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προς κάλυψη θέσεων ανά Μουφτεία, η διάρκεια των 
συµβάσεων, οι µήνες που θα παρέχεται η εργασία και 
όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την πρόσληψη.

Άρθρο 38

Η επιλογή των ιεροδιδασκάλων γίνεται από πεντα−
µελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον οικείο 
Μουφτή, ως Πρόεδρο, β) έναν υπάλληλο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
µε τον αναπληρωτή του, γ) ένα µέλος ∆.Ε.Π. ειδικευµένο 
στις Ισλαµικές σπουδές µε τον αναπληρωτή του, δ) 
έναν έγκριτο µουσουλµάνο θεολόγο µε τον αναπληρωτή 
του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και ε) έναν 
έγκριτο µουσουλµάνο θεολόγο µε τον αναπληρωτή του, 
ο οποίος προτείνεται από τον οικείο Μουφτή. Χρέη 
γραµµατέα χωρίς δικαίωµα ψήφου αναλαµβάνει δηµό−
σιος υπάλληλος. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 
και Αθλητισµού.

Άρθρο 39

Για την επιλογή των καταλληλότερων στις θέσεις 
αυτές, η Επιτροπή του άρθρου 38 προκειµένου να απο−
φασίσει, επιπλέον των τυπικών προσόντων, σχηµατίζει 
συνολική εικόνα για την ικανότητα των υποψηφίων, συ−
νεκτιµώντας το ήθος, τη δραστηριότητα και την όλη 
προσωπικότητά τους, όπως επίσης και την προηγουµένη 
σταδιοδροµία τους ως ιεροδιδασκάλων».

Άρθρο 54

1. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, 
αποφασίζοντας σχετικά µε την δικαιολόγηση απουσιών 
µαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσµα 
δικαιολογητικά: 

α. ιατρικές βεβαιώσεις
β. αιτήσεις − βεβαιώσεις κηδεµόνων 
που προσκοµίστηκαν µετά από δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο, 
εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και 
έχοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσµη 
υποβολή τους µε αιτιολογηµένη απόφασή του.

2. Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων του Σχολείου έχει 
τη δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες µαθητών για 
λόγους υγείας, µε ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική 

βεβαίωση αν η πάθηση είναι εµφανής και µη χρήζουσα 
απόδειξης:

α. Για µεµονωµένες ή συνεχείς ώρες ηµερήσιου προ−
γράµµατος και χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή αν δεν 
καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ηµερήσιο δελ−
τίο απουσιών (π.χ. γιατί από αµέλεια δεν ζητήθηκε άδεια 
ή από αµέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρη−
ση), εφόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά 
και χωριστά ο σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως 
οι µαθητές από υπαιτιότητα του Σχολείου, 

β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η µη έγκαι−
ρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήµατα − 
αναπηρία).

Άρθρο 55
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµο−
σίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013
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ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013
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