μιμθμβζαηυ παναηηήνα, 

εκχ απαβμνεφεηαζ κα πνμζδχζεζ ηαηδπδηζηυ παναηηήνα, δζυηζ ημφημ εα ζζμδοκαιμφζε υπζ ιε 

“ακάπηολδ” ενδζηεοηζηήξ ζοκεζδήζεςξ ιε ηδκ πνμεηηεεείζα έκκμζα, αθθά ιε “επζαμθή” 

ενδζηεοηζηήξ ζοκεζδήζεςξ ζοβηεηνζιέκμο πενζεπμιέκμο, υπεν ακηίηεζηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ 

ενδζηεοηζηήξ μοδεηενυηδηαξ ηαζ ηδξ πμθοθςκίαξ πμο δζέπμοκ ηδκ πανμπή ηδξ εηπαίδεοζδξ 

απυ ημ Κνάημξ ηαζ απμζηενεί απυ ημκ ιαεδηή ημ δζηαίςια κα επζθέλεζ ηαζ κα δζαιμνθχζεζ 

ηνζηζηά μοζζχδεξ ζημζπείμ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο ηαζ ηδξ ακηίθδρήξ ημο βζα ημκ ηυζιμ ηαζ 

ημκ άκενςπμ. Καζ καζ ιεκ μζ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα απαθθαβήξ ημο 

ιαεδηή απυ ιάεδια πμο ακηίηεζηαζ ζηζξ ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ αοημφ ή ηςκ βμκέςκ ημο 

(οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ιε ηδ ζπεηζηή αίηδζδ μ εκδζαθενυιεκμξ δεκ οπμπνεχκεηαζ κα 

δδθχζεζ αιέζςξ ή ειιέζςξ υηζ έπεζ ή δεκ έπεζ ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ, πνμακαθ. απυθ. 

Grzelak 92-100 η.α.), πθδκ δ άζηδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ αοηήξ απμηεθεί έζπαημ ιέηνμ δζυηζ, 

υηακ ζδίςξ δεκ πνμαθέπεηαζ εκαθθαηηζηυ ιάεδια, υπςξ ζηδκ Δθθάδα, μ ιαεδηήξ απμζηενείηαζ 

ηδξ ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαηά πανάααζδ ημο άνε. 16 παν. 2 οκη., εκχ δ απαθθαβή 

δδιζμονβεί ζηεβακά ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ εκζζπφεζ ημ αίζεδια ημο απμηθεζζιμφ εζξ αάνμξ 

ημο μιαδζημφ πκεφιαημξ πμο πνέπεζ κα ηαθθζενβεί ημ ζπμθείμ, ηδξ εκζςιάηςζδξ ζημ ζπμθζηυ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηδξ ημζκςκζημπμίδζδξ ημο παζδζμφ (αθ. πνμακαθ. απυθ. Osmanoglu, ζη. 96, 

103). Αηνζαχξ δε αοηυκ ημ ζημπυ οπδνεηεί έκα ιάεδια ενδζηεοηζηχκ πμθοθςκζηυ ηαζ 

αλζμθμβζηά μοδέηενμ ηαηά ηα εηηεεέκηα (αθ. ΔΓΓΑ (παναδ.) 6.10.2009 Appel-Irrgang). 

Οίημεεκ ελ άθθμο κμείηαζ υηζ μζ εκδζαθενυιεκμζ ιπμνμφκ κα ζοιπθδνχζμοκ ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηδ 

ενδζηεοηζηή ημοξ αβςβή εηηυξ ημο ζπμθείμο, υπςξ ζηδκ μζημβεκεζαηή εζηία, ή ζημ ηαηδπδηζηυ 

(αθ. πνμακαθ. απμθ. Folgerø, ζη. 88-89, Kjeldsen, ζη. 50-54, Konrad η.ά.). οκεπχξ, ηαηά ηδκ 

αοηή βκχιδ, δφκαηαζ μ κμιμεέηδξ, ηαηά ηδ ζπεηζηή εονεία δζαηνζηζηή εοπένεζα πμο ημο 

πανέπεζ ημ φκηαβια, κα πνμζδχζεζ ζημ ιάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ ενδζηεζμθμβζηυ 

πενζεπυιεκμ, ιε ηδκ ηαηάθθδθδ έιθαζδ ζηδκ ζζημνία, ημ νυθμ ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ επζηναημφζαξ 

ενδζηείαξ, ηαζ κα ημ ειπθμοηίζεζ ιε ζημζπεία θμβμηεπκζηά, ημζκςκζμθμβζηά, θαμβναθζηά, 

θζθμζμθζηά ηαεχξ ηαζ ζζημνίαξ ηδξ Σέπκδξ, βζα ηδκ μπμία δ ενδζηεοηζηυηδηα απμηέθεζε 

ακέηαεεκ ζδιακηζηή πδβή έιπκεοζδξ. Σμ πενζεπυιεκμ ιάθζζηα αοηυ ακηαπμηνίκεηαζ 

πθδνέζηενα πνμξ ηζξ επζηαβέξ πμο απμννέμοκ απυ ηα άνενα 5 παν. 1, 13 παν. 1 ηαζ 16 παν. 2 

ημο οκηάβιαημξ ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ δζεεκχκ ζοιαάζεςκ πμο πνμακαθένεδηακ (ΠΔ 

347/2002). Ζ ακηίεεηδ άπμρδ δεκ εονίζηεζ ένεζζια ζηζξ ικδιμκεοεείζεξ δζαηάλεζξ μφηε ζημ 

άνε. 4 ημο οκη. πενί ζζυηδηαξ, απυ ηδκ άπμρδ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ 

ιμοζμοθιακζηήξ ιεζμκυηδηαξ, ημο ηαεμθζημφ δυβιαημξ ηαζ ηδξ εανασηήξ ημζκυηδηαξ, δζυηζ 

αοημί δζέπμκηαζ απυ εζδζηέξ δζαηάλεζξ ή δζεεκείξ ζοιαάζεζξ θυβς ηςκ ζδζαίηενςκ ζοκεδηχκ 

οπυ ηζξ μπμίεξ ηεθμφκ, ή ακήημοκ ζε ενδζηεοηζηέξ ιεζμκυηδηεξ, βζα ηζξ μπμίεξ ηαηά ηα δζεεκή 

κυιζια επζηνέπμκηαζ εεηζηέξ δζαηνίζεζξ, ηαζ ζοκεπχξ δεκ οθίζηαηαζ μιμζυηδηα ηαηαζηάζεςκ. 

Σμφημ δε ακελανηήηςξ ημο γδηήιαημξ ακ εειζηχξ μζ ζπεηζηέξ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηχκ 

αοηχκ δζαηάλεζξ πνμαθέπμοκ ιάεδια ενδζηεοηζηχκ απμηθεζζηζηά πενζμνζζιέκμ ζηα μζηεία 

δυβιαηα, ήημζ ηαη’ μοζἰακ ηαηδπδηζημφ παναηηήνα.Δπίζδξ ιεζμρήθδζε μ φιαμοθμξ Μζπ. 

Πζηναιέκμξ, ηαηά ηδκ βκχιδ ημο μπμίμο ημ άνενμ 16 παν.2 ημο οκηάβιαημξ πμο ακαβμνεφεζ 

ηδκ παζδεία ζε ααζζηή απμζημθή ημο ηνάημοξ ηαζ έπεζ ςξ πνςηανπζηυ ζημπυ ηδ δζάπθαζδ 

εθεφεενςκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ εεκζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ 

ζοκείδδζδξ, πνέπεζ κα ενιδκεοεεί ζοζηδιαηζηά ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ αηυθμοεεξ, ιδ 
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ακαεεςνδηέεξ ηαηά ημ άνενμ 110 παν.1 ημο οκηάβιαημξ, δζαηάλεζξ: α) ημο άνενμο 13 παν. 1 

πμο ηαεζενχκεζ ημ αημιζηυ δζηαίςια ηδξ ενδζηεοηζηήξ εθεοεενίαξ ηαζ εζδζηυηενα ζημ ιεκ 

πνχημ εδάθζμ ημ απανααίαζημ ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ ζημ δε δεφηενμ εδάθζμ ηδκ ανπή 

ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζζυηδηαξ, έηθναζδ ηδξ μπμίαξ είκαζ ημ δζηαίςια ηαεεκυξ κα απμθαφεζ, 

ακελάνηδηα απυ ηζξ ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ ημο, ημ ζφκμθμ ηςκ δζηαζςιάηςκ πμο 

ακαβκςνίγεζ δ έκκμιδ ηάλδ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ημ δζηαίςια ζηδκ παζδεία. φιθςκα ιε ηδκ 

ανπή ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζζυηδηαξ απαβμνεφεηαζ δ εέζπζζδ πνμκμιίςκ οπέν πνμζχπςκ πμο 

πνεζαεφμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ενδζηεοηζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ επμιέκςξ  απαβμνεφεηαζ, ιεηαλφ 

άθθςκ, δ πνμκμιζαηή ιεηαπείνζζδ ηςκ Δθθήκςκ Ονεμδυλςκ Υνζζηζακχκ ηαηά ηδκ άζηδζδ 

ημο δζηαζχιαημξ αοημφ, α) ημο άνενμο 5 παν.1 πμο ηαημπονχκεζ ηδκ εθεφεενδ ακάπηολδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, β) ημο άνενμο 2 παν. 1 πμο μνίγεζ ςξ πνςηανπζηή οπμπνέςζδ ηδξ Πμθζηείαξ 

ημκ ζεααζιυ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηδξ αλίαξ ημο ακενχπμο, δ) ημο άνενμο 1 παν.1 ηαζ 2 πμο 

ηαεζενχκεζ ηδ δδιμηναηζηή ανπή. Δκηυξ ημο ςξ άκς ζοκηαβιαηζημφ πθαζζίμο μ ααζζηυξ 

πνμζακαημθζζιυξ ηδξ δζάηαλδξ ημο άνενμο 16 παν. 2 ημο οκηάβιαημξ είκαζ δ δζάπθαζδ 

εθεφεενςκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ πμο εκζηενκίγμκηαζ ηδκ ακηίθδρδ υηζ είκαζ αθεκυξ άημια 

ηα μπμία αζημφκ ηα δζηαζχιαηά ημοξ, ιέζα ζε έκα πενζαάθθμκ εθεοεενίαξ ηαζ ζζυηδηαξ πμο 

ζοκζζημφκ εειέθζα ηδξ δδιμηναηίαξ, ηαζ αθεηένμο ιέθδ ιζαξ ακμζπηήξ ηαζ πθμοναθζζηζηήξ 

ημζκςκίαξ πμο ηαηακμμφκ ηαζ ζέαμκηαζ ηα δζηαζχιαηα ηςκ άθθςκ. Δπί ηδ αάζεζ ηςκ ακςηένς, 

ημ άνενμ 16 παν. 2 ημο οκηάβιαημξ, ηαηά ημ ιένμξ πμο εέηεζ ςξ ζημπυ ηδξ παζδείαξ ηδκ 

ακάπηολδ ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ, δ μπμία είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ εεκζηή εθθδκζηή 

ζοκείδδζδ (δ ακάπηολδ ηδξ μπμίαξ ηαεζενχκεηαζ επίζδξ ζημ άνενμ 16 παν. 2 ημο 

οκηάβιαημξ)   πμο ιπμνεί κα έπμοκ πνυζςπα δζαθμνεηζηχκ ενδζηεζχκ ή άεεμζ, επζηάζζεζ 

ενδζηεζμθμβζηυ πνμζακαημθζζιυ ηδξ ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ δεδμιέκμο υηζ ςξ 

ενδζηεοηζηή ζοκείδδζδ κμείηαζ ημ εκδζάεεημ θνυκδια ημο ακενχπμο ζπεηζηά ιε ηδ θοζζηή ή 

ιεηαθοζζηή εεχνδζδ ημο ηυζιμο ζε ακαθμνά ζδίςξ ιε ημ “εείμ”, ημ δε πενζεπυιεκμ ηδξ 

ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ ιπμνεί κα είκαζ ζε υηζ αθμνά ημ “εείμ”, είηε εεηζηυ-ιμνθμπμζδιέκμ 

ή ιδ ζε μνζζιέκμ ενήζηεοια- είηε ανκδηζηυ. ημ ιάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ ιε 

ενδζηεζμθμβζηυ πνμζακαημθζζιυ επζδζχηεηαζ ζδίςξ : α) δ βκχζδ ηδξ  ζζημνίαξ ηαζ ηςκ 

ααζζηχκ ανπχκ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ενδζηεζχκ ηαζ ημο αεεσζιμφ, α) δ απυηηδζδ απυ ημοξ 

ιαεδηέξ ηςκ απαναίηδηςκ βκχζεςκ ηαζ ζηακμηήηςκ χζηε κα ιπμνμφκ κα ακηζπαναηεεμφκ ηυζμ 

ζημ ενδζηεοηζηυ θακαηζζιυ υζμ ηαζ ζηζξ δζαηνίζεζξ εζξ αάνμξ εηείκςκ πμο πνεζαεφμοκ άθθεξ 

ενδζηείεξ ή είκαζ άεεμζ, ζημ πθαίζζμ εκυξ εονφηενμο θζθμζμθζημφ, ακενςπμθμβζημφ ηαζ 

ενδζηεοηζημφ πνμαθδιαηζζιμφ πμο ηαθθζενβεί ηδκ ηνζηζηή αοημβκςζία ηαζ ημκ ζεααζιυ πνμξ 

ημκ άθθμ. Δλάθθμο, δ ενδζηεζμθμβζηή εηπαίδεοζδ δεκ είκαζ ακηίεεηδ πνμξ ημ άνενμ 3 παν. 1 

ημο οκηάβιαημξ, πμο μνίγεζ ςξ επζηναημφζα ενδζηεία αοηή ηδξ Ακαημθζηήξ Ονευδμλδξ 

Δηηθδζίαξ ημο Υνζζημφ, δζυηζ ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ απμδίδεηαζ ζε αοηήκ ζδζαίηενδ ηζιή 

ηαζ ζεααζιυξ, εκχ ηδξ δίδεηαζ δ εοηαζνία κα δμηζιαζηεί ζημ πεδίμ ηδξ δζαιυνθςζδξ ηδξ 

ζοκείδδζδξ ημο κέμο ακενχπμο ζοβηνζκυιεκδ ιε ηζξ άθθεξ ενδζηείεξ ηαζ ηδκ αεεσα δείπκμκηαξ 

ηδ δφκαιδ ηαζ ημκ πθμφημ ηςκ ανπχκ ηαζ ηςκ ζδεχκ ηδξ.  Τπυ αοηυ ημ πενζεπυιεκμ ημ ιάεδια 

ηςκ ενδζηεοηζηχκ οπδνεηεί ημκ ζημπυ ηδξ παζδείαξ, πμο είκαζ δ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ 

ζηέρδξ ηαζ ημο ακαζημπαζιμφ, μ δζάθμβμξ, μ ζεααζιυξ πνμξ ημοξ άθθμοξ, ηαζ, ηεθζηά, δ 

δζάπθαζδ εθεοεένςκ  ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ πμο έπμοκ ιαεδηεφζεζ ζε έκα εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια πςνίξ ηδκ επζαμθή ζδεμθμβζηχκ ηαηεοεφκζεςκ αθθά οπυ ζοκεήηεξ εθεοεενίαξ πμο 

πναβιαηχκμοκ ημ δζηαίςια αοημηαεμνζζιμφ ηάεε πμθίηδ ηαζ εκζζπφμοκ ημ αίζεδια ηδξ 

εοεφκδξ ημο απέκακηζ ζημοξ άθθμοξ. Ωξ εη ημφημο δεκ κμείηαζ απαθθαβή ιαεδηχκ απυ ηδ 



δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ιε αοημφξ ημοξ πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ, δζυηζ ημφημ εα ακηέααζκε ζηζξ εειεθζχδεζξ ανπέξ ημο θζθεθεφεενμο ηαζ 

δδιμηναηζημφ πμθζηεφιαημξ πμο επζηάζζμοκ εθεφεενδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζοκείδδζδξ ηςκ 

πμθζηχκ, πςνίξ ηναηζηή επζαμθή απυρεςκ ηαζ ηαηακαβηαζιμφξ, ζημ πθαίζζμ ιζαξ 

πμθοθςκζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ εα μδδβμφζε ζε απμηθεζζιυ ιαεδηχκ απυ ιαεήιαηα ηα μπμία 

ζοκζζημφκ ηδκ μοζία ηδξ πανεπυιεκδξ απυ ημ ηνάημξ παζδείαξ πμο είκαζ δ δζάπθαζδ 

εθεφεενςκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ. Δλάθθμο, αοηυξ μ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ ενδζηεοηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ δεκ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ άνενμ 9 παν. 1 ηδξ ΔΓΑ πμο ηαημπονχκεζ  ηδκ 

εθεοεενία ηδξ ζηέρδξ, ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηδξ ενδζηείαξ ςξ έκα απυ ηα εειέθζα ιζαξ 

«δδιμηναηζηήξ ημζκςκίαξ» ( ΔΓΓΑ ηδξ 3.10.2010, Π.Γ. ηαηά Δθθάδμξ, ζη. 76, ηδξ 25.3.1993, 

Κμηηζκάηδξ ηαηά Δθθάδμξ, ζη. 31, ηδξ 18.2.1999, Buscarini ηαηά Αβίμο Μανίκμο, ζη. 34 

η.ά.), δζυηζ δεκ επζαάθθεζ ζοβηεηνζιέκδ ημζιμεεςνία ςξ ηδκ ιυκδ απμδεηηή ή αθδεζκή, αθθά 

ηδνεί ηδκ ανπή ηδξ μοδεηενυηδηαξ, δδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ χζηε μζ ιαεδηέξ κα 

δζαιμνθχζμοκ εθεφεενα ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ ηαζ κα επζθέλμοκ ηνζηζηά ηδκ 

ημζιμακηίθδρδ ηδξ ανεζηείαξ ημοξ, ημ δε πενζεπυιεκμ ημο ιαεήιαημξ είκαζ ακηζηεζιεκζηυ, 

ηνζηζηυ ηαζ πθμοναθζζηζηυ πςνίξ κα  επζδζχηεζ ηαηδπδηζηυ ζημπυ (ΔΓΓΑ 7.12.1976, Kjeldsen 

ζη. 53, 29.6.2007, Folgero ζη. 84). 

 19. Δπεζδή, ιεηά ηδκ εέζδ ζε ζζπφ ημο οκηάβιαημξ ημο 1975, μ πνχημξ ααζζηυξ κυιμξ 

πμο νφειζζε ηα εέιαηα μνβακχζεςξ ηαζ δζμζηήζεςξ ηδξ βεκζηήξ εηπαζδεφζεςξ ήηακ μ κ. 

309/1976 (Α΄ 100). Tα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα πμο εηδυεδηακ ιε αάζδ ημκ κυιμ αοηυκ 

ηαεζένςκακ ςξ ααζζηυ πενζεπυιεκμ ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ηδ δζδαζηαθία ηδξ 

μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ πίζηεςξ [αθ. πδ 1034/1977 (Α΄ 347)  βζα ημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ, πδ 

831/1977 (Α) βζα ηζξ Α ηαζ Β ηάλεζξ ημο διενδζίμο Γοικαζίμο,  πδ 374/1978 (Α΄ 79) βζα ηδ Γ 

Γοικαζίμο, πδ 91/1984 (Α΄ 35) βζα ηδκ Γ’ Γοικαζίμο Μέζδξ Γεκζηήξ Δηπαζδεφζεςξ ηαζ πδ 

438/1985 (Α΄ 158) βζα ηζξ Α, Β ηαζ Γ Γοικαζίμο]. Δπαημθμφεδζε μ κ. 1566/1985 (Α΄ 167), ιε 

ημκ μπμίμ ηαηανβήεδηε μ ςξ άκς κυιμξ 309/1976 ηαζ εεζπίζεδηακ μζ ηφνζεξ δζαηάλεζξ βζα ηδ 

δμιή ηαζ θεζημονβία ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαζδεφζεςξ. Ο κυιμξ αοηυξ 

πενζέπεζ ζαθείξ ακαθμνέξ ζηδκ μνευδμλδ πνζζηζακζηή πανάδμζδ. [αθ.ηδκ εζζδβδηζηή ημο 

έηεεζδ, ζηδκ μπμία βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ μνευδμλδ πνζζηζακζηή πανάδμζδ ... «….Ζ 

εηπαίδεοζδ έπεζ ςξ ηφνζμ ζημπυ ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ μθμηθδνςιέκμο ηαζ ηαεμθζημφ 

ακενχπμο, ζε ζπέζδ ιε ημκ εαοηυ ημο …… ζε ζπέζδ ιε ημ Έεκμξ (εθθδκζηυξ πμθζηζζιυξ ηαζ 

πανάδμζδ, μνευδμλδ πνζζηζακζηή πανάδμζδ ....»]. οβηεηνζιέκα, ζημ άνενμ 1 ημο κυιμο 

αοημφ μνίγεηαζ υηζ: «1. ημπυξ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ κα 

ζοιαάθεζ ζηδκ μθυπθεονδ, ανιμκζηή ηαζ ζζυννμπδ ακάπηολδ ηςκ δζακμδηζηχκ ηαζ 

ροπμζςιαηζηχκ δοκάιεςκ ηςκ ιαεδηχκ, χζηε, ακελάνηδηα απυ θφθμ ηαζ ηαηαβςβή, κα έπμοκ 

ηδ δοκαηυηδηα κα ελεθζπεμφκ ζε μθμηθδνςιέκεξ πνμζςπζηυηδηεξ ηαζ κα γήζμοκ δδιζμονβζηά. 

Δζδζηυηενα οπμαμδεεί ημοξ ιαεδηέξ: α) Να βίκμκηαζ εθεφεενμζ, οπεφεοκμζ, δδιμηναηζημί 

πμθίηεξ, κα οπεναζπίγμκηαζ ηδκ εεκζηή ακελανηδζία, ηδκ εδαθζηή αηεναζυηδηα ηδξ πχναξ ηαζ 

ηδ δδιμηναηία, κα ειπκέμκηαζ απυ αβάπδ πνμξ ημκ άκενςπμ, ηδ γςή ηαζ ηδ θφζδ ηαζ κα 

δζαηαηέπμκηαζ απυ πίζηδ πνμξ ηδκ παηνίδα ηαζ ηα βκήζζα ζημζπεία ηδξ μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ 

πανάδμζδξ. Ζ εθεοεενία ηδξ ενδζηεοηζηήξ ημοξ πεπμζεήζεςξ είκαζ απανααίαζηδ, α) … 

α) …… ε) ….. 2. Βαζζημί ζοκηεθεζηέξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ παναπάκς ζημπχκ είκαζ: α) … α) 

ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, ηα ζπμθζηά αζαθία ηαζ ηα θμζπά δζδαηηζηά ιέζα, ηαεχξ ηαζ δ 

ζςζηή πνήζδ ημοξ, β) … 3... 4. …». Δκ ζοκεπεία εηδυεδηε μ κυιμξ 2525/1997 (Α΄ 188), ζημ 

άνενμ 7 ημο μπμίμο μνίγμκηαζ ηα ελήξ: «1. ημοξ ααζζημφξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ημο 



άνενμο 1 παν. 2 ημο κ. 1566/1985 πνμζηίεεηαζ δ ηαηάνηζζδ Δκζαίμο Πθαζζίμο Πνμβνάιιαημξ 

πμοδχκ (Δ.Π.Π..), ημ μπμίμ πνμζδζμνίγεζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ ημ δδιμηζηυ 

ζπμθείμ ιέπνζ ηαζ ημ θφηεζμ ηαζ πνμδζαβνάθεζ ηα πθαίζζα, ιέζα ζηα μπμία ακαπηφζζεηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ. Σμ Δ.Π.Π.. ηαηανηίγεηαζ, φζηενα απυ βκχιδ 

ημο Π.Η., ιε απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ». Πεναζηένς ιε ηδκ 

πανάβναθμ 2 ημο ημο ίδζμο ςξ άκς άνενμο ημο κ. 2525/1997 πνμαθέπεηαζ υηζ ηα εέιαηα, 

ιεηαλφ άθθςκ, ηςκ άνενςκ 4 παν. 11 (πενζπηχζεζξ ε΄ ζη΄ ηαζ γ΄), 5 παν. 11 (πενζπηχζεζξ α΄, β΄, 

γ΄, ηαζ δ΄) ηαζ 8 παν. 9 (πενζπηχζεζξ α΄, β΄, δ΄, δ΄ ηαζ ε΄) ημο κ. 1566/1985 νοειίγμκηαζ εθελήξ 

ιε απμθάζεζξ ημο Τπμονβμφ Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, φζηενα απυ εζζήβδζδ ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, εκχ ιε ηδκ πανάβναθμ 3 ημο ςξ άκς άνενμο 7 ακηζηαηαζηάεδηε δ 

παν. 2 ημο άνενμο 60 ημο κ. 1566/1985 ηαζ μνίζηδηε, ιεηαλφ άθθςκ, υηζ ηα δζδαηηζηά αζαθία 

βνάθμκηαζ ιε αάζδ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ. Σέθμξ, ιε ημκ κ. 

3966/2011 (Α΄ 118) ζδνφεδηε ημ Ηκζηζημφημ Δηπαζδεοηζηήξ Πμθζηζηήξ (Η.Δ.Π.) (άνενμ 1) ηαζ 

ηαηανβήεδηε ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (άνενμ 21). φιθςκα ιε ημ άνενμ 2 ημο κυιμο 

αοημφ: «1. Σμ Η.Δ.Π. είκαζ επζηεθζηυξ επζζηδιμκζηυξ θμνέαξ πμο οπμζηδνίγεζ ημ Τπμονβείμ 

Παζδείαξ, Γζά Βίμο Μάεδζδξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ ζηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πνςημαάειζα 

ηαζ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ηαεχξ ηαζ ηδ ιεηάααζδ απυ ηδ δεοηενμαάειζα ζηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. 2. ημπυξ ημο Η.Δ.Π. είκαζ δ επζζηδιμκζηή ένεοκα ηαζ ιεθέηδ ηςκ 

εειάηςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ ηαζ δ δζανηήξ επζζηδιμκζηή ηαζ 

ηεπκζηή οπμζηήνζλδ ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ζηα 

εέιαηα αοηά. 3. Γζα ηδκ εηπθήνςζδ ημο ζημπμφ ημο, ημ Η.Δ.Π. αζηεί, ζδίςξ, ηζξ αηυθμοεεξ 

ανιμδζυηδηεξ: α) Γκςιμδμηεί ή εζζδβείηαζ, φζηενα απυ ζπεηζηυ ενχηδια ημο Τπμονβμφ 

Παζδείαξ, Γζά Βίμο Μάεδζδξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ ή αοηεπαββέθηςξ, ακηίζημζπα, βζα: αα) 

εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ δζαιυνθςζδ, ημ δζανηή εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ηδ αέθηζζηδ εθανιμβή ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ζε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, αα) εέιαηα πμο 

αθμνμφκ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηα 

ζπμθζηά αζαθία ηαζ ηα θμζπά δζδαηηζηά ιέζα. ββ) …».  

20. Δπεζδή, ιε ηδκ πνμζααθθυιεκδ απυθαζδ, δ μπμία εηδυεδηε ηαη’ εθανιμβή ηςκ 

δζαηάλεςκ ηςκ άνενςκ 4 παν. 11 εδ. ε΄ ηαζ 5 παν. 11 εδ. β΄ ημο κ. 1566/1985 ηαζ ημο άνενμο 7 

παν. 1 - 2 ημο κ. 2525/1997 ηαζ ηαηυπζκ ηδξ οπ’ ανζει. 21/18.5.2017 πνάλεςξ ημο Γ.. ημο 

Η.Δ.Π., ηαεμνίζεδηε ημ πνυβναιια ζπμοδχκ (Π) ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ζημ 

Γδιμηζηυ ηαζ ζημ Γοικάζζμ. ημ πνχημ ιένμξ ηδξ απμθάζεςξ εηηίεεκηαζ μζ βεκζηέξ 

ηαηεοεφκζεζξ ηαζ μζ ααζζημί ζηυπμζ ημο Π, ηαεχξ ηαζ δ δμιή ηαζ μζ ηφνζμζ άλμκέξ ημο, εκχ 

ζημ δεφηενμ ιένμξ αοηήξ παναηίεεκηαζ ακαθοηζημί πίκαηεξ ιε ημ πνυβναιια ζπμοδχκ βζα ηάεε 

ηάλδ ημο Γδιμηζημφ ηαζ ημο Γοικαζίμο. Δζδζηυηενα, ζημ πνχημ ιένμξ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ 

απμθάζεςξ ακαθένμκηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηα ελήξ: «… 1. Οζ κέεξ απαζηήζεζξ βζα ηδ 

ενδζηεοηζηή εηπαίδεοζδ ζημ εονςπασηυ πενζαάθθμκ ημο ιαεήιαημξ ηςκ Θνδζηεοηζηχκ 

(ΜηΘ). Απυ ηζξ ανπέξ ημο 21μο αζχκα, μζ δζεεκείξ ελεθίλεζξ επζαεααζχκμοκ υηζ δ ενδζηεοηζηή 

εηπαίδεοζδ (ΘΔ) ακαβκςνίγεηαζ πθέμκ ςξ απαναίηδημξ υνμξ βζα ηδκ πμθφπθεονδ ηαζ 

μθμηθδνςιέκδ ιυνθςζδ ηςκ ιαεδηχκ. ημκ ακμζηηυ εονςπασηυ δζάθμβμ βζα ηδ ζπμθζηή 

ενδζηεοηζηή εηπαίδεοζδ, αθθά ηαζ ζηα επίζδια ηείιεκα ηδξ Δονχπδξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, 

ακαβκςνίγεηαζ πθέμκ ςξ ημζκά απμδεηηυ αίηδια ημ δζηαίςια υθςκ ηςκ παζδζχκ βζα 

ενδζηεοηζηή εηπαίδεοζδ, βεβμκυξ πμο θεζημονβεί ςξ ααζζηυξ ιμπθυξ βζα ηδκ ανηζυηενδ 

μνβάκςζή ηδξ. Καηυπζκ ημφημο, επζδζχηεηαζ έκα ζπμθζηυ ΜηΘ, ζημ μπμίμ δ ζοιιεημπή υθςκ 

ηςκ παζδζχκ πςνίξ ηαιζά δζάηνζζδ ηαζ ακελάνηδηα απυ ηδ ενδζηεοηζηή ή ιδ δέζιεοζή ημοξ 



εεςνείηαζ αοημκυδηδ υζμ ηαζ ακαβηαία. Ζ επίβκςζδ ηςκ ηζκδφκςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ 

ενδζηεοηζηή απμιυκςζδ αθθά ηαζ απυ ηζξ πμζηίθεξ πμθζηζηέξ ή ζδεμθμβζηέξ πνήζεζξ ηδξ 

ενδζηείαξ μδδβεί ζηδκ ακάβηδ, χζηε κα ακαδεζπεμφκ μζ ενδζηεοηζηέξ αλίεξ ζε πεδία δζαθυβμο, 

ζοκάκηδζδξ ηαζ εζνδκζηήξ ζοκφπανλδξ ηςκ ακενχπςκ, ακελάνηδηα απυ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ηαζ 

πμθζηζηέξ πεπμζεήζεζξ ή ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ … Καηά ζοκέπεζα, έκα ΜηΘ πμο ελεηάγεζ 

εέιαηα υπςξ δ δζηαζμζφκδ, δ εζνήκδ, δ ηαηαθθαβή, δ ημζκςκζηή ζοκμπή, δ ακελζενδζηεία, δ 

εοεφκδ βζα ημκ ηυζιμ, δ ακαγήηδζδ πνμζςπζημφ κμήιαημξ, ζοκάκηδζδξ ηαζ ζπέζδξ ιε ημκ 

Θευ ηαζ ημκ άθθμ, δ δδιζμονβζηυηδηα, δ δεζηή ζοιπενζθμνά, δ εοεφκδ βζα ηα ημζκςκζηά 

πνμαθήιαηα -γδηήιαηα δδθαδή ηνίζζια βζα ηδκ ημζκή γςή ηςκ ακενχπςκ ζηδκ Δονχπδ 

ημοθάπζζημκ- εεςνείηαζ υηζ πνμζθένεζ ζπμοδαίεξ εοηαζνίεξ, χζηε κα ελεηαζημφκ γδηήιαηα 

απμηθεζζιμφ ηαζ πνμηαηάθδρδξ απέκακηζ ζηδ ενδζηεοηζηή δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ ηαοηυπνμκα 

κα πνμηαεμφκ ηαζ κα αλζμπμζδεμφκ μζ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ εζνδκζηή 

ζοκφπανλδ ηςκ πμθζηχκ ζε ζοκεήηεξ εοδιενίαξ ηαζ ημζκςκζηήξ δζηαζμζφκδξ … Ακ ηαζ δεκ 

είκαζ εθζηηέξ εκζαίεξ ηαζ μιμζυιμνθεξ θφζεζξ … ακαβκςνίγεηαζ απυ ηδ δζεεκή επζζηδιμκζηή 

ζογήηδζδ ηαζ ηα δζεεκή κμιζηά δεδμιέκα πςξ έκα ΜηΘ, ημ μπμίμ πενζμνίγεζ ηδ βκχζδ ηςκ 

ιαεδηχκ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ζηδ δζηή ημοξ ενδζηεοηζηή πανάδμζδ έπεζ πθέμκ θηάζεζ ζηα 

υνζά ημο. Ζ ζπμθζηή ενδζηεοηζηή εηπαίδεοζδ πνεζάγεηαζ κα ηαθφπηεζ έκακ εονφηαημ πχνμ 

εκδζαθενυκηςκ ηαζ ενςηδιάηςκ ηςκ ζδιενζκχκ ιαεδηχκ, ηα μπμία λεηζκμφκ απυ ηδκ ημπζηή 

ενδζηεοηζηή πανάδμζδ αθθά ηαζ ηαοηυπνμκα ηδκ οπενααίκμοκ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ ηδκ 

οπμηίιδζδ ή ημκ ελμζηναηζζιυ ηδξ. Βαζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα μοζζαζηζηή ακηαπυηνζζδ ημο 

ΜηΘ ζε αοηή ηδ ζφκεεηδ ακάβηδ είκαζ: Καηανπάξ, δ δζεονοιέκδ βκχζδ «βφνς απυ ηζξ 

ενδζηείεξ» αθθά ηαζ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ηαζ ιδ ενδζηεοηζηέξ ημζιμεεςνήζεζξ πμο 

κμδιαημδμημφκ ημκ ακενχπζκμ αίμ. Δπζπθέμκ, μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ πνεζάγμκηαζ ιάεδζδ 

«ιέζα απυ ηδ ενδζηεία», δ μπμία εα ημοξ επζηνέρεζ κα ζοκμιζθήζμοκ ιε ηδ γςκηακή 

πναβιαηζηυηδηα πμο αοηή ακηζπνμζςπεφεζ ζήιενα -ηαζ ηαηελμπήκ ηδξ δζηήξ ημοξ 

ενδζηεοηζηήξ πανάδμζδξ- ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηαηά πυζμ ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ δ ενδζηεία 

ζοκοθαίκεηαζ ιε ηα πνμαθήιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ ιε ηζξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ 

ακηζθάζεζξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ. Οζ μιμζυηδηεξ πμο έπμοκ επζζδιακεεί ζημοξ ζηυπμοξ ηςκ 

εονςπασηχκ ΜηΘ εηθνάγμοκ αοηή ηδ ζοκεεηζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ ΘΔ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα 

ακαβκςνίγεηαζ υηζ ημ ΜηΘ πνεζάγεηαζ: - κα πνμζθένεζ βκχζδ ηαζ ηαηακυδζδ βζα ηα 

ενδζηεοηζηά «πζζηεφς» ηαζ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ειπεζνίεξ, - κα πνμζακαημθίζεζ ημ εκδζαθένμκ 

ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ πμζηζθία ηςκ ενδζηεοηζηχκ δοκαημηήηςκ ηαζ δεζηχκ ακηζθήρεςκ πμο 

ακζπκεφμκηαζ ζηζξ ενδζηεοηζηέξ ειπεζνίεξ, ηαζ - κα εκεαννφκεζ ημοξ ιαεδηέξ, χζηε κα 

εοαζζεδημπμζδεμφκ πνμξ ηδ ενδζηεία ηαζ πνμξ ηζξ ενδζηεοηζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ γςήξ. Ζ 

πνμζέββζζδ αοηή, ακ ηαζ οπενααίκεζ πανςπδιέκεξ πναηηζηέξ μιμθμβζαηήξ ιμκμθςκίαξ, δεκ 

πνμζδίδεζ ζημ ΜηΘ θαζκμιεκμθμβζηυ βκςζζμθμβζηυ πνμζακαημθζζιυ μφηε ημ ιεηαηνέπεζ ζε 

ηοπζηή ενδζηεζμθμβζηή εκδιένςζδ, δ μπμία δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηα παζδαβςβζηά 

παναηηδνζζηζηά, ζηα ααεφηενα ενςηήιαηα ηαζ ζηα πναβιαηζηά εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ. 

Απεκακηίαξ, πνμςεεί ηδκ εκενβδηζηή ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ςξ θμνέςκ ηδξ δζηήξ ημοξ 

πανάδμζδξ ηαζ εκεαννφκεζ ηδ εέαζδ ημο μζημοιεκζημφ ιέζα απυ ηζξ πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ 

ζηάζεζξ. Αηυιδ, ζημπεφεζ ζηδκ ελαζθάθζζδ ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ 

πςνίξ ελαζνέζεζξ. Δπζπνμζεέηςξ, εεςνείηαζ πθέμκ αέααζμ υηζ ημ ενδζηεοηζηυ θαζκυιεκμ 

ελαζηίαξ ηδξ δζαπνμκζηυηδηάξ ημο επδνεάγεζ ιε ημκ δζηυ ημο ηνυπμ ηδκ ημπζηή ηαζ ηδκ 

παβηυζιζα ζζημνία. Καηά ζοκέπεζα, ζημ πθαίζζμ ηδξ ζφβπνμκδξ ΘΔ, μζ ενδζηείεξ ελεηάγμκηαζ 

ιέζα ζημ πμθζηζζιζηυ ημοξ πενζαάθθμκ πςνίξ κα δζαπςνίγεηαζ δ ιεθέηδ ηδξ ενδζηείαξ απυ ημκ 



πμθζηζζιυ. Ζ ενδζηεία είκαζ ααζζηή δζήημοζα ημο πμθζηζζιμφ εκυξ θαμφ, πενζθαιαάκεζ ηαζ 

κμδιαημδμηεί μοζζχδδ πμθζηζζηζηά βεβμκυηα ηδξ γςήξ ημο, ζοβηνμηεί ηαζ παναηηδνίγεζ ηδκ 

πμθζηζζηζηή ηαοηυηδηά ημο. Ωζηυζμ, οπμβναιιίγεηαζ υηζ αοηή δ «πμθζηζζιζηή» έιθαζδ δεκ 

πνέπεζ κα μδδβεί ζημκ ζπεηζηζζιυ ή αηυιδ πεζνυηενα ζημκ ζοβηνδηζζιυ ή ηαζ ζηδκ 

παναεεχνδζδ γδηδιάηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ηυζμ ιε ημοξ εειεθζχδεζξ ζημπμφξ ηαζ ηδ 

δζδαζηαθία ηάεε ενδζηείαξ υζμ ηαζ ιε ηζξ ακηζκμιίεξ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ ενδζηεζχκ… Δκ 

ηέθεζ, ζηδκ πανμφζα εεχνδζδ ημο ΜηΘ πνμαάθθεηαζ ιε έιθαζδ ημ αίηδια ημο ενδζηεοηζημφ 

βναιιαηζζιμφ ςξ ιία ηαίνζα δζάζηαζδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ αβςβήξ, δ μπμία ζοιαάθθεζ ζηδ 

δζαιυνθςζδ πμθζηχκ ιε ενδζηεοηζηή αοημζοκεζδδζία ηαζ δεηηζηυηδηα ζημκ δζάθμβμ ιε ημ 

δζαθμνεηζηυ. Ο ενδζηεοηζηυξ αοηυξ βναιιαηζζιυξ ααζίγεηαζ ζημοξ ηακυκεξ ηδξ παζδαβςβζηήξ 

ηαζ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ζημπεφεζ ζηδκ ηνζηζηή ακάπηολδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ 

ηςκ ιαεδηχκ ιε ηζξ βκχζεζξ, ηζξ αλίεξ ηαζ ηζξ ζηάζεζξ γςήξ πμο πανέπεζ βζα ηζξ ενδζηείεξ ηαζ 

απυ ηζξ ενδζηείεξ, εθανιυγμκηαξ ιζα δζενεοκδηζηή, ενιδκεοηζηή ηαζ δζαθμβζηή ιαεδζζαηή 

πνμζέββζζδ. οκαηυθμοεα, υθεξ αοηέξ μζ πνμτπμεέζεζξ-πνμζδμηίεξ απυ ηδ ΘΔ ζοκμρίγμκηαζ 

ζημ αίηδια οζμεέηδζδξ ηάπμζςκ ααζζηχκ ημζκχκ ηνζηδνίςκ (standards) βζα ημ ΜηΘ ηςκ 

εονςπασηχκ πςνχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ακαβκςνίγεηαζ υηζ ημ ΜηΘ: 1. Μπμνεί ηαζ πνέπεζ κα 

δζδάζηεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηαζ ηα ηνζηήνζα ηδξ βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηα δδιυζζα 

ζπμθεία. 2. Υνεζάγεηαζ κα πενζθαιαάκεζ εεςνήζεζξ δζαπνζζηζακζηήξ ηαζ δζαενδζηεζαηήξ 

ιάεδζδξ, δζαθυβμο, ζοκενβαζίαξ ηαζ ζοθθμβζηυηδηαξ. 3. Ζ δζδαζηαθία ημο απαζηεί 

επαββεθιαηίεξ εηπαζδεοηζημφξ, ιε ζζπονή εεςνδηζηή ηαζ πναηηζηή εηπαίδεοζδ πμο έπμοκ 

πθήνςξ ηαηακμήζεζ ημκ νυθμ ημοξ ηαζ έπμοκ ακαπηφλεζ ζημπαζηζημηνζηζηέξ δελζυηδηεξ. 2. Οζ 

ζοκηεηαβιέκεξ ημο Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ ημο ΜηΘ. Ζ πανμφζα πνυηαζδ αθμνά έκα 

ιάεδια πμο δζαηδνεί ιεκ ημκ βκςζζαηυ ηαζ παζδαβςβζηυ παναηηήνα πμο είπε ςξ ηχνα, 

ακμίβεηαζ ςζηυζμ ζηζξ πνζζηζακζηέξ παναδυζεζξ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηζξ άθθεξ ενδζηείεξ. 

Γίκμκηαξ ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ αοημφ ημο ιαεήιαημξ, δζαιμνθχκμοιε έκα Π ημ μπμίμ λεηζκά 

απυ ηαζ έπεζ επίηεκηνμ ηδ ενδζηεοηζηή πανάδμζδ ημο ηυπμο, ηδκ πανάδμζδ ηδξ Ονευδμλδξ 

Υνζζηζακζηήξ Δηηθδζίαξ, υπςξ αοηή ζανηχεδηε ζηδ γςή ηαζ απμηοπχεδηε ζηα ικδιεία ημο 

πμθζηζζιμφ ημο. Κάεε ιαεδηήξ/ηνζα, ακελανηήηςξ ηδξ ενδζηεοηζηήξ ημο/ηδξ ζδζμπνμζςπίαξ, 

είκαζ ακαβηαίμ κα βκςνίγεζ ηδ ενδζηεοηζηή πανάδμζδ ημο ηυπμο ηαηαβςβήξ ή ιυκζιδξ 

δζαιμκήξ ημο/ηδξ. Αοηή είκαζ δ πνχηδ ηαζ ααζζηή ζοκηεηαβιέκδ ημο ιαεήιαημξ. Ζ δεφηενδ 

ζοκηεηαβιέκδ είκαζ δ ααζζηή βκςνζιία ιε ηζξ ιεβάθεξ πνζζηζακζηέξ παναδυζεζξ πμο 

ζοκακηχκηαζ ζηδκ Δονχπδ ηαζ βεκζηυηενα ζημκ ηυζιμ, εηηυξ ηδξ Ονεμδμλίαξ, υπςξ μ 

Ρςιαζμηαεμθζηζζιυξ ηαζ μ Πνμηεζηακηζζιυξ ιε ηζξ ααζζηέξ ημο μιμθμβίεξ. Ζ ηνίηδ 

ζοκηεηαβιέκδ πενζθαιαάκεζ ζημζπεία απυ ηα ιεβάθα ενδζηεφιαηα ηαζ ζδίςξ υζα εκδζαθένμοκ 

ηδκ εθθδκζηή ημζκςκία πενζζζυηενμ, δδθαδή ηζξ ιμκμεεσζηζηέξ παναδυζεζξ ημο Ημοδασζιμφ ηαζ 

ημο Ηζθάι, ηαεχξ ηαζ άθθεξ ενδζηείεξ πμο ηαηά ηυπμοξ ή ηαηά πενίπηςζδ ηνίκεηαζ υηζ 

πανμοζζάγμοκ ζήιενα αολδιέκμ εκδζαθένμκ. οκεπχξ, πνυηεζηαζ βζα έκα δζεονοιέκμ ηαζ ιε 

ζαθείξ εεμθμβζηέξ πνμτπμεέζεζξ ιάεδια, ημ μπμίμ ελεηάγεζ ιε ενεοκδηζηυ, ηνζηζηυ ηαζ 

δζαθεηηζηυ ηνυπμ ηδ ζοκεζζθμνά ηάεε ενδζηεοηζηήξ πανάδμζδξ ζηδκ ζζημνία ηαζ ζημκ 

πμθζηζζιυ, απμαθέπμκηαξ ζημκ ενδζηεοηζηυ βναιιαηζζιυ, αθθά ηαζ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ 

ζημκ ακαζημπαζιυ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζημκ δζηυ ημοξ ενδζηεοηζηυ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ημ 

πχξ αοηυξ ακηζηαημπηνίγεηαζ ζηδ δοκαιζηή ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ. Φοζζηά δεκ είκαζ 

δοκαηυκ ζημ Δθθδκζηυ ζπμθείμ κα ιδκ είκαζ ηεκηνζηυξ μ θυβμξ ηδξ Ονευδμλδξ εεμθμβίαξ ηαζ 

πανάδμζδξ, δ μπμία ιέζα απυ ημ ΜηΘ ηαθείηαζ κα πνμπςνήζεζ πένα ηαζ απυ ηδ 

κεςηενζηυηδηα απμδεπυιεκδ ημκ πθμοναθζζιυ ηαζ ηδκ εηενυηδηα, ηαηά ηέημζμ ηνυπμ, χζηε 



ηαοηυπνμκα κα ιδκ οπμηζιά, κα ιδκ ζπεηζημπμζεί, πμθφ δε πενζζζυηενμ κα ιδκ εβηαηαθείπεζ 

ηδκ αοημζοκεζδδζία ηδξ. ημζπεία ιζαξ ηέημζαξ εεμθμβζηήξ εεχνδζδξ ηδξ 

πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ ςξ αθθδθμζεααζιμφ, απμδμπήξ ηαζ εζνδκζηήξ ζοκφπανλδξ ιε ηδ 

ενδζηεοηζηή ή υπμζα άθθδ εηενυηδηα, είκαζ δζάζπανηα ιέζα ζηδκ Αβία Γναθή, ζηδκ 

ηθδνμκμιζά ηςκ Παηένςκ ηδξ Δηηθδζίαξ, ζε ηείιεκα κευηενςκ ηαζ ζφβπνμκςκ πνζζηζακχκ 

ζημπαζηχκ, ηαεχξ ηαζ ζε πμζηίθα ένβα ηέπκδξ. οιπεναζιαηζηά, ημ κέμ Π πνμςεεί ιζα 

παζδαβςβζηά εοαίζεδηδ, ιε νεαθζζηζημφξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ, δζδαηηζηά εοέθζηηδ ηαζ 

πμθοεπίπεδδ πνυηαζδ ενδζηεοηζηήξ αβςβήξ, δ μπμία ααζίγεηαζ ζημ ζζπφμκ κμιζηυ πθαίζζμ ηαζ 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ. Έπεζ ςξ επίηεκηνμ ηδκ Ονευδμλδ 

πανάδμζδ αθθά δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδκ ηαηήπδζδ, δζαζχγεζ εφθμβεξ ηαζ ακαβηαίεξ 

ζζμννμπίεξ ακάιεζα ζημ μζηείμ ηαζ ζημ έηενμ πςνίξ κα ιεηαηνέπεζ ημ ιάεδια ζε 

Θνδζηεζμθμβία. 3. Γεκζημί ζημπμί ηαζ πνμζακαημθζζιμί ημο Μηε ζημ Γδιμηζηυ ηαζ ζημ 

Γοικάζζμ. 1. Να μζημδμιήζεζ έκα ζηζαανυ ιμνθςηζηυ πθαίζζμ/πεδίμ βκχζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ 

ημο Υνζζηζακζζιμφ ηαζ ηδξ Ονεμδμλίαξ, ςξ πκεοιαηζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ πανάδμζδξ ηδξ 

Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Δονχπδξ αθθά ηαζ ςξ γςκηακήξ πδβήξ έιπκεοζδξ, πίζηδξ, δεζηήξ ηαζ 

κμδιαημδυηδζδξ: βζα ημκ ηυζιμ ηαζ ημκ άκενςπμ, ηδ γςή ηαζ ηδκ ζζημνία. 2. Να πανέπεζ 

ζημοξ ιαεδηέξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ενδζηεοηζηή ημπμεέηδζδ, ζηακμπμζδηζηή 

ηαηάνηζζδ βζα ηδ θφζδ ηαζ ημκ νυθμ ημο ενδζηεοηζημφ θαζκμιέκμο, ζημ ζφκμθυ ημο ηαζ ζηζξ 

επζιένμοξ εηθάκζεζξ ημο, δδθαδή ηζξ ιεβάθεξ ηαζ γςκηακέξ ενδζηείεξ ημο ηυζιμο, εθυζμκ 

εεςνμφκηαζ πδβέξ πίζηδξ, πμθζηζζιμφ ηαζ δεζημφ ηνυπμο γςήξ. 3. Να δδιζμονβήζεζ ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ ηαζ κα πνμζθένεζ ηζξ εοηαζνίεξ, χζηε μζ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ ζηακυηδηεξ ηαζ 

επάνηεζεξ -αθθά ηαζ δζαεέζεζξ ηαζ ζηάζεζξ- πμο παναηηδνίγμοκ ημκ ενδζηεοηζηά εββνάιιαημ 

άκενςπμ, ηαθθζενβχκηαξ πανάθθδθα ηδκ δεζηή ηαζ ημζκςκζηή ημο εοαζζεδζία. 4. Να 

ζοκηεθέζεζ ζηδ βκςνζιία, ζηδκ ηνζηζηή ηαηακυδζδ, ζημκ ζεααζιυ ηαζ ζημκ δζάθμβμ ιεηαλφ 

ακενχπςκ ιε δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ, ακηζθήρεζξ ή δεζιεφζεζξ πάκς ζε γδηήιαηα πίζηδξ ηαζ 

δεζημφ πνμζακαημθζζιμφ. 5. Να ζοκεζζθένεζ δδιζμονβζηά ζημκ εθεφεενμ ηαζ οπεφεοκμ 

αοημπνμζδζμνζζιυ ηδξ πνμζςπζηήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ μθυπθεονδ 

(ενδζηεοηζηή, βκςζηζηή, πκεοιαηζηή, ημζκςκζηή, δεζηή, ροπμθμβζηή, αζζεδηζηή ηαζ 

δδιζμονβζηή) ακάπηολή ημοξ, ιέζα απυ ηδκ ακαγήηδζδ ημο κμήιαημξ ηαζ ηδκ οπανλζαηή 

ακαιέηνδζδ ιε ηδκ πμθοπθμηυηδηα ημο ιοζηδνίμο ηδξ γςήξ. Οζ βεκζημί αοημί ζημπμί ημο ΜηΘ 

ιπμνμφκ κα ελεζδζηεοημφκ ζημοξ παναηάης επζιένμοξ εηπαζδεοηζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ 

ζηυπμοξ/πνμηεναζυηδηεξ πμο επζδζχημοκ: 1. Σδκ ηνζηζηή ηαηακυδζδ ηςκ δμβιαηζηχκ, 

θαηνεοηζηχκ, οπανλζαηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ εηθνάζεςκ ηδξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ, ηςκ άθθςκ 

ιεβάθςκ πνζζηζακζηχκ μιμθμβζχκ, ηαεχξ ηαζ άθθςκ ενδζηεοιάηςκ, 2. ηδκ ακάδεζλδ ηςκ 

μζημοιεκζηχκ αλζχκ ηυζμ ημο Υνζζηζακζζιμφ υζμ ηαζ ηςκ άθθςκ ενδζηεζχκ ημο ηυζιμο, 3. ηδ 

δζενεφκδζδ πηοπχκ ηαζ υρεςκ ηδξ ημπζηήξ ενδζηεοηζηήξ ζζημνίαξ ηαζ πανάδμζδξ, ιε ζηυπμ ηδ 

βκχζδ, ηδ δζαθφθαλδ ηαζ ηδκ ακακέςζδ ηδξ ημπζηήξ πμθζηζζιζηήξ ηθδνμκμιζάξ, 4. ηδκ 

πνμζέββζζδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ πίζηδξ βεκζηυηενα ηαζ ημο Υνζζηζακζζιμφ ζδζαίηενα ιε 

πμθθαπθά ηνζηήνζα (πμθζηζζιζηά, δεζηά, ημζκςκζηά, ζζημνζηά, πνμζςπζηά, εεμθμβζηά), 5. ηδκ 

απμηςδζημπμίδζδ ημο ενδζηεοηζημφ οπμαάενμο ηςκ πμθζηζζιζηχκ παναδυζεςκ ηαζ ηδκ 

ακαβκχνζζδ ηςκ ενδζηεοηζηχκ δζαζηάζεςκ ημο ζφβπνμκμο πμθζηζζιμφ, 6. ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

αλζχκ αθθά ηαζ ηςκ ανκδηζηχκ ή επζηίκδοκςκ εηθνάζεςκ πμο ηάπμζεξ ενδζηείεξ ειπενζέπμοκ, 

δζαηδνμφκ ή οπμαάθθμοκ, 7. ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ επμπήξ ηαζ ηςκ ακαβηχκ ηδξ ηαζ ηδ 

ιεεενιδκεία ημο εεμθμβζημφ θυβμο ζηζξ ζφβπνμκεξ πμθοπμθζηζζιζηέξ ημζκςκίεξ, 8. ημκ 

πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ηδκ έιπναηηδ εοαζζεδημπμίδζδ απέκακηζ ζηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ηδξ 



επμπήξ, ηα οπανλζαηά ενςηήιαηα ηαζ ηα δεζηά δζθήιιαηα ημο ακενχπμο, 9. ημκ ζεααζιυ ημο 

δζηαζχιαημξ ηάεε ακενχπμο ζηδ ενδζηεοηζηή εθεοεενία, ηδκ ακαγήηδζδ ηαζ ημκ ενδζηεοηζηυ 

αοημπνμζδζμνζζιυ, 10. ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ημκ ζεααζιυ ζηδκ ζδζαίηενδ ενδζηεοηζηή ηαζ 

πμθζηζζηζηή πνμέθεοζδ ηαζ ζοκάθεζα ηάεε ιαεδηή, 11. ηδκ ακάπηολδ μζημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ 

ηαζ ηδ δζαθφθαλδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, 12. ηδκ ακενςπζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

ενδζηεοηζηήξ ιάεδζδξ, ιε ηδκ πανάθθδθδ αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο πνμζθένεζ δ 

ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία, 13. ηδκ ακάδεζλδ ημο μθζζηζημφ ηαζ ιεηαιμνθςηζημφ βζα ημκ άκενςπμ 

παναηηήνα ηδξ ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ, 14. ηδ εειεθίςζδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

ζε ζηένεεξ παζδαβςβζηέξ εεςνήζεζξ ηαζ ζηδ ζοκεπή εκδιένςζδ βζα ηζξ ζφβπνμκεξ θζθμζμθζηέξ 

ακηζθήρεζξ πενί βκχζδξ ηαζ ημκ δζάθμβμ ιαγί ημοξ, 15. ηδ ζοκεζζθμνά ημο ΜηΘ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ιαεδηχκ πμο ακαπηφζζμοκ εεηζηή βκχιδ ηαζ ζηάζδ πνμξ ηδ ιάεδζδ, 

ειπζζημζφκδ ζημκ εαοηυ ημοξ ηαζ εοεφκδ βζα ημκ ηυζιμ. 4. Γμιή ηαζ δζάνενςζδ ηςκ 

πενζεπμιέκςκ ημο Π. … Με αάζδ ηδκ πνμμπηζηή αοηή ηαζ θαιαάκμκηαξ ζμαανά οπυρδ ηδκ 

δθζηζαηή ζδζαζηενυηδηα ηςκ ιαεδηχκ, πνμηείκμοιε ιζα ζηαδζαηή ιεηάααζδ ζημκ ηνυπμ 

πνμζέββζζδξ ηςκ εειαηζηχκ αλυκςκ ημο ΜηΘ, ςξ ελήξ: Γδιμηζηυ - Ο ηυζιμξ ηδξ ενδζηείαξ. 

Δδχ πνμζεββίγεηαζ δ ενδζηεία αοηή ηαεεαοηή˙ δδθαδή, πνυηεζηαζ βζα ιζα ζηαδζαηή 

πανημβνάθδζδ ηαζ ακαβκχνζζδ ηςκ ααζζηχκ ελςηενζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ. ηδ ααειίδα 

αοηή πανέπμκηαζ αθδβδιαηζηά ζημζπεία βφνς απυ ηα πνυζςπα, ηα έεζια, ηα ζφιαμθα, ηζξ 

παναδυζεζξ, ηδκ ζζημνία, ηα ικδιεία, ηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζζηζηή γςή ηςκ ενδζηεοηζηχκ 

παναδυζεςκ. Ζ πμνεία αοηή έπεζ ςξ αθεηδνία ηδκ Ονευδμλδ ενδζηεοηζηή πανάδμζδ, δδθαδή, 

ηδκ πανάδμζδ ημο ηυπμο ιαξ ηαζ ηαηυπζκ πνμζακαημθίγεηαζ ζημκ ενδζηεοηζηυ μνίγμκηα ηςκ 

εββφηενςκ ιμκμεεσζηζηχκ ενδζηεζχκ ηαζ εκ ζοκεπεία μνζζιέκςκ ζημζπείςκ απυ ηζξ ακαημθζηέξ 

ενδζηείεξ … Γοικάζζμ - Θνδζηεία ηαζ ζζημνία ςξ έηθναζδ πμθζηζζιμφ. Πνυηεζηαζ βζα ιεθέηδ 

ηδξ ενδζηείαξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ πμο αοηή πανήβαβε ζζημνζηά ιέζα απυ ιζα αιθίδνμιδ 

δζαδζηαζία: αθεκυξ έηθναζδξ, ιανηονίαξ ηαζ ενιδκείαξ ημο εζςηενζημφ ηδξ αζχιαημξ ζε 

ιμνθέξ επζημζκςκίαξ ηαζ, αθεηένμο, ακαιέηνδζδξ ηαζ δζαθυβμο ιε ηδκ εηάζημηε επμπή ηαζ ηα 

ζοζηήιαηα-παναδείβιαηα κμδιαημδυηδζδξ ημο ακενχπζκμο αίμο. Έηζζ, δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ 

γςή, ζηδκ ζζημνία, ζηδκ ηέπκδ ηαζ ζημκ πμθζηζζιυ πμο ζάνηςζακ μ Υνζζηζακζζιυξ, ζδζαίηενα δ 

Ονεμδμλία, ηαζ μζ ιεβάθεξ ενδζηεοηζηέξ παναδυζεζξ, εκχ βίκεηαζ ηαζ ιζα ηνζηζηή πανμοζίαζή 

ημοξ ιέζα απυ εειεθζχδεζξ άλμκεξ, υπςξ Θευξ, ηυζιμξ, άκενςπμξ, δεζηή, ημζκςκία, 

πμθζηζζιυξ, ζφβπνμκδ γςή … 5. Γζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ ιαεδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ ζημ 

ΜηΘ. ημ ΜηΘ δίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ιε αάζδ ηζξ ζφβπνμκεξ 

βκςζζμθμβζηέξ, παζδαβςβζηέξ ηαζ δζδαηηζηέξ εεςνίεξ, πμο ιπμνμφκ κα οπμζηδνίλμοκ ηυζμ ηδκ 

πνμαβςβή ημο ενδζηεοηζημφ βναιιαηζζιμφ ηςκ ιαεδηχκ υζμ ηαζ ηδκ πνμεημζιαζία 

εθεφεενςκ, εκενβχκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ. Βαζζημί άλμκεξ ζηδ δζδαζηαθία ημο ΜηΘ 

είκαζ: … 6. Ζ δμιή ηαζ δ θεζημονβζηυηδηα ηςκ εκμηήηςκ ημο Π. α. Βαζζηυξ ζημπυξ ηάεε 

ηφηθμο. Πανμοζζάγεηαζ δ ααζζηή επζθμβή ημο Π ςξ πνμξ ηδ ενδζηεοηζηή εηπαίδεοζδ ηςκ 

ιαεδηχκ ζε ηάεε ααειίδα, μζ μπμίμζ ηαθμφκηαζ κα ζοκμιζθήζμοκ ιε ηα γδηήιαηα ηςκ 

Θειαηζηχκ Δκμηήηςκ ηαζ κα μζημδμιήζμοκ ηδ ενδζηεοηζηή ημοξ βκχζδ … α. Βαζζημί άλμκεξ 

ηάλδξ (βζα ημ Γοικάζζμ). Ακαδεζηκφμκηαζ μζ ζδέεξ - ηθεζδζά πάκς ζηζξ μπμίεξ ακαπηφζζμκηαζ μζ 

ααζζημί ηαζ ηαηεοεοκηήνζμζ άλμκεξ ηάεε ηάλδξ ηαζ δζαζαθδκίγμκηαζ δ ηαηεφεοκζδ ηαζ δ 

θμβζηή μνβάκςζδξ ηςκ Θειαηζηχκ Δκμηήηςκ ηδξ ηάλδξ … β. Γεκζημί ζηυπμζ ηάλδξ. 

Πενζβνάθμκηαζ αδνμιενχξ μζ επζδζχλεζξ ηδξ ενδζηεοηζηήξ ιάεδζδξ ζε ηάεε ηάλδ … δ. Οζ 

Θειαηζηέξ Δκυηδηεξ (ΘΔ). Πνυηεζηαζ βζα έκα πθαίζζμ δζεονοιέκδξ ένεοκαξ ηαζ ειανζεμφξ 

ακάθοζδξ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ εειάηςκ … ε. Οζ 3 μνζγυκηζεξ ζηήθεξ ηάεε Θειαηζηήξ Δκυηδηαξ. 



Α. Πνμζδμηχιεκα Μαεδζζαηά Απμηεθέζιαηα (ΠΜΑ). Σα ΠΜΑ δεκ ελεζδζηεφμοκ μφηε 

ιεηαζπδιαηίγμοκ δζδαηηζηά ημοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ ηδξ ηάλδξ αθθά πενζμνίγμκηαζ ζηδκ 

πενζβναθή ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ δζδαζηαθίαξ (ζημ ΣΗ, δδθαδή, ιπμνμφκ κα ηάκμοκ μζ 

ιαεδηέξ ιεηά ηδκ πναβιαημπμίδζή ηδξ) … Β. Βαζζηά Θέιαηα (ΒΘ) ηδξ Θειαηζηήξ Δκυηδηαξ. 

Καηαβνάθμοκ ηζξ πθεονέξ ημο εέιαημξ, ηζξ μπμίεξ εα επελενβαζημφκ μζ ιαεδηέξ, ηαεχξ ηαζ ημ 

ααζζηυ corpus βκχζεςκ βφνς απυ ημ εέια πμο πνεζάγεηαζ κα μζημδμιήζμοκ … Γ. Δκδεζηηζηέξ 

Γναζηδνζυηδηεξ. Πνυηεζηαζ βζα ζημπεοιέκεξ ηαζ πνμζεηηζηά πνμεημζιαζιέκεξ απυ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ δνάζεζξ … Γ. Δηπαζδεοηζηυ Τθζηυ (ΔΤ). Ζ εθανιμβή ημο πανυκημξ Π απαζηεί 

ηδκ παναβςβή κέμο, πνςηυηοπμο ηαζ ζοιααημφ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ιεεμδμθμβίαξ ημο … Δ. Οζ επάνηεζεξ (Δ). Οζ Δ ηαηαβνάθμοκ 

ηζξ ζηακυηδηεξ, δελζυηδηεξ, ζηάζεζξ, αλίεξ ηαζ δζαεέζεζξ πμο ακαιέκεηαζ κα ακαπηφλμοκ μζ 

ιαεδηέξ ζε ηάεε ηφηθμ ή ηάλδ, ηαεχξ ελεθίζζεηαζ δ ενδζηεοηζηή ημοξ εηπαίδεοζδ … Σ. 

Αλζμθυβδζδ. Όπςξ είκαζ θοζζηυ, ζημ Π δζαδζηαζίαξ δ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ οπενααίκεζ 

ηδκ πμζμηζημφ παναηηήνα αενμζζηζηή (ηεθζηή) αλζμθυβδζδ ηςκ επζδυζεχκ ημοξ ηαζ 

πνμζακαημθίγεηαζ ζημκ έθεβπμ πμζμηζηυηενςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο πνμτπμεέημοκ ηδκ 

μθζζηζηή πνμζέββζζδ ημο ιαεδηή …» Πεναζηένς,ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ 

απμθάζεςξ πενζθαιαάκεζ α) ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ημο Γδιμηζημφ ,ημ μπμίμ δζαηνίκεηαζ ζε 

Α Κφηθμ (Γ ηαζ Γ Γδιμηζημφ) ηαζ Β Κφηθμ (Γ ηαζ Δ Γδιμηζημφ) ηαζ α) ημ πνυβναιια 

ζπμοδχκ ημο Γοικαζίμο. ημ Μένμξ αοηυ,βζα ηάεε ηάλδ ακαθένμκηαζ αθ' εκυξ μζ βεκζημί 

ζηυπμζ, αθ' εηένμο δε παναηίεεηαζ ανζειυξ εεςνδηζηχκ εκμηήηςκ (8 βζα ηδκ Γ Γδιμηζημφ, 7 

βζα ηάεε ιζα απυ ηζξ Γ - Σ Σάλεζξ ημο Γδιμηζημφ, 6 βζα ηδκ Α ηαζ Β Γοικαζίμο ηαζ 7 βζα ηδκ 

Γ Γοικαζίμο). ε ηάεε ιία δε απυ αοηέξ πενζβνάθμκηαζ ζε 3 ζηήθεξ α) «ηα πνμζδμηχιεκα 

ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα» α) «ηα ααζζηά εέιαηα» ηαζ β) «μζ εκδεζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

Δζδζηυηενα μζ ακςηένς εειαηζηέξ εκυηδηεξ είκαζ μζ ελήξ: α) βζα ηδκ Γ Γδιμηζημφ 

(“Ακαηαθφπημοιε εζηυκεξ, πνυζςπα ηαζ ζζημνίεξ”) 1. “Εμφιε ιαγί”, 2.“Θνδζηεοηζηέξ βζμνηέξ: 

Ζιένεξ βειάηεξ πανά ηαζ ζδιαζίεξ”, 3. “Κονζαηή: Μζα ζδιακηζηή διένα ηδξ εαδμιάδαξ”, 4. 

“Σα Υνζζημφβεκκα. Ο Θευξ βίκεηαζ άκενςπμξ”, 5. “Σα παζδζά: Ζ πανά ηαζ δ εθπίδα ημο 

ηυζιμο”, 6. “Πμζμξ είκαζ μ Ηδζμφξ Υνζζηυξ;”, 7. “Υνζζηυξ Ακέζηδ:Γζμνηάγμκηαξ ημ 

πνζζηζακζηυ Πάζπα”, 8. “Ο ηυζιμξ ιαξ, έκα ζημθίδζ”, α) βζα ηδ Γ’ Γδιμηζημφ 

(“Ακαηαθφπημοιε εζηυκεξ, πνυζςπα ηαζ ζζημνίεξ”) 1. “Όηακ μζ άκενςπμζ πνμζεφπμκηαζ”, 2. 

“Πακαβία, δ Μδηένα ημο Υνζζημφ”, 3. "πμοδαία “παζδζά”", 4. “Όθμζ ίζμζ, υθμζ δζαθμνεηζημί”, 

5. “Ηενμί ηυπμζ ηαζ ζενέξ πμνείεξ”, 6. “Υνζζηζακμί άβζμζ ηαζ ζενά πνυζςπα άθθςκ ενδζηεζχκ”, 

7. “Ηενά αζαθία”, β) βζα ηδκ Δ’ Γδιμηζημφ (“Ακαηαθφπημοιε ηείιεκα, ικδιεία, ηυπμοξ ηαζ 

βεβμκυηα”) 1. “Μαεδηέξ ηαζ δάζηαθμζ”, 2. “οιπυνεοζδ ιε υνζα ηαζ ηακυκεξ”, 3. 

“Πνμπςνάιε αθθάγμκηαξ”, 4. “Πνμθήηεξ ηδξ Βίαθμο: Κθήζδ βζα ιεηάκμζα ηαζ ακαββεθία ημο 

ενπμιμφ ημο Μεζζία”, 5. “Ζ Δηηθδζία ημο Υνζζημφ ιπαίκεζ ζηδκ ζζημνία”, 6. "Απμζημθέξ βζα 

ηδκ “ηαθή είδδζδ”", 7. “Ακαηαθφπημκηαξ ηα ηείιεκα ηδξ Καζκήξ Γζαεήηδξ”, δ) βζα ηδ Σ’ 

Γδιμηζημφ (“Ακαηαθφπημοιε ηείιεκα, ικδιεία, ηυπμοξ ηαζ βεβμκυηα”) 1. “Οζ πνχημζ 

Υνζζηζακμί: Γοζημθίεξ ηαζ πενζπέηεζεξ”, 2. “Γζςβιμί ηαζ ελάπθςζδ ημο Υνζζηζακζζιμφ. 

Πνυζςπα ηαζ ιανηονίεξ”, 3. “Ζ Αβία Γναθή, έκα ζζημνζηυ ηαζ δζαπνμκζηυ αζαθίμ”, 4. “Ζ Θεία 

Δοπανζζηία: Πδβή ηαζ ημνφθςζδ ηδξ γςήξ ηδξ Δηηθδζίαξ”, 5. “Απυ ημοξ Υνζζηζακμφξ ηδξ 

πχναξ ιαξ ζημοξ Υνζζηζακμφξ ημο ηυζιμο”, 6. “Θνδζηείεξ ζηδ πχνα ιαξ”, 7. “Μκδιεία ηαζ 

ηυπμζ πνζζηζακζηήξ θαηνείαξ: Απμηοπχζεζξ ηδξ πίζηδξ”. Γζα ημ Γοικάζζμ μζ εειαηζηέξ εκυηδηεξ 

είκαζ μζ ελήξ: α) βζα ηδκ Α’ Γοικαζίμο (“Πμνεία ηαζ ακάπηολδ”): 1. “Μεβαθχκμοιε ηαζ 

αθθάγμοιε”, 2. “Ζ ζοκάκηδζδ ημο Υνζζηζακζζιμφ ιε ημκ Δθθδκζζιυ”, 3. “Πςξ γμοκ μζ 



Υνζζηζακμί; Ζ κέα γςή ηδξ Δηηθδζίαξ”, 4. “Πςξ παίνκμκηαζ μζ απμθάζεζξ”, 5. “Μμκμεεσζηζηέξ 

ενδζηείεξ: Ημοδασζιυξ ηαζ Ηζθάι”, 6. “Θνδζηεοηζηέξ ακαγδηήζεζξ ηδξ ιαηνζκήξ Ακαημθήξ”, α) 

βζα ηδ Β’ Γοικαζίμο (“Πμνεία ιέζα απυ ακηζεέζεζξ”): 1. “Μπμνμφκ μζ άκενςπμζ κα εζημκίγμοκ 

ημκ Θευ;”, 2. “Πμζμξ είκαζ μ Θευξ ηςκ Υνζζηζακχκ; “Σίκα ιε θέβμοζζκ μζ άκενςπμζ είκαζ;” 3. 

“Πμζμξ είκαζ μ άκενςπμξ;”, 4. "Διείξ ηαζ μζ “άθθμζ”", 5. “Γζάζπαζδ ηαζ ακηζπαθυηδηα ζηζξ 

ενδζηείεξ”, 6. “Ονεμδμλία ηαζ κέμξ Δθθδκζζιυξ”, β) βζα ηδ Γ’ Γοικαζίμο (“Απυ ημ ημπζηυ ζημ 

μζημοιεκζηυ”): 1. “Ζ Υνζζηζακμζφκδ ζημκ ζφβπνμκμ ηυζιμ”, 2. “Σμ γήηδια ηδξ ενδζηείαξ ζηδ 

ζφβπνμκδ Δονχπδ”, 3. “φβπνμκεξ ενδζηεοηζηέξ ιμνθέξ ζηδκ Ονεμδμλία ηαζ ζημκ ηυζιμ”, 4. 

“Πμο είκαζ μ Θευξ;”: Ζ μδφκδ ημο ζφβπνμκμο ηυζιμο ηαζ ημ αίηδια ηδξ ζςηδνίαξ απυ ημ 

ηαηυ”, 5. “Δθπίδα ηαζ αβχκαξ βζα ηδ ιεηαιυνθςζδ ημο ηυζιμο”, 6. “Απυ ηδκ ανπή ιέπνζ ημ 

ηέθμξ ημο ηυζιμο”, 7. “Γζεονφκμκηαξ ηζξ ειπεζνίεξ ιαξ/Υηίγμκηαξ ημκ ηυζιμ ιαξ (Project)”.  

21. Δπεζδή, ζφιθςκα ιε ηα εηηεεέκηα ζηδκ ζηέρδ 16, ιε ηδκ δζδαζηαθία ημο 

ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ πνέπεζ κα επζδζχηεηαζ, ηαηά ηδ δζάηαλδ ηδξ παν. 2 ημο άνενμο 

16 ημο οκηάβιαημξ, δ ακάπηολδ μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ ζοκεζδήζεςξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, 

εκυρεζ ηαζ ηδξ δζαηάλεςξ ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 13 ημο οκηάβιαημξ πενί ενδζηεοηζηήξ 

εθεοεενίαξ, δ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ αοημφ δεκ ιπμνεί πανά κα απεοεφκεηαζ απμηθεζζηζηά 

ζημοξ μνευδμλμοξ πνζζηζακμφξ ιαεδηέξ. Απυ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ, υιςξ, ημο 

πνμζααθθυιεκμο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ πμο παναηέεδηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ ζηέρδ αθθά 

ηαζ απυ ημ πενζεπυιεκμ ηάεε εειαηζηήξ εκυηδηαξ, απυ αοηέξ πμο παναηέεδηακ ακςηένς, 

πνμηφπηεζ υηζ αοηυ ημ πνυβναιια ζπμοδχκ  δεκ απμαθέπεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ενδζηεοηζηήξ  

ζοκεζδήζεςξ ηςκ μνευδμλςκ πνζζηζακχκ ιαεδηχκ, ζημοξ μπμίμοξ ηαηά ημ φκηαβια πνέπεζ κα 

απεοεφκεηαζ, δζυηζ δεκ πενζέπεζ μθμηθδνςιέκδ  ηαζ δζαηνζηή έκακηζ άθθςκ δμβιάηςκ ηαζ 

ενδζηεζχκ δζδαζηαθία ηςκ δμβιάηςκ, δεζηχκ αλζχκ ηαζ παναδυζεςκ ηδξ Ακαημθζηήξ 

Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ ημο Υνζζημφ.Σμφημ, άθθςζηε, ζοκμιμθμβείηαζ ηαζ νδηά ζημ ίδζμ ημ 

πνμζααθθυιεκμ πνυβναιια ζπμοδχκ, ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ υηζ ημ ιάεδια  απεοεφκεηαζ ζε 

υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ “ακελάνηδηα απυ ηδ ενδζηεοηζηή ή υπζ δέζιεοζή ημοξ” ηαζ υηζ 

“οπενααίκεζ πανςπδιέκεξ πναηηζηέξ μιμθμβζαηήξ ιμκμθςκίαξ”.Με ημ πνμζααθθυιεκμ 

πνυβναιια ζπμοδχκ δίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ πνμαμθή ζημζπείςκ ημζκχκ ζηδκ 

δζδαζηαθία ηυζμ ηδξ μνευδμλδξ εηηθδζίαξ υζμ ηαζ άθθςκ πνζζηζακζηχκ δμβιάηςκ  αθθά ηαζ  

ενδζηεζχκ, ημ δε ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ φθδξ ακαθένεηαζ ζε δζάθμνα ημζκςκζηά γδηήιαηα ηαζ 

ζε “ενδζηεοηζηέξ ηαζ ιδ ενδζηεοηζηέξ ημζιμεεςνήζεζξ”, ακηζηείιεκμ, ηονίςξ, άθθςκ 

ιαεδιάηςκ.  Ωξ εη ημφημο, δ πνμζααθθυιεκδ απυθαζδ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ: α) πνμξ ηδκ 

δζάηαλδ ημο άνενμο 16 παν. 2 ημο οκηάβιαημξ (δ μπμία απμηεθεί ημ ααζζηυ κμιζηυ εειέθζμ 

βζα ηδ νφειζζδ ημο επίιαπμο γδηήιαημξ), δζυηζ, ιε ημ πνυβναιια ζπμοδχκ πμο εζζάβεζ βζα ηζξ 

Γ - Σ ηάλεζξ ημο Γδιμηζημφ ηαζ βζα ημ Γοικάζζμ δεκ  απμαθέπεζ, υπςξ ήδδ εηηέεδηε, ζημκ  

επζαεαθδιέκμ απυ ηδ ζοκηαβιαηζηή αοηή δζάηαλδ ζημπυ, ηδκ ακάπηολδ δδθαδή ηδξ μνευδμλδξ 

πνζζηζακζηήξ ζοκεζδήζεςξ ηςκ ιαεδηχκ πμο ακήημοκ ζηδκ επζηναημφζα ενδζηεία ηδξ 

Ακαημθζηήξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ ημο Υνζζημφ, α) πνμξ ηδκ δζάηαλδ ημο άνενμο 13 παν. 1 

ημο οκηάβιαημξ πμο ηαημπονχκεζ ςξ απανααίαζηδ ηδκ εθεοεενία ηδξ ενδζηεοηζηήξ 

ζοκεζδήζεςξ, δζυηζ, ηαηά ηα πνμεηηεεέκηα, δ πνμζααθθυιεκδ απυθαζδ εα έπνεπε κα 

απεοεφκεηαζ απμηθεζζηζηά ζημοξ μνευδμλμοξ πνζζηζακμφξ ιαεδηέξ ηαζ κα ηαηαηείκεζ ζηδκ 

ειπέδςζδ ηαζ εκίζποζδ ηδξ μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ ζοκεζδήζεχξ ημοξ, β) πνμξ ηδκ δζάηαλδ 

ημο άνενμο 2 ημο ΠΠΠ ηδξ ΔΓΑ, δζυηζ πνμζαάθθεζ ημ εοεέςξ ηαεζενμφιεκμ απυ ηδκ δζάηαλδ 

αοηή δζηαίςια ηςκ ακδηυκηςκ ζηδκ επζηναημφζα ενδζηεία μνευδμλςκ πνζζηζακχκ βμκέςκ κα 

δζαζθαθίζμοκ ηδ ιυνθςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζηέξ ημοξ 



ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ ηαζ δ) πνμξ ηδκ ζοκηαβιαηζηά ηαημπονςιέκδ ανπή ηδξ ζζυηδηαξ 

(άνενμ 4 παν. 1 ημο οκηάβιαημξ) ηαζ πνμξ ημ άνενμ 14 (ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ άνενμ 9) ηδξ 

ΔΓΑ, δζυηζ ζηενεί απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο μνεμδυλμο πνζζηζακζημφ δυβιαημξ ημ δζηαίςια κα 

δζδάζημκηαζ απμηθεζζηζηχξ ηα δυβιαηα, ηζξ δεζηέξ αλίεξ ηαζ ηζξ παναδυζεζξ ηδξ Ακαημθζηήξ 

Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ ημο Υνζζημφ, εκχ δ κμιμεεζία, υπςξ έπεζ εηηεεεί, πνμαθέπεζ βζα 

ιαεδηέξ νςιαζμηαεμθζημφξ, εαναίμοξ ηαζ ιμοζμοθιάκμοξ ηδξ ιμοζμοθιακζηήξ ιεζμκυηδηαξ 

ηδξ Θνάηδξ ηδ δοκαηυηδηα κα δζδάζημκηαζ απμηθεζζηζηχξ ηα δυβιαηα ηδξ πίζηεχξ ημοξ (υπζ δε 

ηαζ ηα δυβιαηα άθθςκ ενδζηεζχκ), ιάθζζηα δε απυ δαζηάθμοξ πνμηεζκυιεκμοξ απυ ηδκ μζηεία 

ενδζηεοηζηή ημζκυηδηα (αθ. ηΔ 660/2018 Οθμι.). Καηά ηδκ ζοβηθίκμοζα ςξ πνμξ ημ 

απμηέθεζια βκχιδ ηςκ οιαμφθςκ Μ.  Γημνηγμθίδμο, Δ. Νίηα ηαζ . Μανηάηδ, μζ νοειίζεζξ 

ηδξ πνμζααθθυιεκδξ ηακμκζζηζηήξ απυθαζδξ είκαζ ακίζπονεξ, δζυηζ απυ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ, 

υπςξ έπεζ πενζβναθεί, πνμηφπηεζ υηζ δ ζπεηζηή δζδαηηέα φθδ, απεοεοκυιεκδ ζε υθμοξ εκ βέκεζ 

ημοξ ιαεδηέξ, είκαζ ηέημζα ηαηά ημ είδμξ ηαζ ηδκ έηηαζή ηδξ, χζηε κα ηονζανπεί δ πανμπή ηαζ 

επελενβαζία πθδνμθμνζχκ ηαζ βκχζεςκ ακαθμνζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ενδζηείαξ εκ βέκεζ, 

ηςκ επί ιένμοξ εηθάκζεχκ ημο ζηα δζάθμνα ενδζηεφιαηα ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ ζοβηνζηζηχκ ηαζ 

βεκζηυηενςκ πνμαθδιαηζζιχκ, ζε ηνυπμ πμο κα πανααζάγεηαζ δ, ζφιθςκα ιε ηδκ βκχιδ αοηή, 

ζοκηαβιαηζηή οπμπνέςζδ ηδξ δζαιυνθςζδξ ηδξ ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηςκ Δθθήκςκ έηζζ, 

χζηε κα απμαθέπεζ πνμεπυκηςξ ζηδκ ιεηάδμζδ ημο αζχιαημξ ημο ζενμφ, ακηθμφιεκμο, ηαηά 

πνυζθμνμ ηνυπμ, απυ ηδκ πνζζηζακζηή μνεμδμλία. Μεζμρήθδζακ μζ φιαμοθμζ Κ. Κμοζμφθδξ, 

Α. Υθαιπέα, Υ. Νημοπάκδξ ηαζ Η. φιπθδξ, ηαηά ηδ βκχιδ ηςκ μπμίςκ, ιε ηα δεδμιέκα πμο 

εηηίεεκηαζ ζηδ ζηέρδ 20, δ πνμζααθθυιεκδ απυθαζδ δεκ ακηίηεζηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ημο κ. 

1566/1985 μφηε ζηζξ πνμακαθενεείζεξ δζαηάλεζξ ημο οκηάβιαημξ ή ηδξ ΔΓΑ, δζυηζ δζαηδνεί 

ηδκ έιθαζδ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ δμβιάηςκ, δεζηχκ αλζχκ ηαζ παναδυζεςκ ηδξ Ακαημθζηήξ 

Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ, εκχ επζηνεπηχξ έπεζ εζζαβάβεζ ηαζ άθθα (ενδζηεζμθμβζηά, θζθμζμθζηά, 

ημζκςκζμθμβζηά η.θπ.) ζημζπεία πένακ ηδξ δζδαζηαθίαξ αοηήξ. Καηά ηα θμζπά, ημ εζδζηυηενμ 

πενζεπυιεκμ ηςκ επίδζηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ηα μπμία έπμοκ δζαιμνθςεεί ιε αάζδ 

ηζξ ανπέξ ηαζ ηζξ ελεθίλεζξ ηδξ εεμθμβζηήξ ηαζ ηδξ παζδαβςβζηήξ επζζηήιδξ, ακήηεζ ζηδκ 

ακέθεβηηδ μοζζαζηζηή ηνίζδ ημο ηακμκζζηζημφ κμιμεέηδ, μ μπμίμξ δζαεέηεζ ζπεηζηχξ εονεία 

δζαηνζηζηή εοπένεζα, ηαηά ηα πνμακαθενεέκηα ζηδ ζηέρδ 18. Δπμιέκςξ, ηαηά ηδ βκχιδ αοηή, 

είκαζ απμννζπηέμζ ςξ ααάζζιμζ μζ θυβμζ αηονχζεςξ ιε ημοξ μπμίμοξ πνμαάθθεηαζ πανααίαζδ 

ηςκ δζαηάλεςκ ηςκ άνενςκ 13 παν. 1 ηαζ 16 παν. 2 ημο οκηάβιαημξ, 9 ηδξ ΔΓΑ ηαζ 2 ημο 

άνενμο 1 ημο Πνχημο Πνυζεεημο Πνςημηυθθμο ηδξ ΔΓΑ, 1 παν. 1-3 ημο κ. 1566/1985, 

ηαεχξ ηαζ οπένααζδ κμιμεεηζηήξ ελμοζζμδυηδζδξ. Δλάθθμο, μ θυβμξ αηονχζεςξ ιε ημκ μπμίμ 

πνμαάθθεηαζ πανααίαζδ ηδξ ανπήξ ηδξ ενδζηεοηζηήξ ζζυηδηαξ (άνεν. 4 παν. 1 ηαζ 13 παν. 1 

ημο οκηάβιαημξ) ζε αάνμξ ηςκ μνευδμλςκ ιαεδηχκ βζα ημκ θυβμ υηζ πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα 

πςνζζηήξ δζδαζηαθίαξ άθθδξ ενδζηείαξ ή δυβιαημξ ζε ιαεδηέξ πμο ακήημοκ ζηδ 

νςιαζμηαεμθζηή μιμθμβία ή ζηδκ ζμοδασηή ενδζηεία, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 55 παν. 5 ημο κ. 

4316/2016, ή ζε ιμοζμοθιάκμοξ ιαεδηέξ    είκαζ απμννζπηέμξ ςξ ααάζζιμξ, δζυηζ, 

ακελανηήηςξ εάκ πςνεί ζφβηνζζδ ιε ηα ιεζμκμηζηά ζπμθεία ηςκ ιμοζμοθιάκςκ ηδξ Γοηζηήξ 

Θνάηδξ, ηα μπμία δζέπμκηαζ απυ ζδζαίηενμ κμιμεεηζηυ ηαεεζηχξ ζηδνζγυιεκμ ζε δζεεκείξ 

ζοιαάζεζξ, πάκηςξ ιε ηα έκδζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ μζ μνευδμλμζ ιαεδηέξ ελαημθμοεμφκ 

κα δζδάζημκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ, ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ, ηζξ ανπέξ ηαζ 

ηζξ παναδυζεζξ ηδξ Ονευδμλδξ Πίζηδξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, δ πανμπή, εκ πνμηεζιέκς, ηδξ 

δοκαηυηδηαξ πςνζζηήξ δζδαζηαθίαξ άθθδξ ενδζηείαξ ή δυβιαημξ ζε αθθυενδζημοξ ή 

εηενυδμλμοξ ιαεδηέξ δεκ ακηίηεζηαζ ζημ φκηαβια. Οιμίςξ ιεζμρήθδζε μ φιαμοθμξ Θ. 



Ανααάκδξ, ηαηά ηδκ βκχιδ ημο μπμίμο, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα εηηζεέιεκα ζηδ ζη. 20, δ 

πνμζααθθυιεκδ πνάλδ, δ μπμία εηδυεδηε ιεηά απυ βκςιμδυηδζδ ημο Η.Δ.Π. ηαζ αθμφ 

εθήθεδζακ οπυρδ μζ απυρεζξ ηδξ Δηηθδζίαξ, ειπκέεηαζ απυ ηζξ ζφβπνμκεξ παζδαβςβζηέξ 

ακηζθήρεζξ, οπδνεηεί ημοξ ζημπμφξ ηδξ πανμπήξ απυ ημ Κνάημξ ενδζηεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

πμθοθςκζηήξ ηαζ αλζμθμβζηά μοδέηενδξ ηαζ ημο ζεααζιμφ ηδξ ενδζηεοηζηήξ εηενυηδηαξ, 

απμθφηςξ απαναίηδημο ζε ιζα επμπή έλανζδξ ημο ενδζηεοηζημφ θμκηαιεκηαθζζιμφ, 

ακηζιεηςπίγεζ ημκ ιαεδηή ςξ έθθμβμ ηαζ αοηελμφζζμ μκ πμο δζηαζμφηαζ κα δζαιμνθχζεζ 

εθεφεενα ηαζ ηνζηζηά ηδ ενδζηεοηζηή ημο ζοκείδδζδ, εκχ ελ άθθμο πανμοζζάγεζ επανηχξ ηδ 

δζδαζηαθία ηδξ Ονεμδμλίαξ, υπςξ πνμαθέπεζ ημ φκηαβια ηαζ μζ δζαηάλεζξ ηςκ δζεεκχκ 

ζοιαάζεςκ πμο παναηέεδηακ. Με ημ πενζεπυιεκμ αοηυ δ πνμζααθθμιέκδ ηζκείηαζ απμθφηςξ 

εκηυξ ηςκ μνίςκ ηςκ ελμοζζμδμηζηχκ δζαηάλεςκ, πμο είκαζ ενιδκεοηέεξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

ακςηένς αολδιέκδξ ηοπζηήξ ζζπφμξ δζαηάλεζξ. Καζ καζ ιεκ δ πνμζααθθμιέκδ πνμαθέπεζ, 

πανάθθδθα ιε ηδκ δζδαζηαθία ηςκ δμβιάηςκ ηαζ ηςκ ανπχκ ηδξ επζηναημφζαξ ενδζηείαξ, ηδκ 

πανμοζίαζδ ηαζ άθθςκ ενδζηεοηζηχκ απυρεςκ, ηαεχξ ηαζ μνζζιέκςκ εειάηςκ απυ ημοξ 

πχνμοξ ηδξ ηέπκδξ, ηδξ θαμβναθίαξ ηθπ, ιδ απμθφηςξ ζοκαθχκ ιε ηδκ ηαεαοηυ ενδζηεοηζηή 

δζδαζηαθία, ηαζ απμηεθμφκηςκ εκδεπμιέκςξ ακηζηείιεκμ ηαζ άθθςκ ιαεδιάηςκ, πθδκ ιυκμ ημ 

βεβμκυξ αοηυ δεκ ηαεζζηά πανάκμιδ ηαζ αηονςηέα ηδκ πνμζααθθμιέκδ. Σμφημ δζυηζ δ ιεκ 

πανμοζίαζδ άθθςκ ενδζηεοηζηχκ απυρεςκ επζαάθθεηαζ βζα ηδ ζθαζνζηή, πθμοναθζζηζηή ηαζ 

αιενυθδπηδ εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηχκ ζφιθςκα ιε ηζξ εθανιμζηέεξ δζαηάλεζξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

ελμζηείςζδ ιε άθθεξ ενδζηεοηζηέξ απυρεζξ (πναθ. πνμακαθ. απμθ. Folgerø ζη. 88, 89, 

Osmanoglu ζη. 102, 103, Appel-Irrgang η.ά.), δ δε εζζαβςβή ηςκ θμζπχκ ζημζπείςκ είκαζ ηαη’ 

ανπήκ εειζηή, δζυηζ δεκ κμμφκηαζ ζηεβακά ιεηαλφ ηςκ δζδαηηέςκ ιαεδιάηςκ, ηα ζημζπεία δε 

αοηά δεκ είκαζ πάκηςξ ζηακά, ελ απυρεςξ πμζυηδηαξ ηαζ πμζυηδηαξ, κα πνμηαθέζμοκ ζφβποζδ 

ζημοξ ιαεδηέξ υζμκ αθμνά ημ ηφνζμ ακηζηείιεκμ ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ. Δπμιέκςξ 

μζ ακηίεεημζ θυβμζ αηονχζεςξ πνέπεζ κα απμννζθεμφκ ςξ ααάζζιμζ, εκχ δ πεναζηένς 

αιθζζαήηδζδ ηδξ μοζζαζηζηήξ ηνίζεςξ ηαζ ηςκ παζδαβςβζηχκ επζθμβχκ ηδξ Γζμζηήζεςξ είκαζ 

απανάδεηηδ ηαζ εηθεφβεζ ημο δζηαζηζημφ εθέβπμο, μ μπμίμξ εκ πνμηεζιέκς είκαζ μνζαηυξ. ε 

ηάεε πενίπηςζδ, επί ηοπυκ απμδμπήξ ηδξ αζηήζεςξ ημ αηονςηζηυ απμηέθεζια πνέπεζ κα 

πενζμνζζεεί ζημοξ αζημφκηεξ, δζυηζ αοημί, εκ υρεζ ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ απαθθαβήξ απυ ιάεδια 

πμο ηαηά ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ δεκ ζηακμπμζεί πθήνςξ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ημοξ απυρεζξ, δεκ 

πνμηφπηεζ υηζ εηπνμζςπμφκ μφηε υθμοξ ημοξ μνευδμλμοξ βμκείξ ηαζ ιαεδηέξ (μζ μπμίμζ δεκ 

ζοιιενίγμκηαζ ακαβηαζηζηά ηζξ απυρεζξ ηςκ αζημφκηςκ) μφηε ηδκ Δηηθδζία ηδξ Δθθάδμξ (δ 

μπμία δεκ είκαζ αζημφζα ζηδκ πανμφζα δίηδ ηαζ δ μπμία ιάθζζηα ζε άθθδ αίηδζδ πμο 

ζογδηήεδηε ηαηά ηδκ ίδζα δζηάζζιμ [Δ 2355/17] έπεζ αζηήζεζ πανέιααζδ οπέν ημο ηφνμοξ ηδξ 

πνμζααθθμιέκδξ). Μεζμρήθδζε επίζδξ μ φιαμοθμξ Μζπ. Πζηναιέκμξ, ηαηά ηδκ βκχιδ ημο 

μπμίμο, ζφιθςκα ιε ηα εηηεεέκηα ηαηά ηδ ιεζμρδθήζαζα βκχιδ ζηδ ζηέρδ 18, απυ ημοξ 

ζηυπμοξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο πνμζααθθυιεκμο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ πμο παναηέεδηακ 

ζηδκ πνμδβμφιεκδ ζηέρδ, αθθά ηαζ απυ ημ πενζεπυιεκμ ηάεε εειαηζηήξ εκυηδηαξ, πνμηφπηεζ 

υηζ ημ επίιαπμ πνυβναιια ζπμοδχκ ηζκείηαζ εκηυξ ημο ζοκηαβιαηζημφ πθαζζίμο, ηαεχξ 

απεοεφκεηαζ ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ “ακελάνηδηα απυ ηδ ενδζηεοηζηή ή υπζ δέζιεοζή ημοξ” 

ηαζ “οπενααίκεζ πανςπδιέκεξ πναηηζηέξ μιμθμβζαηήξ ιμκμθςκίαξ”, υπςξ νδηχξ ακαθένεηαζ 

ζημ ηείιεκυ ημο. Με ημ πνμζααθθυιεκμ πνυβναιια ζπμοδχκ δίδεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ 

πνμαμθή ζημζπείςκ ημζκχκ ζηδ δζδαζηαθία ηυζμ ηδξ μνευδμλδξ εηηθδζίαξ υζμ ηαζ άθθςκ 

πνζζηζακζηχκ δμβιάηςκ αθθά ηαζ ενδζηεζχκ ηαζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ φθδξ ακαθένεηαζ ζε 

ενδζηεοηζηέξ ηαζ άθθεξ ημζιμεεςνήζεζξ, ιε ζημπυ ηδ δζάπθαζδ εθεφεενςκ ηαζ οπεφεοκςκ 



πμθζηχκ ιζαξ πθμοναθζζηζηήξ ηαζ δδιμηναηζηήξ ημζκςκίαξ πμο βκςνίγμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

ηονζυηενςκ ενδζηεζχκ ηαζ εθμδζάγμκηαζ ιε ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ ηαζ πθδνμθμνίεξ 

πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδ ζφβπνμκδ ιάζηζβα ημο ενδζηεοηζημφ θμκηαιεκηαθζζιμφ. 

Ωξ εη ημφημο δ πνμζααθθυιεκδ απυθαζδ δεκ είκαζ ακηίεεηδ μφηε πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ 

άνενςκ 4 παν. 1, 16 παν. 2, 13 παν. 1 ημο οκηάβιαημξ μφηε πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ άνενςκ 14 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ άνενμ 9 ηδξ ΔΓΑ ηαζ 2 ημο Πνχημο Πνμζεέημο Πνςημηυθθμο ηδξ 

ΔΓΑ ηαζ ηα πενί ημο ακηζεέημο πνμααθθυιεκα είκαζ απμννζπηέα ςξ ααάζζια.  

22. Δπεζδή,  ζφιθςκα ιε ηα πνμακαθενεέκηα, δ ηνζκυιεκδ αίηδζδ πνέπεζ κα βίκεζ δεηηή 

ηαζ κα αηονςεεί δ πνμζααθθυιεκδ απυθαζδ, ηαηά ηα ααζίιςξ πνμααθθυιεκα, κα απμννζθεεί 

δε δ  αζηδεείζα πανέιααζδ.  

 

Γ ζ ά η α φ η α 

 

Γέπεηαζ ηδκ ηνζκυιεκδ αίηδζδ. 

Αηονχκεζ ηδκ οπ' αν. 101470/Γ2/16.6.2017 απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Παζδείαξ, Ένεοκαξ ηαζ 

Θνδζηεοιάηςκ ιε ηίηθμ «Πνυβναιια πμοδχκ ημο ιαεήιαημξ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ζημ 

Γδιμηζηυ ηαζ ημ Γοικάζζμ» (Β΄ 2104/19.6.2017). 

Απμννίπηεζ ηδκ πανέιααζδ. 

Γζαηάζζεζ ηδκ απυδμζδ ημο ηαηαηεεέκημξ πανααυθμο ηαζ  

Δπζαάθθεζ ζοιιέηνςξ ζημ Γδιυζζμ ηαζ ημ πανειααίκμκ ζςιαηείμ ηδ δζηαζηζηή δαπάκδ ηςκ 

αζημφκηςκ πμο ακένπεηαζ ζημ πμζυ ηςκ  εκκζαημζίςκ είημζζ (920) εονχ. 

                                                           


