ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της OA΄, 9 Φεβρουαρίου 2017
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

«Άρθρο 4
Διαδικασία εξετάσεων

Άρθρο 1
Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας

1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από έναν (1) εξεταστή, που εξετάζει συγχρόνως δύο (2) και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις τρεις (3) υποψηφίους.
2. Η βαθµολόγηση των εντύπων της ενότητας 1 και 3
(κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού
λόγου) γίνεται από έναν (1) τουλάχιστον βαθµολογητή,
ενώ η βαθµολόγηση των γραπτών της ενότητας 2 (παραγωγή γραπτού λόγου και διαµεσολάβηση) από δύο (2)
βαθµολογητές. Η βαθµολογία προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας των δύο (2) βαθµολογητών. Αναβαθµολόγηση δεν επιτρέπεται.
3. Ο υποψήφιος µπορεί ύστερα από αίτηµά του να έχει
πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου, ενώ χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται.
Αν ο υποψήφιος επιθυµεί ανάλυση της αξιολόγησης, συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθεση από τον επιστηµονικό υπεύθυνο της συγκεκριµένης γλώσσας ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει. Για την υποβολή της σχετικής αίτησης καταβάλλεται παράβολο,
το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
4. Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση
της γνώσης µίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής
των εξετάσεων, καθώς και η προθεσµία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές
και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται: α) µε έντυπα µέσα τουλάχιστον µία (1) φορά κάθε έτος ή β) µε
ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
6Α του παρόντος. Τα πιστοποιητικά και των δύο τύπων εξετάσεων είναι ισότιµα.
Για την πιστοποίηση της γλωσσοµάθειας ελέγχονται οι
επικοινωνιακές ικανότητες που ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται:
α) οι εξεταστές δοκιµασιών για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου,
β) οι βαθµολογητές δοκιµασιών για την αξιολόγηση
παραγωγής γραπτού λόγου,
γ) οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων.»
3. Το άρθρο 4 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003 ( Α΄ 141), αντικαθίσταται ως εξής:
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5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε την οργάνωση, τη διενέργεια των εξετάσεων, τον
τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία
βαθµολόγησης, την έκδοση αποτελεσµάτων, τη συγκρότηση των οργάνων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες.»
Οι διατάξεις του παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από 1η Σεπτεµβρίου 2017.
Άρθρο 2
Σύστηµα ηλεκτρονικών εξετάσεων
Μετά το άρθρο 6 του ν. 2740/1999 προστίθεται άρθρο
6Α, ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Ηλεκτρονικές εξετάσεις
1. Η ηλεκτρονική διαδικασία εξέτασης της γλωσσοµάθειας των ενδιαφεροµένων για απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας γίνεται µε το διεθνώς
γνωστό σύστηµα «Προσαρµοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing). Οι
υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
2. Αρµόδιοι για τον επιστηµονικό σχεδιασµό και ανασχεδιασµό των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και για
την παρακολούθηση της λειτουργικότητας του συστήµατος είναι οι εξής φορείς: α) Πανεπιστήµια της ηµεδαπής,
στα οποία λειτουργούν Τµήµατα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, και β) το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ-Διόφαντος).
Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να αξιοποιήσουν
την τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό, καθώς και την υλικοτεχνική υποδοµή που
διαθέτουν σχεδιάζοντας, δηµιουργώντας και αναπτύσσοντας πλατφόρµα ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ
και τα απαραίτητα υποσυστήµατα.
3. α) Τα όργανα του άρθρου 3 αναλαµβάνουν την επιλογή θεµάτων, την προετοιµασία και τη διενέργεια των
ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων συγκροτείται για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις το Τεχνικό Εποπτικό Συµβούλιο (Τ.Ε.Σ.) που αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε συνεργαζόµενο Πανεπιστήµιο, από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, καθώς και
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και είναι αρµόδιο για: αα) την εποπτεία της λειτουργίας
των εφαρµογών του συστήµατος των ηλεκτρονικών εξετάσεων, τον έλεγχο της πληρότητας της δεξαµενής των
θεµάτων και ό,τι άλλο αφορά την ορθή λειτουργία του
συστήµατος αξιολόγησης της γλωσσοµάθειας και ββ)
τον καθορισµό του χρόνου διενέργειας των εξετάσεων
και των εξεταζόµενων γλωσσών, καθώς και των απαιτούµενων προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.) της παραγράφου 4. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και τα
αναπληρωµατικά µέλη του Τ.Ε.Σ..
Το Τ.Ε.Σ. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13,
14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/
1999, Α΄ 45). Η αµοιβή των µελών του καθορίζεται σύµ-

φωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε ειδικά πιστοποιηµένα εξεταστικά κέντρα µε την ονοµασία «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.), τα οποία είναι εξοπλισµένα µε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και διαθέτουν προσωπικό για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας
και την καθοδήγηση των υποψηφίων, καθώς και για την
επίλυση ενδεχόµενων τεχνικών προβληµάτων.
Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εξετάσεων δεν
συγκροτούνται οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και
οι Επιτροπές Βαθµολογικών Κέντρων των παραγράφων
4 και 5 του άρθρου 3. Αντί αυτών, σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζονται ένας (1) διοικητικά υπεύθυνος, ένας (1) τεχνικός υπεύθυνος, και ένας (1) επόπτης. Για την αµοιβή τους εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως έχουν αντικατασταθεί µε
την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
Τα κέντρα αυτά ιδρύονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος και λειτουργούν σε σχολικές µονάδες, καθώς και σε άλλους δηµόσιους χώρους αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εξοπλίζονται ειδικά για το σκοπό αυτόν.
Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις διενεργούνται σε οποιαδήποτε ηµέρα του έτους και σε οποιοδήποτε Κ.Η.Ε.. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία εξέτασης.
Τα Κ.Η.Ε. µπορεί να αξιοποιούνται και για άλλες ηλεκτρονικές εξετάσεις φορέων του Δηµοσίου.
5. Οι σχολικές ή άλλες µονάδες δηµόσιου συµφέροντος που θα φιλοξενούν τα Κ.Η.Ε. επιλέγονται ως εξής:
α) Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εκδίδει, ύστερα από πρόταση
του ΤΕΣ, σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι µονάδες που επιθυµούν να φιλοξενήσουν
Κ.Η.Ε. καταθέτουν, µέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή του αρµοδίου οργάνου διοίκησής τους, σχετικό αίτηµα στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
β) Το Κ.Η.Ε. ιδρύεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ΤΕΣ σε µονάδα όπου συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: αα) η µονάδα διαθέτει την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή και πληροί
εν γένει τις αναφερόµενες στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προδιαγραφές, ββ) η ίδρυση ενός Κ.Η.Ε.
στη µονάδα κρίνεται οικονοµικά συµφέρουσα, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη του κόστους της ίδρυσής του σε αυτή και της συντήρησης του εξοπλισµού του, του πληθυσµού της πόλης, καθώς και της ενδεχόµενης λειτουργίας και άλλων Κ.Η.Ε. σε γειτονικές ή κοντινές µονάδες,
γγ) η τοποθεσία της µονάδας προσφέρεται για την ίδρυση ενός Κ.Η.Ε..
Τα ιδρυθέντα Κ.Η.Ε. καταχωρίζονται σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
6. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος των εξετάστρων,
καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
και ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων,
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ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της πλατφόρµας ηλεκτρονικών εξετάσεων, οι υπεύθυνοι και ο επόπτης των Κ.Η.Ε., καθώς και η λειτουργία τους.»
Άρθρο 3
Ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων
Το άρθρο 7 του ν. 2740/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Κάλυψη δαπανών
1. Η δαπάνη για τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ
µε έντυπα µέσα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
2. Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά µέσω των εξετάστρων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός.
Τα έσοδα από τα εξέταστρα για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις αποτελούν δηµόσια έσοδα, εισπράττονται σε διακριτό Κ.Α. Εσόδου και εγγράφονται αντίστοιχες µε τα εισπραττόµενα έσοδα πιστώσεις σε ύψος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Τα ανωτέρω έσοδα καλύπτουν πλήρως ιδίως τις ακόλουθες δαπάνες: α) την πλήρωση των δεξαµενών δοκιµασιών και τη συντήρηση της απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής, β) την αµοιβή του προσωπικού που συµµετέχει στη διενέργεια των εξετάσεων µε οποιοδήποτε
τρόπο, γ) την αµοιβή των αξιολογητών-βαθµολογητών
και δ) κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από το σχεδιασµό και την υλοποίηση των ηλεκτρονικών εξετάσεων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Άρθρο 4
Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3149/2003
(Α΄ 141) προστίθενται δύο (2) εδάφια ως εξής:
«Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ) µπορεί να
χρησιµοποιεί και τον ιστορικό της τίτλο «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος». Στις σχέσεις της µε την αλλοδαπή,
η ΕΒΕ χρησιµοποιεί την επωνυµία «National Library of
Greece (NLG)».»
2. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου 1 του ν. 3149/
2003 αντικαθίστανται και προστίθεται παράγραφος 5, ως
εξής:
«2. Η ΕΒΕ εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Λεωφόρου Συγγρού 364, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ), οι οποίες ανεγέρθηκαν µε δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Σταύρος Σ. Νιάρχος. Στην ιστορική έδρα
της ΕΒΕ, στην Αθήνα, στο Μέγαρο που µε δαπάνη των
αδελφών Παναγή, Ανδρέα και Μαρή Βαλλιάνων κατασκευάστηκε στο οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται
από τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Ιπποκράτους, Ελευθερίου

Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) και Ακαδηµίας λειτουργεί
µέρος των υπηρεσιών της.
3. Υπηρεσίες της ΕΒΕ µπορεί να λειτουργήσουν και
σε άλλα κτήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, έχουν µισθωθεί ή παραχωρηθεί κατά χρήση στην ΕΒΕ.
4. Σκοπός της ΕΒΕ είναι ο εντοπισµός, η συγκέντρωση, η οργάνωση, η περιγραφή και η διαφύλαξη στο διηνεκές Τεκµηρίων του ελληνικού πολιτισµού και της πρόσληψής του διαχρονικά, καθώς και σηµαντικών αντιπροσωπευτικών Τεκµηρίων της πνευµατικής παραγωγής του
ανθρώπου και η διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης σε
αυτά, µε γνώµονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας. Για την εκπλήρωση του
σκοπού της η ΕΒΕ ιδίως:
(α) Αναπτύσσει, διατηρεί και διαφυλάσσει Ειδικές Συλλογές οι οποίες περιλαµβάνουν Τεκµήρια: (αα) που δηµιουργούνται ή δηµοσιεύονται στην Ελλάδα, καθώς και
Τεκµήρια που δηµιουργούνται ή δηµοσιεύονται στο εξωτερικό αλλά συνδέονται ή έχουν συνάφεια µε τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισµό της
Ελλάδας, (ββ) που είναι αντιπροσωπευτικά της πνευµατικής παραγωγής. Για το σκοπό αυτόν, παρακολουθεί συστηµατικά την εγχώρια και διεθνή παραγωγή Τεκµηρίων
και µεριµνά για την πρόσκτησή τους.
(β) Λειτουργεί ως το επίσηµο Εθνικό Αποθετήριο και
Αρχείο ψηφιακών δηµοσιευµάτων, δεδοµένων και µεταδεδοµένων που παράγονται στη χώρα ή αφορούν τον
ελληνικό πολιτισµό. Στην ανωτέρω λειτουργία περιλαµβάνεται η παρακολούθηση και η αρχειοθέτηση του παγκόσµιου ιστού (web archiving) ή άλλου τεχνολογικού
περιβάλλοντος. Προς τούτο αναλαµβάνει, κατανέµει και
συντονίζει σε εθνικό επίπεδο τις σχετικές δράσεις.
(γ) Λειτουργεί ως το Εθνικό Βιβλιογραφικό και Καταλογογραφικό Κέντρο της χώρας και ειδικότερα: (αα) αναπτύσσει και συµµετέχει στη διαµόρφωση εθνικών βιβλιογραφικών προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών
για κάθε θέµα που αφορά τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών της χώρας, (ββ) συντάσσει και δηµοσιεύει την τρέχουσα και την παλαιότερη Εθνική Βιβλιογραφία, (γγ) συντάσσει και διαθέτει στις άλλες βιβλιοθήκες πρότυπες εγγραφές βιβλιογραφικής περιγραφής για τα ελληνικά δηµοσιεύµατα, (δδ) παρέχει διαρκή
πληροφόρηση και υποστήριξη στις ελληνικές βιβλιοθήκες σε θέµατα που αφορούν τη βιβλιογραφική περιγραφή, την τεκµηρίωση, τη διατήρηση, την ψηφιοποίηση και
τη µικροφωτογράφηση των συλλογών τους, (εε) παρέχει
έγκυρη πληροφόρηση και υλικό για την ελληνική εκδοτική παραγωγή που αφορά τον ελληνικό πολιτισµό και τη
χώρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε άλλες εθνικές βιβλιοθήκες και διεθνείς οργανισµούς, καθώς και
στο πλαίσιο της συµµετοχής της σε προγράµµατα διαδανεισµού.
(δ) Μεριµνά για την προαγωγή της παιδείας της έρευνας και της πολιτιστικής δηµιουργίας στη χώρα, µέσα από την πολύµορφη, πολύπλευρη και χωρίς διακρίσεις
πρόσβασης στη Συλλογή της.
(ε) Διοργανώνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
(στ) Παρέχει υπηρεσίες δανεισµού, αναπτύσσοντας
Ειδική προς τούτο Συλλογή.
(ζ) Διευκολύνει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, την πρόσβαση των χρηστών στο διεθνή χώρο της πληροφορίας.
(η) Λειτουργεί ως εθνικό κέντρο διεθνούς πρότυπης α-
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ριθµοδότησης δηµοσιευµάτων (Διεθνής Πρότυπος Αριθµός Βιβλίων (International Standard Book Number - ISBN),
Διεθνής Πρότυπος Αριθµός Σειρών (International
Standard Serial Number - ISSN), Διεθνής Πρότυπος Αριθµός Μουσικής (International Standard Music Number ISNM)), άλλων έργων της διανόησης διεθνών ή κοινοτικών οργανισµών (Διεθνής Πρότυπος Προσδιοριστής Βιβλιοθηκών και συναφών Οργανισµών (International
Standard Identifier for Libraries and Related Organizations
- ISIL)), καθώς και δηµιουργών (Διεθνές Πρότυπο Αναγνωριστικό Ονόµατος (International Standard Name
Identifier – ISNI)) πνευµατικής και πολιτιστικής δηµιουργίας.
(θ) Οργανώνει υπό την ευθύνη της και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών, στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν βιβλιοθήκες της χώρας, βάσει συγκεκριµένων επιµέρους ρυθµίσεων, κριτηρίων και κανόνων που διαµορφώνονται προς τούτο.
(ι) Αναπτύσσει και λειτουργεί την Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη η οποία συσσωρεύει, επεξεργάζεται, εµπλουτίζει, διασυνδέει και παρέχει ενοποιηµένη πρόσβαση σε
µεταδεδοµένα ή και δεδοµένα ψηφιακών τεκµηρίων της
εθνικής πνευµατικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
(ια) Έχει την ευθύνη σε εθνικό επίπεδο του συντονισµού των δραστηριοτήτων για την ηλεκτρονική πρόσβαση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) στο περιεχόµενο
των τεκµηρίων, τα οποία δηµιουργούνται ή δηµοσιεύονται στην Ελλάδα. Ιδίως η ΕΒΕ: αα) λειτουργεί ενοποιηµένο εθνικό κατάλογο των προσβάσιµων τεκµηρίων από
ΑµεΑ που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες της χώρας, ββ)ορίζει
πρότυπα και συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες, συνεργαζόµενη µε επιστηµονικούς, ερευνητικούς και άλλους
σχετικούς φορείς για την παραγωγή και διάθεση από τις
βιβλιοθήκες της χώρας προσβάσιµων τεκµηρίων για
ΑµεΑ.
(ιβ) Συµµετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς
οργανισµούς, οι οποίοι διαµορφώνουν διεθνείς κανόνες
και πολιτικές ή δραστηριοποιούνται στους τοµείς της
πληροφορίας και των βιβλιοθηκών.
(ιγ) Συνεργάζεται σε θέµατα βιβλιοθηκών µε άλλους
οργανισµούς και ιδιώτες στο εσωτερικό και εξωτερικό
και συµµετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα.
(ιδ) Προάγει και υποστηρίζει µε κάθε δυνατό τρόπο τη
συνεργασία µεταξύ των βιβλιοθηκών της χώρας.
(ιε) Προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή µε το σκοπό της
δραστηριότητα.
5. Για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται ως:
(α) Τεκµήριο: φυσική οντότητα οποιασδήποτε υπόστασης στην οποία έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες κάθε
τύπου, µορφής και τεχνολογίας και οι οποίες µπορεί να
εκληφθούν ως ενιαία µονάδα.
(β) Συλλογή: το σύνολο των Τεκµηρίων που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη και καταγράφονται στους καταλόγους της.
(γ) Ειδική Συλλογή: οµάδα Τεκµηρίων της Συλλογής τα
οποία µπορεί να εκληφθούν ως ενότητα.
(δ) Διαδανεισµός: διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία
µία βιβλιοθήκη ζητεί την προµήθεια ή προµηθεύει η ίδια
σε άλλη βιβλιοθήκη Τεκµήρια.
(ε) Δίκτυο βιβλιοθηκών: οµάδα βιβλιοθηκών οι οποίες
συνεργάζονται κατόπιν γραπτής συµφωνίας και προκαθορισµένων διαδικασιών, επιδιώκοντας να παρέχουν
βέλτιστες υπηρεσίες που σχετίζονται µε το σκοπό τους,

όπως η κοινή πρόσκτηση, η οργάνωση και η πρόσβαση
σε Τεκµήρια και πληροφορίες.»
3. Το άρθρο 2 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Όργανα διοίκησης
1. Όργανα Διοίκησης της ΕΒΕ είναι το Εφορευτικό
Συµβούλιο (ΕΣ) και ο Γενικός Διευθυντής (ΓΔ). Τα όργανα διοίκησης της ΕΒΕ ορίζονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους, κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
2. α) Το ΕΣ είναι επταµελές και αποτελείται από: αα)
Έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονοµίας ή Επιστήµης Πληροφορίας του Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου
(Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π.) ή του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθηνών (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ.) ή του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ.) ή άλλου αντίστοιχου τµήµατος, ο οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, από το οικείο τµήµα ως εξής: Κατά την πρώτη συγκρότηση του ΕΣ το τακτικό µέλος των υπό στοιχείο αα΄ µελών
υποδεικνύεται από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ο αναπληρωτής
του από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ., στη δεύτερη συγκρότηση
των υπό στοιχείο αα΄ µελών το τακτικό µέλος υποδεικνύεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ. και ο αναπληρωτής του
από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ., στην επόµενη συγκρότηση το
τακτικό µέλος υποδεικνύεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ.
και ο αναπληρωτής του από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ούτω καθεξής, ώστε να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής όλα τα
αντίστοιχα τµήµατα στο ΕΣ. ββ) Έναν (1) Σύµβουλο ή
Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο
αυτού. γγ) Τρία (3) µέλη/προσωπικότητες εγνωσµένου
κύρους µε επιστηµονική κατάρτιση, εµπειρία και εν γένει
σηµαντικό έργο στους τοµείς του πολιτισµού και των επιστηµών, οι οποίοι επιλέγονται µε τους αναπληρωτές
τους από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. δδ) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
στην αρµοδιότητα της οποίας εµπίπτει η εποπτεία της ΕΒΕ, που αναπληρώνεται από το νόµιµο αναπληρωτή του.
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων, ο οποίος εκλέγεται µε τον αναπληρωτή του από το σύνολο των εργαζοµένων στην ΕΒΕ, που συνέρχονται για το σκοπό αυτόν ύστερα από σχετικό αίτηµα του Τµήµατος Βιβλιοθηκών της εποπτεύουσας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
β) Η συγκρότηση του ΕΣ γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
αυτού. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται. Ο ΓΔ της ΕΒΕ συµµετέχει ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του ΕΣ χωρίς δικαίωµα ψήφου.
γ) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
υπό στοιχεία αα΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ µελών είναι
τετραετής , ενώ η θητεία των υπό στοιχεία ββ΄, δδ΄ και
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εε΄ της περίπτωσης α΄ µελών είναι τριετής. Η θητεία του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του ΕΣ
µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία (1) φορά.
δ) Αν ένα τακτικό µέλος ή ο αναπληρωτής του ελλείπουν ή παραιτηθούν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο
της θητείας τους. Ένα µέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε
αν δεν παρίσταται σε τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις.
ε) Η ιδιότητα του µέλους του ΕΣ της ΕΒΕ είναι ασυµβίβαστη: αα) µε την ιδιότητα του αντισυµβαλλοµένου της
ΕΒΕ µε σύµβαση έργου ή προµηθειών ή παροχής υπηρεσιών, ββ) µε την ιδιότητα του εν ενεργεία µέλους του Υπουργικού Συµβουλίου, Υφυπουργού Γενικού ή Ειδικού
Γραµµατέα Υπουργείου ή Βουλευτή και γγ) µε την ιδιότητα του µέλους επιτροπής ή οµάδας εργασίας που έχει
συσταθεί από φορείς του στενού και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.
στ) Το ΕΣ συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου
του, εντός δέκα (10) ηµερών από τον ορισµό των µελών
του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΕΣ σε τακτική συνεδρίαση
τουλάχιστον µία φορά ανά δύο (2) µήνες και σε έκτακτη
συνεδρίαση, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του ή από τον ΓΔ. Ο Πρόεδρος καταρτίζει
την ηµερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του.
ζ) Η αµοιβή των µελών του ΕΣ καθορίζεται σύµφωνα
µε την παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Το ΕΣ µεριµνά για την εκπλήρωση της αποστολής
της ΕΒΕ, διαµορφώνει τη στρατηγική της και εποπτεύει
τη λειτουργία της. Το ΕΣ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο λειτουργίας της ΕΒΕ, καθώς και αξιολογεί την έκθεση υλοποίησής του,
β) εγκρίνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΒΕ,
που καταρτίζει ο ΓΔ,
γ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό, απολογισµό
και ισολογισµό της ΕΒΕ,
δ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων που υποβάλλει ο ΓΔ,
ε) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της
ΕΒΕ,
στ) εξασφαλίζει τον έλεγχο της περιουσίας και της οικονοµικής διαχείρισης της ΕΒΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
ζ) αποδέχεται ή αποποιείται κληρονοµίες, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες, επιχορηγήσεις
ή εισφορές φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής,
η) εγκρίνει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που προωθούν την αποστολή της ΕΒΕ,
θ) προγραµµατίζει και εισηγείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων την πρόσληψη προσωπικού,
ι) τοποθετεί, ύστερα από εισήγηση του ΓΔ, τους προϊσταµένους των Υπηρεσιών,
ια) υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό σχέδιο
Προκήρυξης για την επιλογή του ΓΔ,
ιβ) γνωµοδοτεί για την ανανέωση της θητείας του ΓΔ,
ιγ) το Ε.Σ. µπορεί να µεταβιβάζει µερικές από τις αρµοδιότητές του στον Πρόεδρο ή στον ΓΔ,
ιδ) έχει κάθε αρµοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς
σε άλλο όργανο της ΕΒΕ.
4. α) Η θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ είναι δηµόσιος λειτουργός και διορί-

ζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιµη µόνο µία (1) φορά. Η θητεία του απερχόµενου ΓΔ παρατείνεται µέχρι
την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ΓΔ.
β) Ο ΓΔ της ΕΒΕ επιλέγεται ως εξής: αα) Με δηµόσια
προκήρυξη, που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την
πλήρωση της θέσης του ΓΔ να υποβάλουν σχετική αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Στην προκήρυξη
αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που
πρέπει να διαθέτει ο ΓΔ, καθώς επίσης και η µέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ΓΔ, καθώς
και η αµοιβή του. ββ) Για την επιλογή συγκροτείται πενταµελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα ακόλουθα µέλη: i) Έναν (1) Σύµβουλο του Ανώτατου Συµβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του. ii) Έναν Σύµβουλο ή
Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του. iii) Τρία (3) µέλη του
ΕΣ τα οποία υποδεικνύονται από αυτό. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται πριν από
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραµµατέας της Επιτροπής. γγ) Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων µε βάση
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την
προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους που
εκτιµάται µε προφορική συνέντευξη και υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. δδ) Ως Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ επιλέγεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, ένας από τους τρεις (3) πρώτους υποψηφίους που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω πίνακα
της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
γ) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: αα) πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος ως ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ββ) διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οποιουδήποτε γνωστικού αντικειµένου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένοι της αλλοδαπής, γγ) άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας, καθώς και καλή γνώση µίας (1) τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας, δδ) δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγµένη εµπειρία σε διοικητική θέση στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
Συνεκτιµώνται η κατοχή τίτλου σπουδών στη βιβλιοθηκονοµία ή στην επιστήµη της πληροφορίας ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή οργανισµών, η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, καθώς και η συγγραφική δραστηριότητα
µε αντικείµενο τις ανθρωπιστικές επιστήµες ή την επιστήµη της πληροφορίας που πιστοποιείται µεταξύ άλλων
από δηµοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή
περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων.
δ) Οι αποδοχές του ΓΔ καθορίζονται σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
ε) Αν ο ΓΔ πριν από το διορισµό του υπηρετούσε ως
εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.
1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), µετά τη λήξη και τη µη ανανέωση της θητείας του, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του κα-
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τά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα
από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαµβάνει κενή οργανική θέση όµοια µε τη
θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαµβάνει προσωποπαγή θέση µε την ίδια
σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται µε την ίδια απόφαση.
Η απόφαση αυτή ανατρέχει στο χρόνο λήξης της θητείας του.
5. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) διευθύνει την ΕΒΕ και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη επιστηµονική και διοικητική λειτουργία της,
β) παρακολουθεί τις διεθνείς επιστηµονικές τάσεις και
εξελίξεις στο χώρο της βιβλιοθηκονοµίας και επιστήµης
πληροφορίας, ενηµερώνει το ΕΣ και µεριµνά για την ανταπόκριση της ΕΒΕ σε αυτές,
γ) εισηγείται το Στρατηγικό Σχέδιο στο ΕΣ, µεριµνά
για την εφαρµογή του, υποβάλει στο ΕΣ προς αξιολόγηση την έκθεση υλοποίησής του και γενικότερα έχει την
ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΒΕ,
δ) καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΒΕ,
στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το υποβάλει προς έγκριση στο ΕΣ και µεριµνά για την πραγµατοποίηση των στόχων του,
ε) εισηγείται στο ΕΣ: αα) τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας, ββ) τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό, γγ) τον προγραµµατισµό πρόσληψης κάθε
είδους προσωπικού, δδ) κάθε θέµα που ανήκει στην αρµοδιότητα του Ε.Σ.,
στ) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού
της ΕΒΕ, µεριµνά για την αξιοποίηση των ουσιαστικών
και τυπικών προσόντων του προσωπικού και το τοποθετεί στις επιµέρους υπηρεσίες,
ζ) συγκροτεί επιτροπές και επιστηµονικές οµάδες εργασίας, µε συγκεκριµένα καθήκοντα, το έργο των οποίων κατευθύνει και συντονίζει,
η) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό της ΕΒΕ,
θ) υποβάλλει προς έγκριση ετησίως έκθεση πεπραγµένων στο ΕΣ µε απολογισµό και ισολογισµό της αντίστοιχης περιόδου,
ι) εκπροσωπεί την ΕΒΕ δικαστικώς και εξωδίκως,
ια) προβαίνει στην αγορά και πώληση ακινήτων, για
την κάλυψη αναγκών της ΕΒΕ, ύστερα από σχετική έγκριση του ΕΣ και του εποπτεύοντος Υπουργού,
ιβ) είναι διατάκτης δαπανών.
6. Όταν ο ΓΔ απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
7. Το ΕΣ ύστερα από αίτηµα τουλάχιστον πέντε (5) µελών του µπορεί, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και η οποία συνοδεύεται από ειδική και τεκµηριωµένη αιτιολόγηση, να εισηγηθεί στον Υπουργό την παύση του ΓΔ από
τα καθήκοντά του, εφόσον η επί µακρόν συνεχιζόµενη
πληµµελής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του παρακωλύει την εύρυθµη λειτουργία της ΕΒΕ. Για την παύση του
ΓΔ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, ύστερα από προηγούµενη ακρόασή
του.»
4. Το άρθρο 3 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Στρατηγικό σχέδιο - Επιχειρησιακό σχέδιο
1. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαµβάνει τους γενικούς
στόχους της ΕΒΕ για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, τα
αναγκαία µέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της και τον τρόπο χρηµατοδότησής τους.
2. Με φροντίδα του ΓΔ, το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΒΕ, όπως εγκρίνεται ή αναθεωρείται εκάστοτε από το
ΕΣ, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.
3. Με την ολοκλήρωση της πενταετίας ο ΓΔ υποβάλλει στο ΕΣ συνολική έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση
του Στρατηγικού Σχεδίου προς αξιολόγηση. Η έκθεση
και η αξιολόγησή της κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
4. Ο ΓΔ, ύστερα από τις εισηγήσεις των προϊσταµένων των υποκείµενων οργανικών µονάδων, καταρτίζει το
επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΒΕ το οποίο υποβάλει προς
έγκριση στο ΕΣ. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο
και περιλαµβάνει: α) τους επιδιωκόµενους στόχους κάθε
δραστηριότητας της ΕΒΕ και το αντίστοιχο εκτιµώµενο
κόστος, β) τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να
γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, γ) τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους, δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της
πραγµατοποίησης των ανωτέρω στόχων.»
5. Μετά το άρθρο 3 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) προστίθενται άρθρα 3Α, 3Β και 3Γ ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Συλλογή και πρόσκτηση Τεκµηρίων
1. Η Συλλογή της ΕΒΕ και κάθε άλλη Ειδική Συλλογή
της, χωροταξικά διακριτή ή µη, δηµιουργείται και αναπτύσσεται µε αγορές, ανταλλαγές, δάνεια, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και την υποχρεωτική κατά νόµο
κατάθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
2. Ως προς την υποχρεωτική κατά νόµο κατάθεση, ο
εκδότης ή ο συγγραφέας όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούται να καταθέτει στην ΕΒΕ τέσσερα (4) αντίτυπα Τεκµηρίων κάθε είδους και µορφής υλικού µέσου, όπως εντύπου, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού, από τα
οποία το ένα (1) προορίζεται για την Βιβλιοθήκη της
Βουλής των Ελλήνων. Επιπλέον, ο εκδότης ή ο συγγραφέας, όταν δεν υπάρχει εκδότης, καταθέτει στην ΕΒΕ
πέραν των εντύπων αντιτύπων και ένα επιπλέον αναγνώσιµο, µη αλλοιώσιµο ηλεκτρονικό αντίτυπο, από το
οποίο έχει παραχθεί, απαλλαγµένο τεχνολογικών περιορισµών. Για Τεκµήρια του διαδικτύου ελεγχόµενης πρόσβασης, ο εκδότης ή ο παραγωγός ή ο διαθέτης υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ένταξή
τους στο Εθνικό Αποθετήριο και Αρχείο ψηφιακών δηµοσιευµάτων της ΕΒΕ. Τα αντίτυπα που έχουν συγκεντρωθεί στην ΕΒΕ από την κατάθεση σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 12 ανήκουν στην ΕΒΕ και διατίθενται µε εισήγηση του ΓΔ και απόφαση του ΕΣ για ανταλλαγές µε βιβλιοθήκες εντός ή εκτός Ελλάδας, ανάπτυξη
δανειστικής συλλογής της ΕΒΕ ή αξιοποιούνται προς εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση διαδοχικών
εκδόσεων του ίδιου εντύπου ή άλλης µορφής δηµοσιεύµατος, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση, εφόσον αυτή είναι εµπλουτισµένη ή αναθεω-
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ρηµένη. Αν υπάρχει κοινή και ειδική έκδοση, η υποχρέωση προς κατάθεση αφορά δύο αντίτυπα της κοινής και σε
ένα της ειδικής έκδοσης.
3. α) Στην ΕΒΕ περιέρχονται κατά κυριότητα µε το ευεργέτηµα της απογραφής βιβλία ή βιβλιοθήκες και κάθε
συναφές υλικό: αα) που περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο ύστερα από δικαστική ή άλλη απόφαση ή οποιαδήποτε δικαιοπραξία, ββ) που το Ελληνικό Δηµόσιο παραδίδει στην ΕΒΕ για οποιονδήποτε λόγο, γγ) που ανήκουν
σε νοµικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, τα οποία καταργούνται και δεν προβλέπεται η τύχη της περιουσίας τους.
β) Η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωµα να αποποιηθεί ή να παραλάβει µέρος των ανωτέρω κατά την κρίση της.»
«Άρθρο 3Β
Διάρθρωση υπηρεσιών
1. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του ΕΣ της ΕΒΕ, καταρτίζεται ο «Οργανισµός Διοίκησης και Λειτουργίας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας» (Οργανισµός).
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 54 του ν. 4178/
2013 (Α΄ 174), όπως ισχύει.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
ΕΣ της, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της ΕΒΕ.»
«Άρθρο 3Γ
Πόροι – Οικονοµική Διαχείριση
Οι πόροι της ΕΒΕ προέρχονται από:
α) την επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
β) την επιχορήγηση από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων,
γ) χρηµατοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις από
άλλες κρατικές υπηρεσίες και δηµόσια νοµικά πρόσωπα,
δ) έσοδα από συµµετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα εθνικών και διεθνών οργανισµών,
ε) κληρονοµίες µε το ευεργέτηµα της απογραφής, δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες, ενισχύσεις και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συµπεριλαµβανοµένων και των φορέων που συνιστώνται για την ενίσχυση
της ΕΒΕ από υποστηρικτές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
στ) έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής της ΕΒΕ ή υλικού παραγωγής τρίτων για
την προβολή της ΕΒΕ,
ζ) έσοδα από τη λειτουργία πωλητηρίων, για τη διάθεση αναµνηστικών και πολυτελών αντιγράφων από τη
συλλογή χειρογράφων, παλαιών βιβλίων, πινάκων, χαρακτικών κ.λπ. της ΕΒΕ, καθώς και χαρτικών, γραφικής ύλης, ηλεκτρονικών µικροεξαρτηµάτων κ.λπ.,
η) έσοδα από εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, διαλέξεις,
συνέδρια, σεµινάρια, ηµερίδες, θεατρικές, µουσικές ή
άλλες παραστάσεις λόγου και τέχνης, καθώς και από παροχή ειδικών υπηρεσιών προς το κοινό και προς τρίτους

και από τη χρήση χώρων της ΕΒΕ από τρίτους,
θ) έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε επιλεγµένους χώρους της ΕΒΕ,
ι) έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της ΕΒΕ, συµπεριλαµβανοµένων οριοθετηµένων χώρων των
εγκαταστάσεών της για τη λειτουργία εστιατορίου, κυλικείου, βιβλιοπωλείου κ.λπ., καθώς και εν γένει πρόσοδοι
από την περιουσία της,
ια) έσοδα από υπηρεσίες και λειτουργίες της ΕΒΕ, όπως η διεθνής πρότυπη αριθµοδότηση, οι υπηρεσίες κατάθεσης και χρονοσήµανσης φυσικών ή ηλεκτρονικών
έργων της παραγράφου 10 του άρθρου 12,
ιβ) έσοδα από προσωρινό δανεισµό ή διαδανεισµό Τεκµηρίων,
ιγ) έσοδα από πρόστιµα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς ή παραβίασης των κανόνων δανεισµού και χρήσης Τεκµηρίων, όπως ρητά ορίζεται στον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΒΕ,
ιδ) έσοδα από κινητές αξίες και από οποιαδήποτε άλλη
πηγή και αιτία.»
6. Το Βιβλιολογικό Εργαστήριο «Φίλιππος Ηλιού» περιέρχεται, λόγω δωρεάς, από το Μουσείο Μπενάκη στην
ΕΒΕ, στην οποία λειτουργεί εφεξής ως εργαστήριο έρευνας για την κοινωνική ιστορία του βιβλίου και επικεντρώνεται στην καταγραφή, επεξεργασία και µελέτη της
ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου και 20ου αιώνα, καθώς και στη δηµιουργία σχετικής ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης.
Η δωρεά συντελείται, µε την επιφύλαξη τήρησης του
τύπου του επόµενου εδαφίου από τη δηµοσίευση του
παρόντος, από την οποία παραχωρούνται από το Μουσείο Μπενάκη στην ΕΒΕ αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή απαλλασσόµενου παντός φόρου, τέλους εισφοράς δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου τα:
α) πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου, υλικά και άυλα, η κυριότητα και κάθε
άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής
περιουσίας του και β) τα πάσης φύσεως πνευµατικά δικαιώµατα του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου Φίλιππος Ηλιού, εκτός από τα εκδοτικά δικαιώµατα των ήδη εκδοθέντων βιβλίων και συλλογών, τα οποία παραµένουν στο
Μουσείο.
Για τη δωρεά συντάσσεται κοινό πρακτικό που υπογράφεται από τους νοµίµους εκπροσώπους της ΕΒΕ και
του Μουσείου Μπενάκη, στο οποίο περιλαµβάνεται λεπτοµερής έκθεση απογραφής του συνόλου των αντικειµένων που συγκροτούν το κατά το προηγούµενο εδάφιο
αντικείµενο της δωρεάς.
Το σύνολο του παραχθέντος υλικού του Βιβλιογραφικού Εργαστηρίου, όπως έργα, βιβλία, συλλογές, καθώς
και ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό, µεταφέρονται στην
ΕΒΕ και εγκαθίστανται σε κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος µεταφέρονται
στην ΕΒΕ οι υφιστάµενες τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου
Φίλιππος Ηλιού, καθώς και το προσωπικό που τις στελεχώνει. Για τη µεταφορά εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
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Άρθρο 5
Ρύθµιση θεµάτων δηµόσιων βιβλιοθηκών
1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Συλλογές ή Ειδικές Συλλογές βιβλιοθηκών Ιερών
Μητροπόλεων και Μονών, Δήµων, Κοινοτήτων ή άλλων
νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιωτών είναι δυνατό να δωρίζονται σε Δηµόσια Βιβλιοθήκη, µε πρόταση των αρµόδιων φορέων ή των κατόχων
τους και απόφαση αποδοχής του οικείου ΕΣ. Οι Συλλογές ή οι Ειδικές Συλλογές αυτές ενσωµατώνονται στη
Συλλογή των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών στις οποίες δωρίζονται και τα Τεκµήρια που τις αποτελούν σηµατοδοτούνται µε ειδική σφραγίδα, η οποία αναγράφει το όνοµα
της βιβλιοθήκης από την οποία προέρχονται. Η δωρεά
συντελείται χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε µορφής.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 6 του
ν. 3149/ 2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) πρόκειται για σπάνια, πολύτιµα ή δυσεύρετα Τεκµήρια που εξυπηρετούν το σκοπό της Βιβλιοθήκης ή συµπληρώνουν τη Συλλογή της και διατίθενται µε διαδικασία πλειστηριασµού που διεξάγεται δηµοσίως».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Προϊστάµενοι στις Δηµόσιες Βιβλιοθήκες ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων ή ΤΕ
Βιβλιοθηκονόµων.»
4. Το άρθρο 10 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 10
Δίκτυο Δηµόσιων Βιβλιοθηκών
Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες οφείλουν να εναρµονίζονται
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που διαµορφώνει η ΕΒΕ
ως Εθνικό Βιβλιογραφικό και Καταλογογραφικό Κέντρο
της Χώρας, καθώς και να συµµετέχουν σε κάθε δραστηριότητα του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών που συµβάλει
στην επίτευξη του σκοπού τους και του οποίου την οργάνωση, ευθύνη και συντονισµό έχει η ΕΒΕ.»
5. Όπου στα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του
ν. 3149/2003 αναφέρεται ο όρος «Υλικό» αντικαθίσταται
από τον όρο «Τεκµήριο».
6. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 5 του ν. 3149/2003 προστίθεται η λέξη «Ειδικών» πριν από τη λέξη «Συλλογών».
7. Οι περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12
του ν. 3149/2003 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
3Α, οι εκδότες ή οι συγγραφείς, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν δύο (2) αντίτυπα κάθε
είδους εντύπων που εκδίδουν στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.
β) Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική µορφή και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε µορφή προσβάσιµη
µέσω του διαδικτύου, σε ένα αντίτυπο. Με απόφαση του
Προέδρου της Βουλής καθορίζονται τα σχετικά µε την
κατάθεση και τη χρήση των οπτικοακουστικών και των ηλεκτρονικών εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.
γ) Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου, η υποχρέωση προς κατάθεση ανα-

φέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση, εφόσον αυτή είναι εµπλουτισµένη ή αναθεωρηµένη. Αν υπάρχει κοινή
και πολυτελής έκδοση, η υποχρέωση για κατάθεση στη
Βιβλιοθήκη της Βουλής αφορά ένα αντίτυπο της κοινής
και ένα της πολυτελούς έκδοσης.
δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3Α εφαρµόζεται αναλόγως και για την κατάθεση σε Δηµόσια Βιβλιοθήκη παντός εν γένει υλικού που παράγεται στην έδρα κάθε Δηµόσιας Βιβλιοθήκης ή στην έδρα ή την περιοχή κάθε Δηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης.»
8. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄159),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο πρόεδρος του Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές του ορίζονται στο ύψος του βασικού µισθού του
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, χωρίς το επίδοµα θέσης ευθύνης ή
κατ’ επιλογήν του, µπορεί να διατηρεί τις αποδοχές του
εφόσον προέρχεται από το Δηµόσιο ή φορέα που χρηµατοδοτείται από το Δηµόσιο. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4
του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α΄141) εφαρµόζεται και
για τον πρόεδρο του Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών.
Για την αποζηµίωση των λοιπών µελών και του γραµµατέως του Συµβουλίου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η θητεία του ΕΣ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ) που έχει συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου παρατείνεται για ένα (1) έτος ύστερα από την ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης της ΕΒΕ
στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ), σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Δεύτερου Άρθρου
του ν. 3785/2009, οπότε αρχίζει η εφαρµογή του άρθρου
2 του ν. 3149/2003 για τη συγκρότηση του ΕΣ.
2. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου παρατείνεται για ένα (1) έτος ύστερα από την ολοκλήρωση
της µετεγκατάστασης της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος κατά τα ανωτέρω.
3. Ο Οργανισµός και ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της ΕΒΕ εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Έως την έκδοση του Οργανισµού της ΕΒΕ και την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων που προβλέπονται σε αυτόν, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της ΕΒΕ εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους.
5. Έως την έκδοση του Οργανισµού της ΕΒΕ η κατανοµή του προσωπικού στις υπηρεσίες γίνεται µε απόφαση
του ΓΔ.
6. Έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΒΕ και για µεταβατικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, τα θέµατα που προβλέπεται να ρυθµιστούν µε
τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας ρυθµίζονται µε απόφαση του ΕΣ.
7. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, ο
χρόνος ολοκλήρωσης της µετεγκατάστασης της ΕΒΕ
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στο ΚΠΙΣΝ διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 7
Ρύθµιση µαθητικών θεµάτων
1. Καθιερώνεται από το σχολικό έτος 2016-2017 στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ο Ενιαίος Αριθµός Μαθητή, ο οποίος είναι αµετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης του µαθητή.
Ο Ενιαίος Αριθµός Μαθητή εκδίδεται µετά την εγγραφή
του µαθητή στο σχετικό πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
2. α) Η διενέργεια του συνόλου των σχολικών εκδροµών και οι πάσης φύσεως µετακινήσεις στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό των µαθητών και των εκπαιδευτικών
των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και του µεταλυκειακού έτουςτάξης µαθητείας υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
β) Η παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα αρµόδια όργανα και η
διαδικασία για την έγκριση του συνόλου των σχολικών
εκδροµών και των πάσης φύσεως µετακινήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των µαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και του µεταλυκειακού έτουςτάξης µαθητείας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα.»
3. Με απόφαση του οικείου συλλόγου διδασκόντων
δεν υπολογίζονται οι απουσίες από τα µαθήµατα έως
δύο (2) εβδοµάδες µαθητών µε εξαιρετικές επιδόσεις
στη µουσική, χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη µετάβαση και συµµετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις
χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν
πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσµια εµβέλεια ή
προβολή. Η απόφαση αυτή εκδίδεται µε την προσκόµιση
από τους ενδιαφερόµενους της πρόσκλησης συµµετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης.
4. α) Το άρθρο 32 του ν. 4415/2016 (Α΄159) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32
Ρυθµίσεις εγγραφής µαθητών
σε διαφορετικό τύπο Λυκείου
Οι µαθητές δικαιούνται µία µόνο µετεγγραφή κατά το
ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι
εσπερινό. Οι µαθητές που αιτούνται µετεγγραφή από Επαγγελµατικό Λύκειο σε Γενικό Λύκειο και το αντίστροφο, κατατάσσονται σε τάξη σύµφωνα µε τη συνολική µαθητική πορεία τους, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των

τάξεων από τις οποίες έχουν προαχθεί, και όχι απλώς
την τελευταία τάξη εγγραφής. Ειδικά, οι µαθητές της Β'
τάξης του Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου µετεγγράφονται στη Β' τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
εκτός εάν η συνολική µαθητική τους πορεία (τάξεις από
τις οποίες έχουν προαχθεί) τους δίνει το δικαίωµα εγγραφής σε επόµενη τάξη.»
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.
Άρθρο 8
Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας σχολικών µονάδων
1. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 (Α΄237),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 4415/2016
(Α΄159), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα
σχολικά έτη 2015-2016, 2016- 2017 και 2017-2018.»
2. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4407/2016 (Α΄ 134), µετά τις λέξεις «για τα διδακτικά
έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 20142015, 2015-2016, και 2016-2017,» προστίθενται οι λέξεις
«και 2017-2018,».
3. Οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4407/2016 (Α΄ 134) , αντικαθίστανται ως εξής:
«ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019
και εφόσον οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό
των σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορεί να καλυφθούν µε συµβάσεις,
που καταρτίζονται από τους οικείους δήµους, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
γγ. Για το κόστος της απασχόλησης µε συµβάσεις του
προσωπικού της προηγούµενης υποπερίπτωσης, για το
διδακτικό έτος 2018-2019 και εφεξής, εγγράφεται ειδική
πίστωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού
κατ’ αναλογία στους οικείους δήµους.»
Άρθρο 9
Βαθµολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας
1. Η αποδεδειγµένη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και η
προϋπηρεσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού, η οποία δεν συνιστά πραγµατική δηµόσια υπηρεσία σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται
για τη βαθµολογική ένταξη του ανωτέρω προσωπικού
µετά το διορισµό και τη µονιµοποίησή του ύστερα από
αίτησή του, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 4.
2.α) Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση µερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόµενος χρόνος προϋπηρεσίας µειώνεται αναλόγως.
Το προσωπικό, στο οποίο αναγνωρίζεται προϋπηρεσία
σύµφωνα µε την παραγράφο 1, εντάσσεται µετά τη µονι-
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µοποίησή του µέχρι και τον αµέσως προηγούµενο του
καταληκτικού βαθµό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων
στο βαθµό στον οποίο εντάσσεται ο εκπαιδευτικός. Σε
αυτούς που κατέχουν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος τον καταληκτικό βαθµό της κατηγορίας τους,
η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνυπολογίζεται ως
πλεονάζων χρόνος στο βαθµό αυτό.
β) Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που συνίσταται σε:
αα) άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος ή απασχόληση µε
έµµισθη εντολή ή/και ββ) εξαρτηµένη µισθωτή εργασία.
γ) Η προϋπηρεσία πρέπει:
αα) να έχει αποκτηθεί µετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθµίδας, στην οποία υπηρετεί το προσωπικό της παραγράφου 1 κατά το χρόνο της ένταξης, και µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, όπου αυτή απαιτείται,
ββ) να είναι συναφής µε τα αντικείµενα, στα οποία το
προσωπικό της παραγράφου 1 απασχολείται ή είναι δυνατόν να απασχοληθεί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Η αίτηση για αναγνώριση της προϋπηρεσίας µπορεί
να υποβληθεί και σε περίπτωση µετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν
έχει ήδη αναγνωρισθεί. Οι έννοµες συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώριση της προϋπηρεσίας δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής µεταβολής του αιτούντος.
3. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου για τη βαθµολογική ένταξη οργάνου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου. Η βαθµολογική ένταξη
ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του υπηρεσιακού συµβουλίου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:
α) Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
στην οποία ανήκουν οργανικά. Η αίτηση, προκειµένου να
εξετασθεί, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόµενα
στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέµπονται στο αρµόδιο υπηρεσιακό
συµβούλιο εντός µηνός από την υποβολή τους στην αρµόδια Διεύθυνση.
β) Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα και όσους απασχολούνται µε έµµισθη εντολή
είναι τα ακόλουθα:
αα) βεβαίωση από το οικείο επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα
του µέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή
είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλµατος,
ββ) εφόσον η ιδιότητα του µέλους επαγγελµατικού Επιµελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την
άσκηση του επαγγέλµατος, προσκοµίζεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση από την αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για
την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλµατος ή επαγγελµατική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης,
γγ) εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή η επαγγελµατική ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης της υποπερίπτωσης ββ΄ δεν προβλέπονται, προσκοµίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία πρέπει να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, καθώς και ο-

ποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία
πρέπει να προκύπτει αποδεδειγµένα η προϋπηρεσία, η
διάρκεια και η συνάφειά της σύµφωνα µε την περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 2. Στοιχεία που µπορεί να προσκοµίσει ο αιτών είναι ιδίως: συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή
έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ,
δδ) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από
την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς
αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του αιτούντος για το χρονικό διάστηµα που επιχειρείται να αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
γ) Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες εξαρτηµένη
µισθωτή εργασία είναι τα ακόλουθα:
αα) άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση από την
αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλµατος
ή επαγγελµατική ταυτότητα, όπου απαιτείται, καθώς και
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία πρέπει να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
το είδος της εργασίας,
ββ) εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια
και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε ο αιτών, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος
της απασχόλησής του,
γγ) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από
την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς
αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του αιτούντος για το χρονικό διάστηµα που επιχειρείται να αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
δ) Το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο εξετάζει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ και
αποφαίνεται εντός τριών (3) µηνών από την παραποµπή
σε αυτό του σχετικού ερωτήµατος. Το αρµόδιο όργανο
εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διατύπωση σύµφωνης γνώµης του υπηρεσιακού συµβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του
χρόνου προϋπηρεσίας πραγµατοποιείται και η κατάταξη
σε βαθµό ή ο συνυπολογισµός της ως πλεονάζοντος
χρόνου στο βαθµό που ήδη κατέχει ο ενδιαφερόµενος.
4. Για το προσωπικό της παραγράφου 1 που υπηρετεί
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ισχύουν οι προθεσµίες του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄, καθώς και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3.
Άρθρο 10
Ρύθµιση θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης
εκπαιδευτικού προσωπικού
1. Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)
δεν εφαρµόζεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του
ν. 3194/2003 (Α΄ 267) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ο
µέγιστος αριθµός των ωρών της εβδοµαδιαίας απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιµισθίας των ιδιωτών,
στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία αντικειµένων/
µαθηµάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.»
3. Η περιπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 329 του
ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
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«στ. Ο παιδικός σταθµός στελεχώνεται από µόνιµους
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που διατίθενται ή αποσπώνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στον παιδικό σταθµό µπορεί επίσης να απασχολούνται και µόνιµοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων,
ΠΕ Βρεφονηπιοκόµων ή ΤΕ Παιδοκόµων-Βρεφοκόµων,
οι οποίοι διατίθενται ή αποσπώνται σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999
(Α΄ 186). Ως προϊστάµενος του παιδικού σταθµού επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών.»
4. Μετά την περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 329
του ν. 4072/2012 προστίθεται περίπτωση ι΄, ως εξής:
«ι. Στον παιδικό σταθµό µπορεί να πραγµατοποιούν
την πρακτική τους άσκηση φοιτητές των ΤΕΙ ή σπουδαστές των Ι.Ε.Κ..»
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η µερική διάθεση για συµπλήρωση του διδακτικού
τους ωραρίου µόνιµων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Εθνικά ή Δηµοτικά Κολυµβητήρια και
στα Γυµναστήρια αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων «Ι.Φωκιανός» και
«Δ.Π.Π.Γ. Καισαριανής» που υλοποιούν αθλητικά εκπαιδευτικά προγράµµατα υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, εφόσον: α) οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποδεδειγµένα πλεονάζουν τόσο στη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν (Πρωτοβάθµια ή
Δευτεροβάθµια) όσο και στην αντίστοιχη της άλλης βαθµίδας (Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια) και β) ο οικείος
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης βεβαιώνει εγγράφως ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του κλάδου αυτού στις οικείες σχολικές µονάδες
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον, είναι δυνατή η απόσπαση µόνιµων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Εθνικά ή Δηµοτικά Κολυµβητήρια που υλοποιούν αθλητικά εκπαιδευτικά προγράµµατα υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε τη διαδικασία,
τους όρους και τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.
6. Το άρθρο 2 του π.δ. 111/2016 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος
2017-2018.»
7. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2016-2017 οι αιτήσεις µετάθεσης: α) των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν εντός
του µηνός Φεβρουαρίου 2017 και β) του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού θα υποβληθούν εντός του µηνός Μαρτίου 2017.
8. Το ένατο (προτελευταίο) εδάφιο της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2013
(Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συνεδρίαση αυτή πραγµατοποιείται: α) µε ευθύνη
του αρµόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και
τον Πρόεδρο αυτής, και β) υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαηµέρου του Σεπτεµβρίου εκάστου διδακτικού έ-

τους, και επιπλέον οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από
τον αρµόδιο Περιφερειακό Διευθυντή ή οποτεδήποτε υποβληθεί σχετική αίτηση και από τους δύο (2) Διευθυντές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας)
της ίδιας περιοχής µετάθεσης.»
9.α) Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 3966/2011 (Α΄118) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν σε θέση Ειδικού Συµβούλου επιλεγεί εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστηµα
της απασχόλησής του στο Ι.Ε.Π. λογίζεται ότι τελεί σε
εκπαιδευτική άδεια, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, χωρίς χρονικό περιορισµό από τυχόν χορηγηθείσες εκπαιδευτικές άδειες στο παρελθόν, και λαµβάνει
µόνο τις αποδοχές της άδειας αυτής, οι οποίες καλύπτονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από την ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων του στο Ι.Ε.Π..»
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.
Άρθρο 11
Ρύθµιση θεµάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
1.α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), καταργείται και στο τέλος της παραγράφου 1
του άρθρου 6 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι µαθητές µε διαγνωσµένες από αρµόδιο δηµόσιο
φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δηµόσιο Νοσοκοµείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µπορεί να κατανέµονται σε τµήµατα της ίδιας τάξης
της οικείας σχολικής µονάδας, ως εξής:
α) Ο αριθµός των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, εκτός των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών, όπως
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν µπορεί να είναι ανώτερος του ενός (1)
ανά τµήµα. Αν ύστερα από την κατανοµή των µαθητών
σε τµήµατα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθµός των
µαθητών του προηγούµενου εδαφίου είναι ανώτερος
του ενός (1), ο αριθµός των µαθητών του τµήµατος µπορεί να µειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις
(3) µαθητές από το µέγιστο προβλεπόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθµό µαθητών ανά τµήµα.
β) Ο αριθµός των µαθητών µε διαγνωσµένες ειδικές
µαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν µπορεί
να είναι ανώτερος των τεσσάρων (4) ανά τµήµα. Αν ύστερα από την κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθµός των µαθητών του
προηγούµενου εδαφίου είναι ανώτερος των τεσσάρων
(4), ο αριθµός των µαθητών του τµήµατος µπορεί να µειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) µαθητές από το µέγιστο προβλεπόµενο από τις ισχύουσες
διατάξεις αριθµό µαθητών ανά τµήµα, εφόσον στο σχολείο δεν λειτουργεί Τµήµα Ένταξης.
Η κατά τα προηγούµενα εδάφια µείωση πραγµατοποιείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισή-
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γησης λαµβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και γνώµη του σχολικού συµβούλου
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του αρµόδιου σχολικού συµβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης.»
β) Στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής:
«3.Α. Για τους µαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε διαγνωσµένη από αρµόδιο δηµόσιο
φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δηµόσιο Νοσοκοµείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήµατος των ασκούντων τη γονική µέριµνα δεν υπολογίζεται ο βαθµός εξέτασης της
διδασκόµενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθµό προαγωγής ή απόλυσης.»
γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 28 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οµοίως ισχύουν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρκειας της γραφής Braille που χορηγούνται: α) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, β) από
το Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής
παρακολούθηση του µαθήµατος «Εργαστήριο γραφής
και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» και γ) από το Τµήµα
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε κατεύθυνση, εκπαίδευση ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, µε τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής
παρακολούθηση του µαθήµατος «Εργαστήριο Εκµάθησης της Braille».»
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 28 του
ν. 4186/2013, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι αιτήσεις των γονέων ή κηδεµόνων των µαθητών
για υποστήριξη από ειδικό βοηθό ή από σχολικό νοσηλευτή είτε αυτοί φοιτούν σε γενικό σχολείο είτε σε
ΣΜΕΑΕ, συνοδεύονται από βιογραφικό σηµείωµα των
προτεινόµενων προσώπων. Τα προτεινόµενα πρόσωπα
υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής µονάδας αντίγραφο του ποινικού τους µητρώου.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα των Ειδικών
Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δηµοτικών Σχολείων ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο
όριο επτά (7) µαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθµός µπορεί να µειώνεται µε κατώτατο όριο τους τρεις
(3) µαθητές ανά τµήµα, µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη
διατύπωση της εισήγησης λαµβάνει υπόψη του σχετική
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώµη
του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συµβούλου Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011
(Α΄118), προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα των γυµνα-

σίων ΕΑΕ και λυκείων ΕΑΕ ορίζεται από κατ’ ελάχιστον
πέντε (5) έως κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9) µαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθµός µπορεί να µειώνεται
µε κατώτατο όριο τους τρεις (3) µαθητές ανά τµήµα, µε
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από
εισήγηση του αρµόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης
λαµβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώµη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του
σχολικού συµβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.»
6.α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως η
περίπτωση γ΄ αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄159), προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Το κατώτατο όριο του αριθµού των µαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) µαθητές ανά τµήµα.»
β) Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως η περίπτωση γ΄ αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου
48 του ν. 4415/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το κατώτατο όριο του αριθµού των µαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) µαθητές ανά τµήµα.»
7. Στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) µεταφέρεται η έδρα ΣΜΕΑΕ σε όµορο δήµο και µετονοµάζεται αναλόγως, αν δεν λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ λόγω έλλειψης κτιρίου ή υπάρχει καταλληλότερη σχολική
στέγη σε όµορο δήµο, ύστερα από: α) εισήγηση του αρµόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, β) σύµφωνη γνώµη του δήµου στον οποίο έχει ιδρυθεί ή λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ και γ) βεβαίωση του όµορου Δήµου περί παραχώρησης κατάλληλου κτιρίου για τη στέγαση της
ΣΜΕΑΕ και βεβαίωση της διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών περί κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της
ΣΜΕΑΕ.»
8. Η παρ. 6 του άρθρου 45 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι τακτικοί αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ εφόσον ανήκουν οργανικά εκτός του Νοµού Αττικής, δύνανται να αποσπώνται κατόπιν αίτησής τους σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της περιοχής Αττικής. Οι τακτικοί αιρετοί του ΠΥΣΕΕΠ δύνανται να αποσπώνται κατόπιν αίτησής τους σε ΣΜΕΑΕ ή
ΚΕΔΔΥ της έδρας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»
Άρθρο 12
Ρυθµίσεις για θέµατα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
1. Στους µαθητές των ΕΠΑΛ του Τοµέα Ναυτιλιακών
Επαγγελµάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού Ε.Ν., οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό
καταστρώµατος και µηχανής για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, µπορεί να χορηγείται, κατόπιν βεβαίωσης φοίτησης του σχολείου που φοιτούν, το εγχειρίδιο
κατευθυνόµενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 34 του π.δ. 141/2014 (Α΄232) πριν από την απόκτηση τίτλου σπουδών.
2. Στο άρθρο 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 18 και 19 ως εξής:

13
«18.α) Για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών, οι οποίοι φοιτούν στη Γ΄ τάξη ηµερησίων και τις Γ΄–
Δ΄ τάξεις εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 20162017 και στη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό
έτος 2017-2018 των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών, δεν λαµβάνονται υπόψη οι απουσίες λόγω ναυτολόγησης ως προσωπικό καταστρώµατος και µηχανής.
Στους µαθητές της παρούσας περίπτωσης χορηγείται το
εγχειρίδιο Κατευθυνόµενης Εκπαίδευσης σε Πλοία του
άρθρου 34 του π.δ. 141/2014 µε βεβαίωση φοίτησης του
σχολείου στο οποίο φοιτούν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται
τα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισµό της φοίτησης
των µαθητών, ο αριθµός των απουσιών που δύνανται να
πραγµατοποιούν για τον υπόλοιπο χρόνο φοίτησής
τους, καθώς και ο τρόπος υπολογισµού αυτών.
β) Για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών, οι
οποίοι φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στη Γ΄
τάξη ηµερησίων και τις Γ΄-Δ΄τάξεις εσπερινών ΕΠΑΛ
και κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑΛ και χαρακτηρίστηκαν κατ’ ιδίαν διδαχθέντες
κατά τη φοίτησή τους στη Β΄ τάξη το σχολικό έτος 20152016 στους τοµείς Οικονοµίας-Διοίκησης και Πληροφορικής λόγω ασθένειας που απαιτεί µακρά νοσοκοµειακή
ή κατ’ οίκον νοσηλεία, δεν λαµβάνονται υπόψη οι απουσίες που πραγµατοποιούνται την περίοδο της νοσηλείας
τους. Οι απουσίες υπολογίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί απουσιών διατάξεις για τα ΕΠΑΛ αναλογικώς εφαρµοζόµενες.
19.α) Ειδικά, για το σχολικό έτος 2016-2017 η λειτουργία των τµηµάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης
Μαθητείας» µπορεί να αρχίζει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 και να συνεχίζεται µέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήµατος των εννέα (9) µηνών της µαθητείας και κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ορίζεται ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης
της λειτουργίας.
β) Η περίπτωση Α΄ της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και για τη λειτουργία της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας».»
3. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016
(Α΄83), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη µαθητείας» εφαρµόζεται: α) πρόγραµµα εργαστηριακών µαθηµάτων της
ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική µονάδα του ΕΠΑΛ ή του
Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑΛ ή του Ε.Κ.
για ένα (1) διδακτικό έτος και δεν πραγµατοποιείται κατά
την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών και β) «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό
χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ηµέρες για ένα σχολικό
έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος µαθητείας
είναι εννέα (9) µήνες. Το «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο
χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» ορίζεται µε σύµβαση, που συνάπτεται µεταξύ του µαθητή και
του εργοδότη (φορείς του κατά το άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101) δηµοσίου τοµέα, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση) και θεωρείται
από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής µονάδας.»

4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 3421/2005 (Α΄302) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Σπουδαστές ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης ή σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή µαθητές «Μεταλυκειακού έτους-τάξη µαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ..»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 94 του
ν. 1566/1985 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορεί να απασχολούν µαθητές των εκπαιδευτικών µονάδων µαθητείας του ΟΑΕΔ,
µαθητές του «Προγράµµατος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης µαθητείας» των ΕΠΑΛ, καθώς και καταρτιζόµενους των ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης και ΣΕΚ για την πρακτική άσκηση ή και µαθητεία,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης.»
6. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρµόζεται η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995
(Α΄185).»
7.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 17 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, µετά τη φράση «Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας
και Θρησκευµάτων» προστίθεται η φράση «Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
β) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 17 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Οι σπουδαστές προγραµµάτων µαθητείας υπάγονται
ασφαλιστικά στο ΕΦΚΑ για το διάστηµα της µαθητείας
στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο
παροχών ασθένειας σε χρήµα, ο δε χρόνος ασφάλισής
τους είναι συντάξιµος. Η αµοιβή για το διάστηµα της µαθητείας είναι ίση µε το 75% επί του κατωτάτου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 26 του
ν. 3879/2010 (Α΄163), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση
των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. και των Σ.Δ.Ε. που υπάγονται στην
αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης, εισήγηση του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ και πρόταση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ολική ή µερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε.,
κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρµοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.»
9.α) Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4186/2013 (Α΄193)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν Α΄ τάξη, Β΄ τάξη, Τάξη Μαθητείας ή πραγµατοποιείται Πρακτική Άσκηση. Στην Α΄
τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου, στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι από την Α΄ τάξη και οι προαγόµενοι από τη Β΄ τάξη της Σ.Ε.Κ. εγγράφονται στην Τάξη Μαθητείας ή δύναται να πραγµατοποιούν Πρακτική Άσκηση.»
β) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Στην Πρακτική Άσκηση Σ.Ε.Κ. εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις για το εξάµηνο Πρακτικής Άσκησης Ι.Ε.Κ. του άρθρου 23.»
γ) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 21 του
ν. 4186/2013 (Α΄193) µετά τη φράση «για τη σύσταση και
λειτουργία της Τάξης Μαθητείας» προστίθεται η φράση
«ή για την Πρακτική Άσκηση».
10. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α΄83),
διαγράφεται η φράση «του Σεπτεµβρίου».
11. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ.
114/2014 (Α΄181) προστίθεται η φράση «καθώς και ο
σχεδιασµός και η υλοποίηση των προγραµµάτων του
«Μεταλυκειακού έτους – τάξης µαθητείας».»
Άρθρο 13
Ρύθµιση θεµάτων εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1.α) Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄156),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 24 του άρθρου 39
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄268),
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόµενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες
και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην
του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας,
του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και των Τµηµάτων Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων
σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης
από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, µε µειωµένη οπτική οξύτητα (µε ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από συγγενείς αιµολυτικές αναιµίες που υποβάλλονται σε µεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία, µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, πολυµεταγγιζόµενοι πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, συγγενής αιµολυτική αναιµία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, αναιµία Diamond
Blackfan), πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία µε µόνιµη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόµενη και από άλλες διαµαρτίες,
όπως αραχνοειδής κύστη µε φαινόµενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από µυϊκή δυστροφία Duchenne, από
βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους,
από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιµίες, λεµφώµατα, συµπαγείς όγκους µε εξατοµικευµένη κρίση της Επιτροπής
Εξέτασης Ενστάσεων υποψηφίων µε σοβαρές παθήσεις
για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε ποσοστό
5%), από το σύνδροµο του Budd Chiari, από τη νόσο του
Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευµόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά µυασθένεια θεραπευτικώς αντιµετωπιζόµενη µε φαρµακευτική
αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση
ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιµορραγική διάθεση - αιµορροφιλίες και υποβαλλόµενοι

σε θεραπεία µε παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε
µεταµόσχευση µυελού των οστών ή µεταµόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώµενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδροµο Evans, µε κινητικά προβλήµατα
προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θροµβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου,
από αρρυθµογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας µε εµφυτευµένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύµπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή µη, πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου
µυοκαρδιοπάθεια, πάσχοντες από πνευµονική αρτηριακή
υπέρταση διαπιστωθείσα µε δεξιό καθετηριασµό, πάσχοντες από σοβαρή πνευµονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία µε τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, πάσχοντες από κίρρωση ήπατος µε επιβεβαιωµένη πυλαία υπέρταση, πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, από τη νόσο του Crohn µε ιστολογική επιβεβαίωση, πάσχοντες από τη νόσο Wilson,
από το σύνδροµο πολλαπλής νευρινωµάτωσης
(Recklinchausen) µε συστηµατική προσβολή, από πολλαπλούν µυέλωµα, από σαρκοείδωση υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύµονος
ή/και ΚΝΣ, από αυτοάνοση ηπατίτιδα υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτοµή ολική, πάσχοντες από κρανιοφαρυγγίωµα του εγκεφάλου, από συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υµένων ή/και αίµατος,
από συστηµατική σκληροδερµία µε διάχυτη δερµατική
προσβολή, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαµβάνουν µείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει
µείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και
συνεχίζουν µε διαφορετική φαρµακευτική αγωγή, ασθενείς µε ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική
πρωκτοκολεκτοµή και µόνιµη ειλεοστοµία ή υφολική κολεκτοµή µε ειλεοπρωκτική αναστόµωση απευθείας ή µε
δηµιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία ή αυτοάνοση θροµβοπενία υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από το σύνδροµο Klippel Feil, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα µε συνεχή ενεργότητα µετά την ηλικία των 14 ετών
παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδροµο
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία (µε εξατοµικευµένη κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων υποψηφίων µε σοβαρές
παθήσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε
ποσοστό 5%), πάσχοντες από νυκτερινή παροξυσµική
αιµοσφαιρινουρία µε ανάγκη τακτικών µεταγγίσεων σε
χρόνια βάση, πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή,
κληρονοµικά ή επίκτητα σύνδροµα - νοσήµατα όταν εκφράζονται µε σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόµενοι κατά περίπτωση, πάσχοντες από το σύνδροµο Klipper
Trenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου
6, πάσχοντες από δερµατοµυοσίτιδα υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδροµο
Mukle Wells (συµπτωµατική νόσος µε συµβατική κλινική
εικόνα µε διάγνωση επιβεβαιωµένη από παιδίατρο µε ειδική εµπειρία στα ρευµατικά νοσήµατα, γενετική επιβεβαίωση µεταλλαγής στην κρυοπυρίνη NALP3 επιθυµητή
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όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία µε βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-1), πάσχοντες από σοβαρό
κληρονοµικό αγγειοοίδηµα εργαστηριακά επιβεβαιωµένο µε αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου µε αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από ρήξη ανευρύσµατος µε αιµορραγία και υδροκέφαλο µε αναπηρία τουλάχιστον 67%.»
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019.
2. Ειδικά, για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα,
στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες και Ανώτερες
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης της Σχολής
Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και των
Τµηµάτων Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών των
Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας,
σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων εκτός από τους υποψηφίους που ανήκουν σε µία από τις
κατηγορίες που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 35
του ν. 3794/2009, όπως ισχύει πριν από την αντικατάστασή του µε το παρόν, και οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόµενων κατηγοριών: από συγγενή αιµολυτική αναιµία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, από αναιµία
Diamond Blackfan, πάσχοντες από το σύνδροµο Klipper
Trenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου
6, πάσχοντες από δερµατοµυοσίτιδα υπό µείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδροµο
Mukle Wells (συµπτωµατική νόσος µε συµβατική κλινική
εικόνα µε διάγνωση επιβεβαιωµένη από παιδίατρο µε ειδική εµπειρία στα ρευµατικά νοσήµατα, γενετική επιβεβαίωση µεταλλαγής στη κρυοπυρίνη NALP3 επιθυµητή
όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία µε βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-1), πάσχοντες από σοβαρό
κληρονοµικό αγγειοοίδηµα εργαστηριακά επιβεβαιωµένο µε αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου µε αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από ρήξη ανευρύσµατος µε αιµορραγία και υδροκέφαλο µε αναπηρία τουλάχιστον 67%, εφόσον: α) είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή
αντίστοιχο σχολείο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και β) πιστοποιηθούν από τις απαιτούµενες Ειδικές Επταµελείς
Επιτροπές.
Ειδικά, για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 εισάγονται
µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου στις ανωτέρω Σχολές καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 5% οι υποψήφιοι που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο προηγούµενο εδάφιο ασθένειες, εκτός από αυτές της παρ.1 του
άρθρου 35 του ν. 3794/2009 όπως ισχύει, πριν από την αντικατάστασή του µε το παρόν, σε αιτούµενη σχολή ή
τµήµα, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούµενο αριθµό µορίων των εισαχθέντων µε αυτή την κατηγορία
του έτους αυτού.
3.α) Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 66 του
ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Α.αα) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, εφόσον κατέχουν
απολυτήριο δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών Επαγγελµατικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων Επαγγελµατικού Λυκείου έχουν

δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης και σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, που είναι αντίστοιχα ή
συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν.
Επίσης, απόφοιτοι όλων των τοµέων των ΕΠΑΛ έχουν
δικαίωµα εισαγωγής σε κοινή οµάδα που περιλαµβάνει
Τµήµατα Σχολών ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστικής και Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού
Ναυτικού. Η εισαγωγή τους γίνεται σε ειδικό ποσοστό
θέσεων του συνολικού αριθµού εισακτέων, που ορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ειδικά, για τις σχολές των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και
των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης το ειδικό ποσοστό θέσεων είναι κατά προσέγγιση ανάλογο
του ποσοστού του αριθµού των υποψηφίων ΕΠΑΛ σε
σχέση µε το σύνολο των υποψηφίων.
ββ) Οι συµµετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις
έχουν δικαίωµα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τµήµατα
σχολών των Πανεπιστηµίων, σε ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον των θέσεων του συνολικού αριθµού εισακτέων σε
τµήµατα που είναι αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς
από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή οµάδα Τµηµάτων Σχολών Πανεπιστηµίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τοµέων.
γγ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη τριµελούς επιτροπής, καθορίζονται οι αντιστοιχίες τµηµάτων
των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ µε τους τοµείς των ΕΠΑΛ, η
σύνθεση της κοινής οµάδας, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου. Η τριµελής επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και αποτελείται από τον Πρόεδρο της ΑΔΙΠ, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ως µέλη.
Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζονται
και τα αναπληρωµατικά µέλη.
Β. Ειδικά, για τους υποψηφίους των Εσπερινών ΕΠΑΛ
που κατέχουν απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑΛ και συµµετέχουν στις ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις αποδίδονται επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθµού εισακτέων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές της
Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού και σε Σχολές, Τµήµατα
και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ. Οι υποψήφιοι από τα εσπερινά ΕΠΑΛ µπορούν κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσής τους να επιλέξουν τη συµµετοχή τους
στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, είτε µαζί µε τους
υποψηφίους των ΕΠΑΛ όπως περιγράφονται στην υποπαράγραφο Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είτε µόνο µε το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται
στην παρούσα υποπαράγραφο του παρόντος άρθρου.
Γ. Στις περιπτώσεις και των δύο ανωτέρω υποπαραγράφων Α΄ και Β΄ η εξεταστέα ύλη και τα θέµατα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ηµερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ.
Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζονται σε τέσσερα
(4) µαθήµατα της Γ΄ Τάξης Ηµερήσιων και Δ΄ Τάξης-Ε-
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σπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας µε συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο (2)
µαθήµατα ειδικότητας µε συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα
οποία καθορίζονται µε υπουργική απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις
για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.»
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.
4.α) Η παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 4342/2015 (Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής:
«33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυµούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τµήµα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των
Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν συµµετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων ΓΕΛ ή ηµερήσιων ΕΠΑΛ, µπορούν να µετέχουν για την εισαγωγή τους στο
10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τµήµατος, Σχολής ή
Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, µε βάση
τη βαθµολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, στα ειδικά µαθήµατα και στις πρακτικές δοκιµασίες για την πρόσβαση στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το δικαίωµα αυτό δεν αφορά
τους υποψηφίους που συµµετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον αριθµού εισακτέων και µπορεί να ασκηθεί το επόµενο και το µεθεπόµενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω
πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, ειδικά µαθήµατα
και πρακτικές δοκιµασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθµού εισακτέων, κατανέµονται σε ποσοστό 60% για τους συµµετάσχοντες στις εν λόγω εξετάσεις το αµέσως προηγούµενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους έχουν συµµετάσχει στην εξεταστική διαδικασία δύο (2) έτη, πριν από το
έτος υποβολής νέου µηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, καθώς και των συναρµόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθµού των εισακτέων ανά κατηγορία.»
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), η φράση «, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε.» αντικαθίσταται
από τη φράση «, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Τριµελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην περίπτωση
γγ΄ της υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13
του ν. 4186/2013».
6.α) Στην κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών που
προβλέπεται στην υποπερίπτωση iv της περίπτωσης α΄
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως
ισχύει, υπάγονται και οι απόφοιτοι των ξένων σχολείων

που εδρεύουν και λειτουργούν νοµίµως στην ηµεδαπή,
εφόσον σωρευτικώς: αα) οι ίδιοι και κανένας από τους
δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή, ββ) έχουν παρακολουθήσει µε πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και γγ) είναι κάτοχοι τίτλου
σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δυνατότητα εισαγωγής σε Ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραµµα σπουδών ακολουθούν τα εν λόγω ξένα σχολεία.
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του
ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τους εισακτέους
µε την ως άνω ειδική κατηγορία των ακαδηµαϊκών ετών
2016-2017 και εφεξής.»
8. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του
άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152), µετά τις λέξεις « ή
µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων», προστίθενται
οι λέξεις «ή µε το σύστηµα εισαγωγής του ν. 4186/
2013».
9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 422) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Μέχρι δέκα (10) µέλη ΕΠ/ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Σχολικούς Συµβούλους κλάδων σχετικών µε τα πανελλαδικώς
εξεταζόµενα µαθήµατα ή Καθηγητές δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.»
Άρθρο 14
Ρύθµιση θεµάτων µειονοτικής εκπαίδευσης
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών δύναται να ορίζεται επιπλέον αριθµός εισακτέων στο Παιδαγωγικό
Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι
επιπλέον αυτοί εισακτέοι προέρχονται αποκλειστικά από
τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης και έχουν την
υποχρέωση να επιλέξουν και να αξιολογηθούν επιτυχώς
σε όλα τα µαθήµατα που προσφέρει ο Τοµέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης του εν λόγω Τµήµατος. Οι συγκεκριµένοι εισακτέοι δεν δικαιούνται µετεγγραφής.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 7Α του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4310/2014
(Α΄258), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Συστήνεται Κλάδος ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης» αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού
προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του µειονοτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος των µειονοτικών
σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Θράκης. Στον
κλάδο εγγράφονται: α) οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), β) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης,
που έχουν εισαχθεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012
έως το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, εφόσον κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείµενα-µα-
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θήµατα που εµπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέµατα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισµικότητας» και γ) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού
Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης που εισήλθαν σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περί επιπλέον αριθµού εισακτέων και έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα που προσφέρει ο Τοµέας Μειονοτικής
Εκπαίδευσης.»
3. Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του
Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης έχει την ευθύνη
για τη διαρκή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών των µειονοτικών σχολείων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής
Εκπαίδευσης ρυθµίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες
για την παροχή των προγραµµάτων επιµόρφωσης και ιδίως η στελέχωση, το εκπαιδευτικό προσωπικό, η διάρκεια, το πρόγραµµα, η οργάνωση, η διοίκηση και η χρηµατοδότησή τους, η δυνατότητα συνεργασίας µε Τµήµατα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής και ο απονεµόµενος τίτλος σπουδών.
Άρθρο 15
Σύσταση οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 114/2014
(Α΄181), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 περίπτωση
β΄ του άρθρου 31 του ν. 4305/2014 (Α΄237), προστίθεται
περίπτωση θ΄ ως εξής:
«θ. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.»
2. Μετά το άρθρο 39 του π.δ. 114/14 προστίθεται άρθρο 40, ως εξής:
«Άρθρο 40
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
1. Επιχειρησιακός στόχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης είναι η εποπτεία των ιδιωτικών
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε αυτά, ο χειρισµός θεµάτων του προσωπικού και των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και η εποπτεία της
λειτουργίας των ξένων σχολείων, των φροντιστηρίων
και των κέντρων ξένων γλωσσών.
2. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
3. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Α΄ ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
β) Τµήµα Β΄ προσωπικού ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) Τµήµα Γ΄ ξένων σχολείων.
δ) Τµήµα Δ΄ φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.
4. Το Τµήµα Α΄ ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:
α) την εποπτεία όλων των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

β) τη χορήγηση, τροποποίηση, επικαιροποίηση, µεταβίβαση και ανάκληση της άδειας των ιδιωτικών σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
γ) κάθε θέµα σχετικό µε την οργάνωση και λειτουργία
των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και
δ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Β΄ προσωπικού ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:
α) την εγγραφή στην Επετηρίδα, καθώς και την εποπτεία επί των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
β) τις πειθαρχικές υποθέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, καθώς και των ιδιοκτητών και νοµίµων εκπροσώπων των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και
γ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
6. Το Τµήµα Γ΄ ξένων σχολείων είναι αρµόδιο για:
α) όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην ίδρυση, αναγνώριση, λειτουργία, εποπτεία, συγχώνευση, κατάργηση, εκπροσώπηση, διδασκαλία, σύνθεση διδακτικού προσωπικού, στελέχωση, φοίτηση των µαθητών και στην εν
γένει οργάνωση και λειτουργία των ξένων σχολείων,
β) την εποπτεία εφαρµογής των προγραµµάτων εκπαίδευσης, καθώς και τη χορήγηση βεβαιώσεων ισοτιµίας αντιστοιχίας ξένων τίτλων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
γ) την τήρηση αρχείου ξένων σχολείων, και
δ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
7. Το Τµήµα Δ΄ φροντιστηρίων και κέντρων ξένων
γλωσσών είναι αρµόδιο για:
α) την εποπτεία της λειτουργίας των φροντιστηρίων,
β) την εποπτεία της λειτουργίας των κέντρων ξένων
γλωσσών,
γ) την αναγνώριση των τίτλων ή/και των πιστοποιητικών, που βεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας,
δ) τη χορήγηση πιστοποιητικού για την «Επάρκεια
προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας» σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία,
ε) την έγκριση της εργασίας αλλοδαπών εκπαιδευτικών από µη κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
Κέντρα Ξένων Γλωσσών, και
στ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
3.α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι αρµοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2, παύουν να ασκούνται από τις κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το π.δ.
114/2014, αρµόδιες οργανικές µονάδες του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και ασκούνται αποκλειστικά από την ανωτέρω Αυτοτελή Διεύθυνση.
β) Οι υπηρετούντες Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της
Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων που καταργούνται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 32 του παρόντος νόµου, τοποθετούνται µε Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ως Προϊστάµενοι αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας και εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος.
γ) Η «Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχο-
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λείων» που προβλέπεται στο άρθρο 39 του π.δ. 114/2014
µετονοµάζεται σε «Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών
Σχολείων».
Άρθρο 16
Ρύθµιση οικονοµικών ζητηµάτων
Στο άρθρο 23 του ν. 2860/2000 (Α΄ 251), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3752/2009
(Α΄ 40), µετά τις λέξεις «, µε ποσοστό» προστίθενται οι
λέξεις «κατ’ ανώτατο όριο».
Άρθρο 17
Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
1. Η παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ 38/2010 (Α΄ 78), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 71 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και τροποποιήθηκε µε την παρ.1
του άρθρου 54 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών
Προσόντων αποτελούν:
Α. Ένας Σύµβουλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύµατος του
Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει µέλος του Συµβουλίου,
το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση µε εντολή του Προέδρου.
Β. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης
Εκπαίδευσης της Γενικής Γραµµατείας Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του υπάλληλο του Τµήµατος
που τον αναπληρώνει νοµίµως στην άσκηση των κύριων
υπηρεσιακών καθηκόντων του.
Γ. Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Κολλεγίων της Γενικής
Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, µε αναπληρωτή του, υπάλληλο του Τµήµατος που τον αναπληρώνει νοµίµως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών
καθηκόντων του.
Δ. Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του, υπάλληλο
του Τµήµατος που τον αναπληρώνει νοµίµως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του.
Ε. Ο Εθνικός Συντονιστής, που ορίζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 56 της παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή αναπληρωτής αυτού.
ΣΤ. 'Ενας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συµβουλίου
του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), µε τον
αναπληρωτή του, οριζόµενοι µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οργανισµού αυτού.
Ζ. 'Ενας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή
συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελµατικής οργάνωσης, οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από την επαγγελµατική οργάνωση, για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα επαγγελµάτων. Τα υπό ΣΤ΄ και Ζ΄
µέλη δεν λαµβάνουν για την ως άνω συµµετοχή τους κανενός είδους αµοιβή.
Η. Ως Γραµµατέας, µαζί µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Αυτοτελούς Τµήµατος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευµάτων.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 56 του π.δ 38/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το ΣΑΕΠ, µετά από απόφασή του, δύναται να ζητήσει τη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας επαγγελµάτων
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου ή επαγγελµατικής οργάνωσης, που συνιστά Ν.Π.Δ.Δ., για νοµοθετικά
ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα αναφορικά µε αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων. Το ΣΑΕΠ, µετά
από απόφασή του, δύναται να ζητήσει τη γνωµοδότηση
ειδικού επιστήµονα, µέλους ΔΕΠ ελληνικού Α.Ε.Ι. αναφορικά µε το πρόγραµµα σπουδών που παρακολούθησε
ο αιτούµενος την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 56 του π.δ.
38/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής.»
Άρθρο 18
Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)
1. Συνιστάται το Εθνικό Συµβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), το οποίο αποτελεί γνωµοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Σκοπός του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. είναι η παροχή συµβουλών
και επιστηµονικής καθοδήγησης για µείζονος σηµασίας
θέµατα που σχετίζονται µε το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της προώθησης της γνώσης,
της βιώσιµης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, της προαγωγής της απασχόλησης χωρίς αποκλεισµούς και εν γένει τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και την απασχόληση.
2. Μέλη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. είναι:
α) Ένας Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή άλλη προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους που διαθέτει σχετική κατάρτιση και
εµπειρία, ως Πρόεδρος, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πρόεδρος µπορεί
να απαλλάσσεται κατά το ήµισυ από τα διδακτικά του καθήκοντα, αν υπηρετεί σε Α.Ε.Ι..
β) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
γ) Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
δ) Ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.).
ε) Ο Προεδρεύων στη Σύνοδο Πρυτάνεων.
στ) Ο Προεδρεύων στη Σύνοδο Προέδρων Τ.Ε.Ι..
ζ) Ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών από την
Οµοσπονδία
Λειτουργών
Μέσης
Εκπαίδευσης
(Ο.Λ.Μ.Ε.).
η) Ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών από τη Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.).
θ) Ένας (1) εκπρόσωπος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
από την Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.).
ι) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών.
ια) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας,
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Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ιβ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).
ιγ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος.
ιδ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.).
ιε) Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.).
ιστ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.).
ιζ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
ιη) Ένας (1) εκπρόσωπος του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
ιθ) Μέχρι δύο (2) εµπειρογνώµονες εγνωσµένου κύρους που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων.
κ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών
Εµπόρων
Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ).
κα) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ).
Τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. µε του αναπληρωτές τους
διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από υπόδειξη των κατά περίπτωση αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων.
Με απόφαση των µελών του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. ορίζεται ένα (1) από τα µέλη του ως Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση αυτή καθήκοντα Αντιπροέδρου ασκεί ο νόµιµος αναπληρωτής του.
3. Η θητεία του Προέδρου και των µελών του
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. είναι τριετής (3). Σε περίπτωση λήξης της
θητείας πριν από τον ορισµό των νέων µελών, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως τον ορισµό των νέων. Σε κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.
4. Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. µπορεί να καλεί διάφορους εµπειρογνώµονες, υπηρεσιακούς παράγοντες ή φορείς στις
συνεδριάσεις του, προς παροχή πρόσθετων πληροφοριών, γνωµοδοτήσεων ή εισηγήσεων σχετικών µε τα υπό
συζήτηση θέµατα.
5. Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. υποστηρίζεται διοικητικά από οργανική µονάδα της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία ορίζεται
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
µε την απόφαση της πρώτης συγκρότησής του. Η µονάδα αυτή έχει και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης
των συνεδριάσεων του Συµβουλίου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται:
α) η έδρα του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., β) ειδικότερα θέµατα
σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία του, γ) ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διενέργεια των συνεδριάσεων, δ) ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του, και ε) κάθε θέµα που είναι
αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 13 επ. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α΄45).
7. Τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. δεν λαµβάνουν για τη

συµµετοχή τους σε αυτό κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση, συµπεριλαµβανοµένων και των οδοιπορικών
τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 19
Ρυθµίσεις θεµάτων για τα Α.Ε.Ι.
1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και οι
παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 61 του ν. 4415/2016
(Α΄159) επανέρχονται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος
του ως άνω νόµου.
2.α) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 28 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003 (Α΄141), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4429/2016 (Α΄199), η χρονολογία «2016» αντικαθίσταται µε τη χρονολογία
«2017».
β) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 28 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ.1
του άρθρου 22 του ν. 4429/2016, η χρονολογία «2016»
αντικαθίσταται µε τη χρονολογία «2017».
γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4429/2016.
3. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 4429/2016 (Α΄ 199) µετά τη λέξη «διάταξη» και πριν από τη λέξη «του» προστίθενται οι λέξεις «της παρ. 1».
4. Οι περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 29
του ν. 4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Επιστήµονες αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας,
µπορεί να απασχολούνται ως ακαδηµαϊκοί υπότροφοι µε
απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του
οικείου Τµήµατος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού
και ερευνητικού έργου, καθοριζόµενου µε τη σύµβαση
που υπογράφεται µεταξύ του ακαδηµαϊκού υποτρόφου
και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.. Οι συµβάσεις που συνάπτονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται
στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του
ν. 2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ
33/2006 (Α΄280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειµένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τµήµατος.
Η διάρκεια της σύµβασης καθορίζεται για χρονικό διάστηµα µέχρι ενός ακαδηµαϊκού έτους κατά περίπτωση,
ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα, µπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύµβασης δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη.»
«γ. Η απασχόληση των ανωτέρω µπορεί να είναι πλήρης ή µερική. Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν
µπορεί να υπερβαίνει το υφιστάµενο κάθε φορά όριο
των ωρών της εβδοµαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι. ενώ στην περίπτωση µερικής
απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου
µειώνεται ανάλογα µε το ποσοστό της απασχόλησης. Η
κάλυψη της αποζηµίωσής τους γίνεται από υποτροφίες
και πόρους που εξασφαλίζει το Τµήµα ή από τη χρήση
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των αδιάθετων ταµειακών υπολοίπων προηγούµενων οικονοµικών ετών του Ιδρύµατος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄163) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 1.9.2017 η πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου εκπαιδευτής να
µετάσχει σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους
πρόγραµµα της µη τυπικής εκπαίδευσης. Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., τα µέλη Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο µητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού
του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο µητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή µητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.»
Άρθρο 20
Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης
του προσωπικού των Α.Ε.Ι.
1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. µόνιµοι και µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, µπορούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόµενη από το άρθρο 29 του
ν. 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Επιστηµονικού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
προβλεπόµενων στην περίπτωση ζ΄της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2817/2000 (Α΄78) και στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), υπό την προϋπόθεση
ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές
µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το Ίδρυµα και
έχουν αποδεδειγµένα προσφέρει σχετικό µε τα αντικείµενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύµατος,
για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, εργαστηριακού και εφαρµοσµένου έργου του. Προϋπόθεση
για την ένταξη είναι οι ανωτέρω υπάλληλοι, να έχουν
εργαστεί ή να εργάζονται παρέχοντας εργαστηριακό έργο σε θεσµοθετηµένα εργαστήρια, τοµείς, κλινικές, µουσεία, σπουδαστήρια ή σε άλλες µονάδες εκπαίδευσης
και έρευνας των τµηµάτων και των σχολών των Α.Ε.Ι.
για µια τουλάχιστον τριετία. Η παροχή του έργου αυτού
βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον Κοσµήτορα της Σχολής ή τον Διευθυντή του Τοµέα ή του
εργαστηρίου ή της κλινικής αντίστοιχα και ανάλογα µε
την ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία προσφέρθηκε το έργο. Η ένταξη πραγµατοποιείται κατ’ ανάλογη εφαρµογή
των διατάξεων των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου 2
του π.δ. 117/2002 (Α΄ 99) διαδικασίες και µετά από απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος ή Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία ζητά να ενταχθεί ο ενδιαφερόµενος και την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Τα µέλη της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., που εντάχθηκαν ή διορίστηκαν µετά τη δηµοσίευση του ν. 4235/2014,
έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία του
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) υπό
τις προϋποθέσεις και µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
3. Όσα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. απέκτησαν πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4235/2014 (Α΄32) εξοµοιώνονται αυτοδικαίως µε τα µέλη της ίδιας κατηγορίας (Ε.Τ.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. που απέκτησαν αυτόν τον τίτλο σπουδών πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόµου, έπειτα από την υποβολή αίτησης του µέλους των ανωτέρω κατηγοριών του προσωπικού και απόφαση που λαµβάνεται µε
την περίπτωση γ΄της παρ. 9 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (Α΄83) από τη Συνέλευση του οικείου Τµήµατος.
4.α) Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μόνιµοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού µπορούν να µεταταγούν σε θέσεις
των προβλεπόµενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011
(Α΄195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης και της δαπάνης της µισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον σωρευτικώς:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε γνωστικό αντικείµενο
που θεραπεύει το Τµήµα ένταξης,
β) έχουν δηµοσιευµένο έργο σε διεθνή επιστηµονικά
περιοδικά και συνέδρια, σχετικό µε τα αντικείµενα αυτά
και
γ) έχουν µετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος
αποδεδειγµένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή οµοταγές Ίδρυµα της
αλλοδαπής σχετικό µε τα αντικείµενα της περίπτωσης
Α΄ επιστηµονικό/εφαρµοσµένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριµένα έχουν εκπαιδευτική εµπειρία ή εµπειρία σε
εργαστηριακό - εφαρµοσµένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισµένο επαγγελµατικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό
επιστηµονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική
εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασµό των ανωτέρω.
Για την ανωτέρω µετάταξη απαιτείται: α) Σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται
στην υπηρεσία στην οποία ανήκει, καθώς και στο οικείο
Α.Ε.Ι., έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόµενο της ηµεροµηνίας υποβολής ακαδηµαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα. β) Έγκριση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός. γ) Απόφαση της Συνέλευσης του
Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριµελούς επιτροπής, τα µέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείµενο και η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα µέλος της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ανά περίπτωση που ορίζονται α-
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πό τη Συνέλευση του Τµήµατος. Για την ανωτέρω απόφαση η Συνέλευση λαµβάνει υπόψη της τις ανάγκες του
Τµήµατος στα γνωστικά αντικείµενα που αυτό θεραπεύει, την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και την υλοποίηση του προγράµµατος σπουδών. Αν υποβληθούν περισσότερες από µια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείµενο µε την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για
την έγκριση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου
στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός
είναι η προηγούµενη της έγκρισης απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι..
Η µετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω
κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στο οικείο Ίδρυµα διενεργείται µε
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται το
αργότερο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών.
Το προσωπικό που µετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθµολογικών προαγωγών και µισθολογικής
εξέλιξης των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. . Για τη
βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη των µετατασσοµένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δηµόσιο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και µέχρι την έκδοση του κατά την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγµατος εντάσσονται αυτοδικαίως σε βαθµίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην
εισαγωγική βαθµίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο αποµένων χρόνος λαµβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόµενες βαθµίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. το προσωπικό που µετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και όσες διατάξεις αφορούν όλα τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι..
Η µετάταξη µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει από προηγούµενη µετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη
βαθµίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισµού του.»
β) Η διάταξη της περίπτωσης Α΄ καταλαµβάνει και τις
εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις µετάταξης, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 33
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
η προβλεπόµενη υπουργική απόφαση, και για τις οποίες
µε ευθύνη των οικείων Α.Ε.Ι. πρέπει να τηρηθεί η ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία. Για τις ίδιες αιτήσεις οι
εκδοθείσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις αποδέσµευσης των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση της προβλεπόµενης υπουργικής απόφασης.
5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 19
του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 οι λέξεις «, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «,
µε δυνατότητα επανεκλογής για µία (1) ακόµα θητεία,».
6. Τα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των
Τ.Ε.Ι. τα οποία, µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,
κρίθηκε ότι συνδέονται µε το οικείο Τ.Ε.Ι. µε µία ενιαία
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, καταλαµβάνουν, µετά από αίτησή τους, συνιστώµενες προς

τούτο προσωποπαγείς θέσεις καθηγητών εφαρµογών. Η
πράξη διορισµού στις άνω θέσεις εκδίδεται εντός ενός
(1) µηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης και ανατρέχει στον αναγνωρισθέντα µε το διατακτικό της δικαστικής απόφασης χρόνο. Με την πράξη διορισµού καθορίζεται και το γνωστικό αντικείµενο του αιτούντος.
Άρθρο 21
Αυτοχρηµατοδοτούµενα αναπτυξιακά προγράµµατα
1. Στο τέλος της περίπτωσης κστ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 της 33/27.12.2006 (Α΄280) Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου προστίθεται η εξής φράση:
«ή για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων
που χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς.»
2. Η περίπτωση κζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4
της 33/27.12.2006 (Α΄ 280) Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου αντικαθίσταται ως εξής:
«κζ) Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του
ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηµατοδοτούµενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς και
οι συµβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου που προσλαµβάνεται για ορισµένο
χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των
ως άνω συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ή των αυτοχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις
αυτών.»
3. Κατά τη σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων των
προηγούµενων παραγράφων αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου προηγούµενη απασχόληση.
Άρθρο 22
Ρυθµίσεις θεµάτων της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Υγείας
1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) ασκείται από τους Καθηγητές, οι οποίοι διακρίνονται σε Καθηγητές πρώτης βαθµίδας (Καθηγητές), αναπληρωτές Καθηγητές και επίκουρους Καθηγητές.
2. Εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπηρετούντες στο διδακτικό
προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. στις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.1233/1981 (A΄ 306), όπως έχει τροποποιηθεί µε το τρίτο εδάφιο της παρ. Α.2 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), µπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους σε µια από τις βαθµίδες της παραγράφου 1 µε αίτησή τους στην οποία ορίζεται και το
γνωστικό αντικείµενο το οποίο θεραπεύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και η βαθµίδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν. Η ένταξη γίνεται ύστερα από
ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση, σύµφωνα µε τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα τα οποία προβλέπονται για την
εκλογή σε θέση αντίστοιχης βαθµίδας των Καθηγητών
των Α.Ε.Ι. Για το σκοπό αυτόν, συγκροτείται ειδική επταµελής επιτροπή κρίσης, η οποία συγκροτείται µε κοινή υ-
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πουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων και Υγείας και αποτελείται από Καθηγητές ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου και ίσης
ή ανώτερης βαθµίδας από αυτήν για την οποία ζητείται η
κρίση, οι οποίοι επιλέγονται από το µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195). Η επιτροπή κρίσης ύστερα από ουσιαστική αξιολόγηση µε βάση
τα υφιστάµενα για τα Α.Ε.Ι. κριτήρια προτείνει την ένταξη ή µη, καθώς και τη βαθµίδα ένταξης του αιτούντος, ο
οποίος διορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υγείας, µεταφέροντας
την τυχόν υφιστάµενη µονιµότητά του στη νέα θέση ένταξής του. Οι διατάξεις που διέπουν το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που εντάσσεται στις ως άνω βαθµίδες εξακολουθούν να ισχύουν
και µετά την ένταξή του στις βαθµίδες αυτές. Εάν η κρίση είναι αρνητική, ο αιτών δύναται να ζητήσει επαναξιολόγηση για ένταξη µετά την πάροδο τουλάχιστον ενός
έτους. Σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης για ένταξη σε βαθµίδα Καθηγητή, παραµένει στην προηγούµενη θέση του, η οποία µετατρέπεται αυτοδικαίως σε
προσωρινή µόνιµη θέση, µέχρι τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία. Στην τελευταία
περίπτωση, oι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές (µισθοδοσία, επιδόµατα και αποζηµιώσεις), το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που παραµένει σε προσωρινή µόνιµη θέση, εξακολουθούν να ισχύουν. Το αυτό
ισχύει σε περίπτωση που µέλος του υπηρετούντος κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος Διδακτικού Προσωπικού
της Ε.Σ.Δ.Υ. στις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
1233/1981, όπως ισχύει, δεν ζητήσει την ένταξη σε βαθµίδα καθηγητή.
3. Οι θέσεις των ενταχθέντων σε βαθµίδες Καθηγητών
κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνυπολογίζονται στις θέσεις Καθηγητών που συνιστώνται σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2194/1994 (Α΄ 34).
4. Οι ενταχθέντες σε βαθµίδες Καθηγητών και οι τυχόν παραµένοντες σε προσωρινή µόνιµη θέση Διδακτικού Προσωπικού συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
της Σχολής, η οποία έως τη συγκρότηση των οργάνων
διοίκησης µε την έκδοση των προβλεποµένων από το
άρθρο 3 του ν. 2194/1994 (Α΄34) προεδρικών διαταγµάτων ασκεί τη διοίκηση της σχολής και εκλέγει τον κοσµήτορα και αναπληρωτή κοσµήτορα.
Άρθρο 23
Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία και την
ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266)
προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) Τα προγράµµατα σπουδών για τον καθορισµό των
οποίων παρήλθε άπρακτη η προθεσµία για την παροχή
γνώµης από την οικεία Κοσµητεία, εκπονούνται στην Κοσµητεία στην οποία υποβλήθηκε το ερώτηµα από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος. Η Κοσµητεία υποχρεούται να
συνδράµει οργανωτικά και διοικητικά στην εκπόνηση
των προγραµµάτων αυτών. Για τα ίδια προγράµµατα, για
τα οποία δεν χορηγήθηκε γνώµη της οικείας Κοσµητείας, δεν απαιτείται εισήγηση της Κοσµητείας, για τον

προσδιορισµό του ειδικότερου περιεχοµένου των µαθηµάτων και την ένταξη των σχετικών Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και
Ε.Π.Α. στα προγράµµατα αυτά.»
2. Οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου δικαιούνται τις προβλεπόµενες στα άρθρα 58 - 60 του ν. 3528/2007 (Α΄26) ειδικές άδειες. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών οι αιτούντες οφείλουν να προσκοµίζουν βεβαίωση του Ιδρύµατος, από την οποία θα προκύπτει ότι κατά το χρόνο της
χορήγησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας έχουν
την ιδιότητα του προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού φοιτητή
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
3. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο µπορεί να προµηθεύεται τα διδακτικά συγγράµµατα των προπτυχιακών
και µεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύµατος σε έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή µέσω της περιγραφόµενης στη, µε
αριθµ. 125766/ΖΙ/28.7.2016 (Β΄2433) υπουργική απόφαση, διαδικασία του πληροφοριακού συστήµατος «ΕΥΔΟΞΟΣ», µε τις περιεχόµενες στο σύστηµα αυτό τιµές και
χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης.
4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως δύναται να συσταθεί Ειδικό Νοµικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε σκοπό τη λειτουργία εκδοτικού οίκου στο Ίδρυµα, υπό τη µορφή Ανώνυµης Εταιρείας, το οποίο θα λειτουργεί µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ανήκουν στο Πανεπιστήµιο και ασκούνται από τη Σύγκλητο, η οποία ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας είναι η πάσης φύσεως άσκηση εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου, µε σκοπό την τροφοδότηση και υποβοήθηση της διδασκαλίας, καθώς και τη διάχυση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Με την ίδια απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
σχετικά µε τη σύσταση, τη λειτουργία, τη δραστηριότητα, τα επιµέρους όργανα, τις επιστηµονικές επιτροπές,
τα όργανα διοίκησης της εταιρείας και εγκρίνεται το καταστατικό της.
5. Στην παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4186/2013 (Α΄193)
µετά τη λέξη «από» η λέξη «τρία» και ο αριθµός «3» αντικαθίστανται µε τη λέξη «έξι» και τον αριθµό «6».
6. Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Τα µέλη Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής είτε
διδάκτορες και προσλαµβάνονται µε συµβάσεις ανάθεσης έργου ή συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να
προσλάβει κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης
για γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθµός των
συµβάσεων για κάθε ακαδηµαϊκό έτος ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών. Η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης
και επιλογής, οι όροι της σύµβασης, οι υποχρεώσεις
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τους, τα καθήκοντα και οι αµοιβές καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου. Κατά τον καθορισµό των ως άνω
κριτηρίων η Σύγκλητος µπορεί να λαµβάνει υπόψη της
την εύρυθµη λειτουργία του ιδρύµατος, τη βιωσιµότητα
των εκπονούµενων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
προγραµµάτων σπουδών, καθώς και την ενίσχυση του ακαδηµαϊκού προσωπικού αξιοποιώντας το νέο επιστηµονικό δυναµικό της χώρας.
Οι θέσεις για τα µέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριµένες Θεµατικές Ενότητες µε απόφαση της Συγκλήτου, κάθε τρία (3) έτη. Με απόφαση του Πρύτανη
συγκροτείται ανά Θεµατική Ενότητα τριµελής επιτροπή
µε ισάριθµο αριθµό αναπληρωµατικών µελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο ή, αν δεν υπάρχουν, µε συγγενές γνωστικό αντικείµενο µε το γνωστικό της αντίστοιχης Θεµατικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεµατικής Ενότητας
(Ε.Θ.Ε.). Η επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο υποβάλλοντας πίνακα αξιολογικής κατάταξης επιλεγέντων µελών
Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Η ανάθεση έργου
του απαιτούµενου αριθµού µελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και
Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδηµαϊκό έτος θα γίνεται µε απόφαση
της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής. Κάθε ακαδηµαϊκό έτος, τα επιλεγέντα στους πίνακες µέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν
δήλωση ότι επιθυµούν να είναι µέλη Σ.Ε.Π. το επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση τριετίας από
την προκήρυξη. Η αµοιβή των µελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος ή της
Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού. Ως έδρα
των µελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της µόνιµης κατοικίας τους.»
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις θεµάτων
του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών
1. Το άρθρο 2 του π.δ. 321/1999 «Οργανισµός του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄306) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όργανα διοίκησης του I.Κ.Υ είναι το Διοικητικό
Συµβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής.
2.α) Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε τη διαδικασία των δύο πρώτων περιόδων της παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 2158/1993 (Α΄109).
β) Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται δύο (2) τουλάχιστον φορές το µήνα µε πρόσκληση του Προέδρου,
στην οποία καθορίζονται αναλυτικά τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν. Δεν απαιτείται πρόσκληση στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζει συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για τις συνεδριάσεις
του.
γ) Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντα πέντε (5) µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει µε βάση την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων. Το δικαίωµα της
ψήφου ασκείται µόνο από τα µέλη αυτοπροσώπως. Σε
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου καταρτίζει
την ηµερήσια διάταξη και εισηγείται ο ίδιος τα θέµατα ή

ορίζει τους εισηγητές αυτών. Η ηµερήσια διάταξη διανέµεται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µία τουλάχιστον ηµέρα πριν την καθορισµένη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να καλεί προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα
πρόσωπα, τα οποία αποχωρούν πριν από την έναρξη της
συζήτησης, πλην των προϊσταµένων οργανικών µονάδων του Ι.Κ.Υ. που παραµένουν και συµµετέχουν χωρίς
ψήφο στη συζήτηση θεµάτων της αρµοδιότητάς τους.
Μετά από γραπτή αίτηση τριών (3) τουλάχιστον µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη της αµέσως προσεχούς συνεδρίασης τα θέµατα τα οποία αιτούνται και εισηγητής ορίζεται ένα από
τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που υπέβαλαν την
αίτηση.
ε) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία ή σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης κατά την πρώτη συνεδρίαση για την οποία ορίστηκαν, αυτά αναγράφονται υποχρεωτικά πρώτα στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης.
στ) Για κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης, συντάσσεται πρακτικό το οποίο περιλαµβάνει την εισήγηση, τις
συζητήσεις που διεξήχθησαν (στενογραφηµένες εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο), τις ψηφοφορίες, τις απόψεις
των µειοψηφούντων εφόσον το ζητήσουν. Στο πρακτικό
αυτό διατυπώνεται τελικώς η απόφαση που ελήφθη.
ζ) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και συντάσσονται από τον γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου που ορίζει ο ίδιος. Η
υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί
για τη νόµιµη υπόσταση κάθε πράξης του Διοικητικού
Συµβουλίου.
η) Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα
που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη αν όλα τα παρόντα
µέλη συµφωνούν για τη συζήτησή τους. Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου δύναται για µία µόνο φορά να
µπορεί να αποσύρει θέµα πριν την έναρξη της συζήτησης. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται µε απόφαση της
απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων µελών του να αναβάλει τη συζήτηση ενός ή περισσότερων θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης.
θ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου µε σκοπό
τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της λειτουργίας
του Ιδρύµατος και της εκπλήρωσης των γενικότερων
σκοπών του, µπορεί να αναθέτει σε µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου τη µελέτη διαφόρων ζητηµάτων και την υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Διοικητικό Συµβούλιο
που δύναται να λάβει αποφάσεις επ’ αυτών.
ι) Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που κωλύεται να
παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, διαφορετικά θεωρείται
αδικαιολογήτως απών. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις µπορεί να θεωρηθεί µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου ότι έχει παραιτηθεί. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προτείνει την αντικατάστασή του. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου το οποίο διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου
λόγω αποχώρησης, διορίζεται για χρονικό διάστηµα µέ-
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χρι τη λήξη της θητείας του µέλους που αποχωρεί.
ια) Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που αφορά στη λειτουργία και τους σκοπούς του
I.Κ.Υ. εφόσον δεν έχει ανατεθεί ρητά µε νόµο σε άλλο
όργανο του Ιδρύµατος και έχει µεταξύ άλλων τις εξής
αρµοδιότητες: Εγκρίνει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό του I.Κ.Υ., εγκρίνει τα προγράµµατα και την κατανοµή υποτροφιών και επιχορηγήσεων, εισηγείται την
συγκρότηση επιτροπών πάσης φύσεως σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2158/1993, καταρτίζει τις
κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις
και τους όρους χορήγησης υποτροφιών των προγραµµάτων του I.Κ.Υ. προσλαµβάνει το προσωπικό του Ι.Κ.Υ. βάσει των κειµένων νοµοθετικών διατάξεων, αποφασίζει ανέκκλητα για την άρση της υποτροφίας για λόγους επίδοσης, χρηστότητας και ήθους, αναθέτει και συνάπτει µε
τρίτους συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
και διαχειρίζεται την περιουσία του Ι.Κ.Υ., συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικά της εκποίησης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και της δηµιουργίας δικαιωµάτων
και ανάληψης υποχρεώσεων του Ιδρύµατος, υπό την επιφύλαξη της νοµοθεσίας για τα κληροδοτήµατα.
ιβ) Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να
µεταβιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων του στον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συµβουλίου. Το Διοικητικό Συµβούλιο
και ο Πρόεδρος µπορούν να ορίζουν πληρεξούσιους µε
σκοπό την εκτέλεση ειδικών και συγκεκριµένων εκάστοτε εντολών.
3.α) Ο Γενικός Διευθυντής του Ι.Κ.Υ. επιλέγεται και τοποθετείται µε τη διαδικασία του πρώτου υποεδαφίου του
εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2158/1993
(Α΄ 109). Η θητεία του γενικού διευθυντή είναι τριετής
και µπορεί να ανανεώνεται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του I.Κ.Υ. για δύο ακόµη τριετίες. Πρόωρη λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή επιτρέπεται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ. για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναµίας εκπληρώσεων των καθηκόντων του.
O Γενικός Διευθυντής µετά τη λήξη της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του θέση η οποία
παραµένει κενή καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.
β) Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών
και του προσωπικού του Ι.Κ.Υ., συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο τους, µετέχει στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου χωρίς ψήφο και µεριµνά για την
εκτέλεση των αποφάσεών του.
γ) Ο Γενικός Διευθυντής όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνεται στην άσκηση των καθηκόντων του από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 321/1999 «Οργανισµός του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄ 306)
προστίθεται εδάφιο δ΄ως εξής:
«δ) Τµήµα Διαχείρισης Περιουσίας.»
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 321/1999 «Οργανισµός του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄ 306)
προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής:
«δ) Τµήµα Διαχείρισης Περιουσίας: Το Τµήµα Διαχείρισης Περιουσίας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Ι.Κ.Υ. και των περιουσιακών στοιχείων

που καταλείπονται στο Ίδρυµα µε κληρονοµιές, καταπιστεύµατα, κληροδοσίες ή δωρεές για την εκπλήρωση
των σκοπών τους, συµπεριλαµβανοµένων των αξιογράφων και κινητών αξιών (εφεξής «Περιουσία»), καθώς και
των ακινήτων του Δηµοσίου, που χρησιµοποιούνται από
το Ι.Κ.Υ.. Ειδικότερα, το Τµήµα είναι αρµόδιο για: α) την
τήρηση του Μητρώου Ακινήτων και του Μητρώου Αξιογράφων (µετοχών, repos, προθεσµιακών καταθέσεων και
άλλων) του Ι.Κ.Υ., β) την τήρηση του βιβλίου απογραφής
µη αναλώσιµων υλικών των υπηρεσιών του Ιδρύµατος, γ)
την παρακολούθηση και διεκπεραίωση κάθε θέµατος που
αφορά στην παραλαβή, διαχείριση, εκποίηση, καταστροφή άχρηστου και γενικά διακίνηση κάθε είδους υλικού
των Υπηρεσιών του Ι.Κ.Υ., δ) την προετοιµασία ανάθεσης οικονοµικοτεχνικών µελετών και έργων επισκευής
και αποκατάστασης των ακινήτων του Ι.Κ.Υ., την παρακολούθηση της εκτέλεσής του και εν γένει για τη λήψη
κάθε ενδεδειγµένου µέτρου για την επωφελέστερη αξιοποίηση της Περιουσίας, ε) την απόκτηση, εκποίηση
και εκµίσθωση των ακινήτων και την κατάρτιση και δηµοσίευση των σχετικών διακηρύξεων, την εισήγηση στα αρµόδια όργανα για την κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος των διαγωνισµών, την κατάρτιση και υπογραφή
των µισθωτηρίων συµβολαίων, στ) την παρακολούθηση
της τήρηση των όρων των µισθωτηρίων συµβολαίων από
τους µισθωτές (έγκαιρη ενηµέρωση των αρµοδίων Οργάνων για τις ενδεχόµενες οφειλές µισθωµάτων και για τις
ηµεροµηνίες λήξης των µισθωτηρίων συµβολαίων), ζ) τη
µέριµνα επισκευής και συντήρησης των ακινήτων (διενέργεια διαγωνισµών, σύνταξη συµβάσεων), η) την εκτέλεση αποφάσεων για την αγορά ή τη ρευστοποίηση αξιόγραφων (µετοχών, repos, προθεσµιακών καταθέσεων
και άλλων) και την παρακολούθηση των κληρώσεων Οµολογιών και άλλων τίτλων, θ) την είσπραξη εσόδων, την
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του Ι.Κ.Υ.
(δηλώσεις φόρου εισοδήµατος, µεγάλης ακίνητης περιουσίας, κληρονοµιών και η καταβολή των σχετικών ποσών) και ι) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
4. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ.
321/1999 (Α΄ 306) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ως προϊστάµενοι των Τµηµάτων Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικού, Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών
Εξωτερικού, Διαγωνισµών, Διοίκησης, Οικονοµικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Περιουσίας, επιλέγονται και τοποθετούνται για µια τριετία υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
και εν ελλείψει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ ΔιοικητικούΛογιστικού.»
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
παρ. 1 του άρθρου 12 του α.ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών» (Α΄1502).
Άρθρο 25
Ρύθµιση θεµάτων του Διεπιστηµονικού Οργανισµού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 9 του άρθρου 4 του
ν. 3328/2005 (Α΄80), όπως ισχύει, µετά τη φράση «Μεταπτυχιακός τίτλος µουσικών, θεατρικών και σπουδών χορού» προστίθεται η φράση «και κινηµατογράφου».
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2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου 4 του
ν. 3328/2005 (Α΄80), όπως ισχύει, µετά τη φράση «διδακτορικό δίπλωµα µουσικών, θεατρικών και σπουδών χορού» προστίθεται η φράση «και κινηµατογράφου».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά
διπλώµατα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώµη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του µέλους του Δ.Σ. συναφούς επιστηµονικού
κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείµενό τους εµπίπτει στις
επιστήµες της αγωγής.»
Άρθρο 26
Ίδρυση Τµήµατος Τουριστικών Σπουδών στο
Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµατος Οικονοµικής και
Διοίκησης Τουρισµού στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου
1. Ιδρύεται Τµήµα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Το Τµήµα εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών, Επιχειρηµατικών και Διεθνών Σπουδών και έχει
ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήµη
µε την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συµβάλει στη δηµιουργία επιστηµόνων υψηλού επιπέδου µε ολοκληρωµένη εκπαίδευση επί θεµάτων τουρισµού γενικά
και τουριστικής βιοµηχανίας ειδικά.
2. Η κατεύθυνση προχωρηµένου εξαµήνου «Διοίκηση
και Οικονοµία στον Τουρισµό», η οποία ιδρύθηκε στο
Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε το άρθρο 2 του π.δ. 74/2013
(Α΄119), καταργείται.
3. Ιδρύεται Τµήµα Οικονοµικής και Διοίκησης Τουρισµού στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µε έδρα τη Χίο. Το Τµήµα εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών της Διοίκησης και
έχει ως αποστολή, αφ’ ενός, να συνθέτει, να εξελίσσει
και να ολοκληρώνει όλους τους επιστηµονικούς κλάδους, οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και
τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και, αφ’ ετέρου, να παρέχει στους φοιτητές ποιοτική και σύγχρονη
εκπαίδευση, η οποία θα τους εξασφαλίζει επαγγελµατική αποκατάσταση και σταδιοδροµία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τοµέα. Ειδικότερα, το
Τµήµα έχει ως αποστολή να εκπαιδεύσει συστηµατικά επιστήµονες ικανούς να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της
διεθνούς αγοράς εργασίας στην οικονοµία και τη διοίκηση τουρισµού, καθώς και των τουριστικών επιχειρήσεων.
4. Η κατεύθυνση «Οικονοµικής και Διοίκησης Τουρισµού», η οποία προστέθηκε στις ειδικεύσεις του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
µε το άρθρο 3 του π.δ. 93/2013 (Α΄ 131), καταργείται.
5. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τµηµάτων που ιδρύονται µε τις προηγούµενες παραγράφους, καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται από το ακαδηµαϊκό έτος 2017- 2018.
6. Ο αριθµός των κατ’ έτος εισακτέων στα Τµήµατα και
τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

7. Κάθε Τµήµα απονέµει τίτλους σπουδών µέχρι και διδακτορικού διπλώµατος.
8. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη
λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάµηνα σπουδών.
9. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραµµατεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος
κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
10. Κατά την έναρξη λειτουργίας των ιδρυόµενων µε
το παρόν Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων Πειραιώς και Αιγαίου το σύνολο των διδακτικών και διοικητικών αναγκών καλύπτονται αποκλειστικά από το υπηρετούν στα
ως άνω Α.Ε.Ι. πάσης φύσεως και σχέσης εργασίας προσωπικό.
11. Τα θέµατα που αφορούν στο προσωπικό των ιδρυόµενων Τµηµάτων, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας.
12. Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την
αυτοδύναµη λειτουργία κάθε Τµήµατος, η διοίκησή του
ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται
µε πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον Καθηγητές όλων των βαθµίδων, των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι σχετικό
µε την επιστήµη που καλλιεργεί το οικείο Τµήµα. Με την
ίδια πράξη ορίζονται µεταξύ των µελών της ο Πρόεδρος
και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτή
καθηγητή. Καθήκοντα Γραµµατέα ασκεί ο Γραµµατέας
του Τµήµατος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραµµατέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συµµετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Καθηγητές όλων των
βαθµίδων που υπηρετούν στο Τµήµα και δύο εκπρόσωποι
των φοιτητών. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Τµήµατος, εκτός αν ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του
Προέδρου, συµµετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
13. Το πρόγραµµα σπουδών κάθε Τµήµατος, έως την
αυτοδύναµη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.
14. Η κατά την παράγραφο 4 κατάργηση της κατεύθυνσης Οικονοµικής και Διοίκησης Τουρισµού του Τµήµατος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στο ανωτέρω
Τµήµα από το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 και µετά. Οι
φοιτητές που έχουν ήδη εισαχθεί στο Τµήµα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής και παρακολούθησης της ως άνω κατεύθυνσης, σύµφωνα µε τις σχετικές µε την κατεύθυνση αυτή
διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
15. Κάθε θέµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υ-
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πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστηµίου.
16. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
του παρόντος εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις της πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας.
Άρθρο 27
Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων - Μετονοµασία Σχολής στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης
1.α) Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα: αα) Μηχανικών Επιστήµης Υλικών, ββ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και γγ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
β) Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της Πολυτεχνικής Σχολής πραγµατοποιείται από τα Τµήµατα
που τη συγκροτούν.
γ) Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης
της ιδρυόµενης Σχολής ολοκληρώνεται µέχρι τις
30.6.2017. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του
Ιδρύµατος.
δ) Η ακαδηµαϊκή λειτουργία της ιδρυόµενης Σχολής,
αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018.
2. Η Σχολή Θετικών Επιστηµών ανασυγκροτείται και αποτελείται από τα Τµήµατα: α) Μαθηµατικών, β) Φυσικής,
και γ) Χηµείας. Το Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών υπάγονται στην Πολυτεχνική Σχολή.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
προβλεπόµενη στο άρθρο 4 του π.δ. 105/2013 (Α΄137)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή σύµφωνα µε την ανωτέρω
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1.
4. Η Σχολή Κοινωνικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης µετονοµάζεται σε
Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, διατηρώντας την ίδια συγκρότηση. Η έδρα της Σχολής είναι στο Ρέθυµνο.
Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για την Έρευνα
1. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 (Α΄83), η
οποία αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του ν. 4403/2016
(Α΄ 125), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις
30.6.2017.»
2. Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 25 του
ν. 4386/2016. Για την ίδρυση των ερευνητικών φορέων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη
της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4310/2014, όπως αυτή ισχύει.
3. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 3 του άρθρου
24 του ν. 4386/2016 (Α΄83) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αποτελεί αυτοτελές τµήµα της ΓΓΕΤ, υπάγεται στον Γενικό
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και εντάσσεται αυτοδίκαια στο π.δ. 114/2014 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, όπως ισχύει, ως σηµείο ε΄
του άρθρου 44 αυτού.»
4. Το άρθρο 43 του π.δ. 29/1998 (A΄34) «Σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας µε την Επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 43
Τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις του παρόντος καταστατικού πραγµατοποιούνται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.»
5. Για τις ανάγκες των ερευνητικών, αναπτυξιακών και
λοιπών προγραµµάτων που υλοποιούν οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., οι τελευταίοι δύνανται επίσης να απασχολούν µεταδιδακτορικούς συνεργάτες δυνάµει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ή δυνάµει σύµβασης µίσθωσης έργου. Οι κάθε είδους αµοιβές που αυτοί λαµβάνουν βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισµού και αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αµοιβών που λαµβάνουν ερευνητές Γ΄ βαθµίδας.
6. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων γίνεται από επιτροπή εµπειρογνωµόνων, ανάλογα µε το είδος και το πλήθος των επιστηµονικών πεδίων που καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του
ν. 4310/2014 (Α΄258) και διαθέτουν τα προσόντα που
σχετίζονται µε το αντικείµενο του προς αξιολόγηση έργου. Την επιτροπή ορίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο. Εάν για ορισµένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα
οι απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί
επιστήµονες, επιτρέπεται, µε απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοιβή των µελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος.»
7. H παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για
χρηµατοδότηση φορέων γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ή από επιτροπή (ή
επιτροπές) εµπειρογνωµόνων ανάλογα µε την πολυπλοκότητα και το πλήθος των επιστηµονικών πεδίων, που
καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως
ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται
στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται µε το αντικείµενο του προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισµός των µελών της επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισµένη
αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούµενοι
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για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί επιστήµονες, επιτρέπεται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοιβή των µελών της επιτροπής καθορίζεται µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Στην επιτροπή µπορεί να συµµετέχει
και εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών ή της Ένωσης Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιµετώπιση εξειδικευµένων θεµάτων η επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιεί εµπειρογνώµονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική
έκθεση αξιολόγησης και καλούµενοι από την επιτροπή
µπορούν να συµµετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο.»
8. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Έως τη συγκρότηση της προσωρινής Γ.Σ., του ΕΣ
και το διορισµό του Διευθυντή του Ιδρύµατος και το αργότερο έως τις 31.3.2017, ο Υπουργός διενεργεί όλες
τις απαραίτητες πράξεις για τη στέγαση του Ιδρύµατος,
για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, την έκδοση των απαραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη συµβάσεων και ασκεί προσωρινώς τις λοιπές αρµοδιότητες
των οργάνων αυτών που είναι απολύτως αναγκαίες για
την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύµατος. Από τη συγκρότηση ή το διορισµό του κάθε οργάνου ξεχωριστά, µεταφέρονται αυτοδικαίως σε αυτό οι προβλεπόµενες µε τον παρόντα νόµο αρµοδιότητες, τις οποίες
παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός.»
9. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 8 του ν. 4429/
2016 (Α΄ 199) αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η διάρκεια της θητείας των µελών του ΕΣ είναι τετραετής.»
«6. Το ΕΣ, µετά τη συγκρότησή του σε σώµα, εκλέγει
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του ΕΣ εκλέγεται από τα µέλη του για τετραετή θητεία, η οποία δεν
µπορεί να ανανεωθεί. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΕΣ σε
τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας και αυτού, το αρχαιότερο µέλος του Συµβουλίου. Το ΕΣ βρίσκεται σε απαρτία
όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του και
αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»
10. Στο άρθρο 1 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) προστίθεται
παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:
«6. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων υποστηρίζει τη λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας.»
Άρθρο 29
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 Α΄217), όπως το
άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 1Α του
ν. 4332/2015 (Α΄76), µετά τις λέξεις «σε ελληνικό σχολείο» προστίθεται η φράση «ή σε σχολείο που ακολουθεί
το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και
διδασκαλίας,».

Άρθρο 30
Ρύθµιση θεµάτων Καθηγητών και υπηρετούντων
Λεκτόρων των Α.Ε.Ι.
1.α) Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Καθηγητές και οι αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως µόνιµοι. Οι επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για τριετή θητεία. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δύο (2) µηνών από την παρέλευση της τριετούς θητείας
τους µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους την ανανέωση της θητείας τους για άλλη µία τριετία ή τη µονιµοποίησή τους στη βαθµίδα του επίκουρου Καθηγητή ή την εξέλιξή τους στην επόµενη βαθµίδα, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 19. Αν οι επίκουροι Καθηγητές δεν ασκήσουν
καµία από τις ανωτέρω δυνατότητες κατά την ως άνω αποκλειστική προθεσµία απολύονται. Εάν η κρίση για µονιµοποίηση είναι θετική, οι επίκουροι Καθηγητές µονιµοποιούνται στη θέση την οποία κατέχουν. Εάν η κρίση για
την ανανέωση της θητείας τους ή τη µονιµοποίησή τους
ή την εξέλιξή τους είναι αρνητική, έχουν το δικαίωµα να
ζητήσουν εκ νέου την ανανέωση της θητείας τους ή τη
µονιµοποίησή τους ή την εξέλιξή τους µετά την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από την έκδοση της
αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας τους οι επίκουροι Καθηγητές µπορούν να υποβάλουν µετά την παρέλευση ενός
(1) έτους αίτηση για τη µονιµοποίηση ή την εξέλιξή
τους.»
β) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µε τετραετή θητεία επίκουροι καθηγητές έχουν τη
δυνατότητα, εφόσον συµπληρώνουν τριετία, να υποβάλουν την προβλεπόµενη στην περίπτωση α΄ αίτηση εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ) Η χορηγηθείσα µε τις προηγούµενες περιπτώσεις
δυνατότητα ανανέωσης, µονιµοποίησης ή εξέλιξης, µπορεί να ασκηθεί και από τους επίκουρους καθηγητές που
έχουν υποβάλει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
αίτηση µονιµοποίησης και δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄της παρ. 5
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Τα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος του ίδιου ή
άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να µετέχουν στις συνεδριάσεις του µέσω τηλεδιάσκεψης, µε διασφαλισµένη
την εµπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση
της ταυτότητας του µέλους του Εκλεκτορικού Σώµατος,
την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδοµένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της
διακινούµενης πληροφορίας.»
3. Στην παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα µητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών µελών
που καταρτίζονται και τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, µονιµοποίησης και ανανέωσης καθηγητών, επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
και το αργότερο ανά εξάµηνο µε απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώµη της Κοσµητείας, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος. Στα ανωτέρω
µητρώα εγγράφονται και µόνιµοι επίκουροι καθηγητές.
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Για την κατάρτισή τους λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου.»
4. Οι Καθηγητές των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως
από τη θέση τους, µόλις λήξει το ακαδηµαϊκό έτος, µέσα
στο οποίο συµπληρώνουν το εξηκοστό έβδοµο (67°) έτος της ηλικίας τους.
5. Στην παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι καθηγητές και οι λέκτορες πλήρους απασχόλησης
που έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού υποχρεούνται µόνο στην τήρηση των προβλεπόµενων ωρών
διδασκαλίας.»
Άρθρο 31
Ρύθµιση θεµάτων φοιτητικής µέριµνας
1. Στο τέλος του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, έχουν τη
δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του
χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου κάθε ακαδηµαϊκού
έτους σε όλα τα µαθήµατα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος ή της
Σχολής του Α.Ε.Ι..»
2. Στην περίπτωση γ΄της παρ. 8 του άρθρου 21 του
ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για την πραγµατοποίηση της µετεγγραφής της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει ο περιορισµός της παραγράφου
3».
3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) µε τίτλο «Φοιτητική µέριµνα - Υγειονοµική περίθαλψη», αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές και
οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, δικαιούνται
πλήρη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) µε κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υγείας.»
4. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄15) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργού Οικονοµικών και
των καθ’ ύλη αρµόδιων Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος πληρωµής του ανωτέρω επιδόµατος, ο
χρόνος πληρωµής του, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωµής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Στην περίπτωση δικαιούχων που φοιτούν σε φορείς
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευµάτων (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ,
Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών καθώς και η
ενταλµατοποίηση της δαπάνης πραγµατοποιείται από
τους φορείς αυτούς. Από τους ίδιους φορείς πραγµατοποιείται η εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση της δαπάνης
για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, µε την επιφύλαξη των ισχυουσών
περί παραγραφής διατάξεων και µε τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την ενταλµατοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) οι οποίες µεταβιβάζονται στον
προϋπολογισµό τους σε διακριτό κωδικό αριθµό. Υποχρεώσεις δαπανών που αφορούν σε δικαιούχους φοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισµού, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαµβάνονται από τους
προϋπολογισµούς των Υπουργείων αυτών. Ειδικά, για το
έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω
Υπουργεία, θα πραγµατοποιηθεί µε µεταφορά πίστωσης
από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
Καταργούµενες διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε
αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2327/1995 (Α΄ 156),
β) η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78),
γ) η παρ. 49 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141),
δ) η περίπτωση 7 της παρ. Η΄ του άρθρου 186 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
ε) η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 (Α΄83),
στ) το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8, του π.δ. 370/1983 (Α΄ 130),
ζ) το άρθρο 2 του π.δ. 96/2013 (Α΄ 133),
η) οι εξής διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181): η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10, η παρ. 5 του άρθρου
10, η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 25, η παρ. 4
του άρθρου 25, η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου
26, η παρ. 4 του άρθρου 26, και
θ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του
ν. 4009/2011 (Α΄195).
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για ζητήµατα ενδοσχολικών εξετάσεων
Γενικού Λυκείου
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου
του άρθρου 11 του π.δ. 46/2016 (Α΄74) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίο-
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δοι, µία κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου και
µία για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 20
του παρόντος στις αρχές του Σεπτεµβρίου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 46/2016 (Α΄74) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούµενης
παραγράφου:
Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογηµένα από την εξέταση µαθήµατος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, µε αίτηση του κηδεµόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του
Λυκείου, εξετάζονται άλλη ηµέρα εντός της συγκεκριµένης κάθε φορά εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει
µε απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωµάτευση ή µε υπεύθυνη δήλωση των κηδεµόνων των µαθητών ή των ιδίων των
µαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρµόζονται και για τους µαθητές που αποχωρούν µετά την ανακοίνωση των θεµάτων εξετάσεων
λόγω αιφνίδιας και εµφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωµάτευση ή µε υπεύθυνη δήλωση
των κηδεµόνων των µαθητών ή των ιδίων των µαθητών
εφόσον είναι ενήλικοι. Οι µαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις µέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβληµάτων υγείας ή
σοβαρού κωλύµατος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη
δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήµερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείας διαρκεί καθ' όλο τον Ιούνιο στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου σε όσα µαθήµατα δεν εξετάσθηκαν. Το παραπάνω σοβαρό
πρόβληµα υγείας βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποιητικό
Κρατικού Νοσοκοµείου ή άλλου δηµόσιου φορέα υγειονοµικής περίθαλψης. Για τους µαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσµατος µετά την πρώτη εξεταστική περίοδο, καθώς και µετά
την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το
πρόβληµα διαρκεί. Όσοι από τους παραπάνω µαθητές, εκτός από τα µαθήµατα στα οποία δικαιολογηµένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα
µαθήµατα στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθµό ετήσιας
επίδοσης µικρότερο του 9,5 µπορούν να προσέλθουν
στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του
δεύτερου δεκαπενθήµερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείας διαρκεί καθ' όλο τον Ιούνιο µπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεµβρίου και στα µαθήµατα αυτά.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι µαθητές, αν είναι
ενήλικοι, ή οι κηδεµόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη
δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός
τριών (3) ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων.
Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι µαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο
Ιουνίου ή Σεπτεµβρίου, εκτός από τα µαθήµατα στα οποία δικαιολογηµένα απουσίασαν και σε όλα τα µαθήµατα στα οποία συγκέντρωσαν βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο του 9,5. Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και
µαθητές στρατεύσιµοι, «κατ' ιδίαν διδαχθέντες», καθώς

και οι συµµετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσοι µαθητές όλων των τάξεων του Ηµερησίου και
του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό
µέσο όρο των προηγούµενων παραγράφων, παραπέµπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους, µε τον τρόπο και τη
διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων,
στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσής τους είναι
µικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν ύστερα
από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι µαθητές δεν επιτύχουν το γενικό µέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης, τότε: α) οι µαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του
Ηµερησίου και των A΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού
Γενικού Λυκείου επαναλαµβάνουν τη φοίτηση και β) οι
µαθητές της Γ΄ τάξης του Ηµερησίου και της Δ΄ τάξης
του Εσπερινού Γενικού Λυκείου παραπέµπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου
στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσής τους είναι
µικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν και
αυτή τη φορά δεν επιτύχουν το µέσο όρο απόλυσης επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.»
4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του
ν. 4186/ 2013 (Α΄193) καταργείται.
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις ζητηµάτων µη τυπικής εκπαίδευσης
Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 15 του άρθρου
27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 83 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου για την επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ αρχίζει την 1.9.2017 και η επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ του εαρινού εξαµήνου
2017 γίνεται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 35
1. Η περίπτωση α΄της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρου 55 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθηγητές όλων των βαθµίδων οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) χρόνια υπηρεσίας στο
ίδιο Τµήµα, εκ των οποίων τα τρία (3) στη βαθµίδα που υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα µετακίνησης σε άλλο
Τµήµα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., στην ίδια βαθµίδα που
κατέχουν και στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του παρόντος.»
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 (Α΄195). όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
55 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποκλείεται η µετακίνηση καθηγητών προς τα Α.Ε.Ι.
των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νοµούς.»
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Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2017
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