
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 1 
Νοµική µορφή-Έδρα του Ιδρύµατος Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

1. Με την υπ’ αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β΄ 2508) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το νοµικό πρόσω-
πο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Νεολαίας» που ιδρύθη-
κε µε το άρθρο 17 του ν. 3369/2005 και το νοµικό πρό-
σωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ινστιτούτο
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» που ιδρύθηκε µε το
άρθρο 4 του ν. 2327/1995, συγχωνεύθηκαν µε απορρό-
φηση στο νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Εθνικό Ί-
δρυµα Νεότητας». Με την αυτή κοινή υπουργική απόφα-
ση το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Εθνικό Ίδρυµα
Νεότητας» (ΕΙΝ) µετονοµάστηκε σε «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). 

2. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δι-
καίου που ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διαθέ-
τει οικονοµική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινω-
φελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και εποπτεύε-
ται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού. 

3. Η έδρα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρίσκεται στην Αθήνα. 

Άρθρο 2
Σκοπός-Αρµοδιότητες ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι πά-
ροχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού.

1.Το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχει ως
σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραµµάτων και
έργων για: 

(α) τη Δια Βίου Μάθηση κατά την έννοια του ν. 3879/
2010 (Α΄ 163),

(β) τη νέα γενιά, µε έµφαση τη στήριξη των νέων στη
εκπαιδευτική και επαγγελµατική διαδροµή και κινητικό-
τητά τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτοµίας
και κινητικότητας, 

(γ) τη διαχείριση των θεµάτων που σχετίζονται µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο µε τη µαθητική και φοιτητική µέρι-
µνα.

2. Οι αρµοδιότητες του «Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης» είναι οι εξής:
α) Υλοποιεί όλες τις σχετικές δράσεις και τα έργα που

αναφέρονται στον ανωτέρω σκοπό του.
β) Ενεργεί ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης ή τελι-

κός δικαιούχος προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων, εν
όλω ή εν µέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισµούς, καθώς και
συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµά-
των.
γ) Αναθέτει την εκπόνηση µελετών που αφορούν στην

ανοικοδόµηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, καθώς
και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποί-
ηση των ακινήτων του.
δ) Προβαίνει στην προµήθεια του πάσης φύσεως εξο-

πλισµού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και
την εκµετάλλευση της περιουσίας του.
ε) Φροντίζει για την επαγγελµατική εκπαίδευση και

συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων
του.
στ) Εκµεταλλεύεται τα δικαιώµατα πνευµατικής και

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του.
ζ) Εκπονεί προγράµµατα, µελέτες, σεµινάρια, συνέ-

δρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό µε την
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συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυ-
ξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση, στην εκ-
παίδευση, στην οργάνωση µεθόδων αξιοποίησης του ε-
λεύθερου χρόνου και στην αντιµετώπιση των κοινωνικών
µορφωτικών και πολιτιστικών προβληµάτων.
η) Αναλαµβάνει και εκτελεί προγράµµατα µελετών ε-

θνικής κλίµακας σχετικών µε τις δραστηριότητές του,
χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους
πόρους µετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και αφορούν
κυρίως σε σχολικές βιβλιοθήκες, φοιτητικές και σπουδα-
στικές εστίες και σχολικά κτίρια και εξοπλισµό τους, µε
σκοπό την προσαρµογή των υφιστάµενων φοιτητικών
και σπουδαστικών εστιών, καθώς και σχολικών κτιρίων
στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής.
θ) Παρέχει την τεχνολογική διαχειριστική και λογιστι-

κή υποστήριξη των δράσεων, προγραµµάτων και έργων
που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πό-
ρους που ανατίθενται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή και τις Γε-
νικές Γραµµατείες του οικείου Υπουργείου. 
ι) Πραγµατοποιεί κάθε σχετική µε τις ανωτέρω αρµο-

διότητες δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

3. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και αρµοδιο-
τήτων του, το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης»
ασκεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που αποσκοπεί
στην εκπλήρωσή τους.

4. Η υλοποίηση των προγραµµάτων, έργων, µελετών ή
ερευνών που αναθέτει ή είναι φορέας πρότασης η Γενική
Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραµµατεία
Νέας Γενιάς στο «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-
σης» διενεργείται βάσει των προδιαγραφών που ορίζει
κάθε φορά η αναθέτουσα αρχή και υπό την εποπτεία της.

5. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαµβά-
νει το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», νοού-
νται ιδίως τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:
α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγµατα, συ-

µπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού, τα οποία ανή-
κουν στους φορείς που έχουν απορροφηθεί από το «Ί-
δρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύµφωνα µε
την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 (Β΄ 2508) ή τελούν υπό τη
διοίκηση και διαχείρισή τους ή έχουν µισθωθεί από αυ-
τούς ή βρίσκονται στην εκµετάλλευσή τους για οποιαδή-
ποτε αιτία και µε οποιαδήποτε νοµική µορφή.
β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των φορέων

που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυµα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης» σύµφωνα µε την κ.υ.α. 127175/Η/
4.11.2011, όπως χρήµατα, καταθέσεις, οµόλογα, µετο-
χές και εν γένει χρεόγραφα σε κάθε είδους νόµισµα.
γ) Τα δικαιώµατα βιοµηχανικής και πνευµατικής των

φορέων που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυµα Νεο-
λαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύµφωνα µε την κ.υ.α.
127175/Η/4.11.2011, όπως ευρεσιτεχνίες, υποδείγµατα,
σήµατα και τα δικαιώµατα σε νέες τεχνογνωσίες, καθώς
και οι επωνυµίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσµατα που
χρησιµοποιούν.
δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πό-

ροι, κινητές αξίες και δικαιώµατα που ανήκουν ή περιέρ-
χονται σε άλλα νοµικά πρόσωπα, εφόσον και κατά το µέ-
ρος που συνεχίζουν να εξυπηρετούν, άµεσα ή έµµεσα,
τους σκοπούς των φορέων που έχουν απορροφηθεί από

το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύµφωνα
µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011. Εκκρεµείς πράξεις πα-
ραχώρησης περιουσιακών στοιχείων των φορέων που έ-
χουν απορροφηθεί από το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βί-
ου Μάθησης», σύµφωνα µε την κ.υ.α. 127175/Η/
4.11.2011, υλοποιούνται από το «Ίδρυµα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης».

Άρθρο 3 
Όργανα διοίκησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Τα όργανα διοίκησης του «Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης» είναι:
α) το Διοικητικό Συµβούλιο,
β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και 
γ) ο Διευθύνων Σύµβουλος. 

Άρθρο 4
Διοικητικό Συµβούλιο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

1. Το  «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» διοι-
κείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο προσώπων
εγνωσµένου κύρους και διακριθέντων στο δηµόσιο βίο,
µε σπουδές και εµπειρία συναφείς προς τους σκοπούς
του ιδρύµατος, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, µε τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλί-
ου και ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ιδρύµατος. Ένα από
τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο εκπρόσωπος
των εργαζοµένων στο Ίδρυµα, ο οποίος ορίζεται από τον
οικείο Σύλλογο εργαζοµένων ή, εφόσον αυτός δεν υ-
πάρχει, µε καθολική ψηφοφορία των εργαζοµένων στο ί-
δρυµα.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης και πρέπει να είναι κάτοχος πτυχί-
ου ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης και να διαθέτει πεί-
ρα σε θέµατα σχετικά µε τους σκοπούς του Ιδρύµατος. Ο
Διευθύνων Σύµβουλος επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρό-
σκλησης η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και λαµ-
βάνει την προσήκουσα δηµοσιότητα. Κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγρά-
φου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονο-
µικών καθορίζεται η αµοιβή για την άσκηση των καθηκό-
ντων του Διευθύνοντος Συµβούλου.

3. Τα µέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακο-
λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την αντικα-
τάστασή τους και δικαιούνται µέχρι τότε να λαµβάνουν
τις αµοιβές ή τις αποζηµιώσεις, που προβλέπονται για
την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή
η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντοµότερο
δυνατόν και όχι πέραν των δύο µηνών από τη λήξη της
θητείας του Δ.Σ..

4. Σε περίπτωση αποχώρησης µέλους του Δ.Σ. για ο-
ποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας
της ιδιότητας, µε την οποία διορίζεται κ.λπ., αυτό αντικα-
θίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. µε απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 
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5. Για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ο
Πρόεδρος και τα µέλη αυτού λαµβάνουν αποζηµίωση, το
ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

6. Εισηγητής για όλα τα θέµατα, που συζητούνται στο
Δ.Σ. είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού.

7. Το Δ.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου τακτικά µία φορά το µήνα και εκτάκτως, όταν
κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί
εγγράφως από τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του.

8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. Οι αποφάσεις του
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέ-
δρου.

9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να συµµετέχουν
χωρίς δικαίωµα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρµόδια για το
χειρισµό συζητούµενων θεµάτων, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να απο-
χωρήσουν µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέ-
µατος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε
πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη από-
φασης.

10. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόε-
δρο και τον Γραµµατέα, αφού προηγουµένως επικυρω-
θούν από το Δ.Σ..

11. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα, το οποίο αφο-
ρά στη λειτουργία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εκτός εάν ορίζεται δια-
φορετικά σε άλλη διάταξη του νόµου αυτού.

12. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη
λειτουργία του.

13. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει αρ-
µοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύ-
νοντα Σύµβουλο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων
Σύµβουλος δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, όταν πρόκειται
για τη λήψη απόφασης για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων
του Δ.Σ. σε αυτούς.

Άρθρο 5
Πόροι και περιουσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

1. Πόροι του «Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-
σης» είναι ιδίως οι εξής:
α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις

από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρω-
παϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχεί-

ων του, τόκοι από τη χρηµατοοικονοµική εκµετάλλευση
των διαθεσίµων του και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκ-
µετάλλευση του ενεργητικού του.
δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που

είτε ανατίθενται στο Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μά-
θησης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, τη Γενική Γραµµατεία Δια Βί-
ου Μάθησης ή τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς είτε ε-
κτελούνται για λογαριασµό τρίτων (δηµόσιων υπηρε-
σιών, εθνικών και διεθνών οργανισµών, νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών), τα οποία
εκτελούνται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές, κληροδοσίες και
άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από τρίτες πη-
γές.

2. Όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία, καθώς και τα δι-
καιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας των νοµικών προσώ-
πων που συγχωνεύθηκαν µε την κ.υ.α. 127175/Η/
4.11.2011, καθώς επίσης και οι κάθε είδους απαιτήσεις
τους και οι ένδικες αξιώσεις τους έχουν ήδη περιέλθει
χωρίς καµία άλλη διατύπωση στο Ίδρυµα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης, το οποίο υπεισήλθε ως καθολικός
διάδοχος στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φορέ-
ων που συγχωνεύθηκαν µε την κ.υ.α. 127175/Η/
4.11.2011. Μέσα σε χρονικό διάστηµα δύο µηνών από
την ισχύ του παρόντος, το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης µε ευθύνη του ΔΣ προβαίνει στη διενέργεια α-
πογραφής του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιου-
σίας και των υποχρεώσεων που κατά τις διατάξεις του
παρόντος περιέρχονται σε αυτό. 

Άρθρο 6
Οικονοµική διαχείριση 

1. Η οικονοµική διαχείριση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται µε
προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, συνοδευόµενο από
αιτιολογική έκθεση και ετήσιο πρόγραµµα δράσης, που
συντάσσονται από το Διοικητικό Συµβούλιο υποβάλλο-
νται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού για έγκριση µέσα στις νόµιµες προ-
θεσµίες για τους εποπτευόµενους από το Δηµόσιο φο-
ρείς.

2. Η διαχειριστική χρήση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ συµπίπτει µε
το ηµερολογιακό έτος. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειρι-
στική χρήση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα είναι υπερδωδεκάµηνη,
δεδοµένου ότι στο Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας συγχωνεύ-
τηκαν µε απορρόφηση το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Νεολαίας και µετο-
νοµάστηκε σε Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
και λήγει στις 31 Δεκεµβρίου του επόµενου ηµερολογια-
κού έτους.

3. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γί-
νεται από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται µε απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου στην αρχή κάθε έτους.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αµοιβή των ελε-
γκτών.

4. Έως το τέλος Ιουνίου του επόµενου της οικονοµικής
χρήσης ηµερολογιακού έτους το Διοικητικό Συµβούλιο
υποβάλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού για έγκριση τον ισολο-
γισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως µαζί µε την Έκθεση
των ορκωτών ελεγκτών και Έκθεση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου για την τήρηση των νόµιµων διατάξεων και των
διατάξεων του Οργανισµού. Ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να
διατάξει οποιονδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονοµικής δια-
χείρισης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύ-
νουν το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

5. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εντάσσεται στο ίδιο καθεστώς βιβλίων
και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που τη-
ρούσε ο απορροφών οργανισµός.

6. Καµία δαπάνη δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν
δεν υπάρχει επαρκής πίστωση στον προϋπολογισµό του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Κάθε υποχρέωση, που αναλαµβάνεται χωρίς
να υπάρχει επαρκής πίστωση, είναι αυτοδικαίως και απο-
λύτως άκυρη.
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Άρθρο 7
Κανονισµός λειτουργίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν πρότα-
σης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καταρτί-
ζεται ο Κανονισµός λειτουργίας του. Με τον Κανονισµό
αυτόν ρυθµίζονται ιδίως τα εξής:
α) Οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλί-

ου.
β) Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και

των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, του Διευθύνο-
ντα Συµβούλου, καθώς και των υπηρεσιών του Ιδρύµα-
τος.
γ) Οι ειδικότερες διαδικασίες του τρόπου λειτουργίας

του.
δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η

βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης
προσωπικού.
ε) Το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

Άρθρο 8
Κανονισµοί Οικονοµικής Διαχείρισης 

και Προµηθειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και των κατά πε-
ρίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν
πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ,
που δίδεται εντός τριάντα ηµερών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Κανονισµός Οικονοµι-
κής Διαχείρισης και ο Κανονισµός Προµηθειών και Υπη-
ρεσιών του. Με τους κανονισµούς αυτούς ρυθµίζονται ι-
δίως οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπη-
ρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών
κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών,
αγοράς ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης, µισθώσεων,
εκµισθώσεων και γενικά µεταβίβασης ή απόκτησης κάθε
άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος, πλην των
πωλήσεων και ανταλλαγών ακινήτων πραγµάτων.

Άρθρο 9
Προσωπικό

1. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται στο Ίδρυµα Νε-
ολαίας και Δια Βίου Μάθησης απασχολείται µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατά-
ξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Για την πρόσληψη του
προσωπικού έχουν εφαρµογή οι κάθε φορά ισχύουσες
διατάξεις. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού και ύστερα από γνώµη του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης και των αρµόδιων οργάνων του φορέα
προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτό µόνι-
µοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή των λοιπών
φορέων και υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. Η απόσπα-
ση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλή-
λου. Η διάρκεια της απόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι

τρία (3) έτη και µπορεί να παρατείνεται, µετά από αίτηση
του υπαλλήλου, για δύο ακόµη τριετίες. Η απόσπαση
διακόπτεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, αν
εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση είτε µετά
από αίτηση του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης
θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του υπαλ-
λήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι α-
ποσπώµενοι στο Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
λαµβάνουν από αυτό το σύνολο των αποδοχών τους µε
τα πάσης φύσεως επιδόµατα, γενικά ή ειδικά, που έχουν
στην οργανική θέση τους µε τις προϋποθέσεις καταβο-
λής τους. 

Άρθρο 10 
Εσωτερική διάρθρωση Οργανωτική δοµή ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαρθρώνεται από τις παρακάτω οργανω-
τικές µονάδες:
Α) Επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης
Περιλαµβάνει το Διοικητικό Συµβούλιο και τις αυτοτε-

λείς οργανωτικές µονάδες/ Συµβούλους που υπάγονται
στο Διοικητικό Συµβούλιο. Οι αυτοτελείς οργανωτικές
µονάδες – οργανωτικοί ρόλοι και οι Ειδικοί Σύµβουλοι
του επιπέδου αυτού είναι:
Με υπαγωγή στο Διοικητικό Συµβούλιο:
- Διευθύνων Σύµβουλος
- Νοµική Υπηρεσία (Επίπεδο Διεύθυνσης, µε παράλλη-

λη υπαγωγή και στον Διευθύνοντα Σύµβουλο)
- Τµήµα Γραµµατείας Νοµικής Υπηρεσίας (Επίπεδο

Τµήµατος, µε υπαγωγή στη Νοµική Υπηρεσία)
-  Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
- Τµήµα Γραµµατείας Διοικητικού Συµβουλίου (Επίπεδο

Τµήµατος)
- Τµήµα Δηµοσιότητας και Προβολής (Επίπεδο Τµήµα-

τος µε παράλληλη υπαγωγή στον Διευθύνοντα Σύµβου-
λο).
Με υπαγωγή στον Διευθύνοντα Σύµβουλο:
- Σύµβουλοι Διοίκησης 
- Τµήµα Διαχείρισης Ποιότητας (Επίπεδο Τµήµατος)
- Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Επίπεδο

Τµήµατος).
Β) Επίπεδο Διευθύνσεων
- Περιλαµβάνει τις Διευθύνσεις:
- Προγραµµάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
- Εκπαιδευτικής Μέριµνας και Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Γ) Επίπεδο Τµηµάτων 
Περιλαµβάνει τα ακόλουθα Τµήµατα ανά Διεύθυνση:
1. Διεύθυνση Προγραµµάτων Νεολαίας και Δια Βίου

Μάθησης
α) Τµήµα Σχεδιασµού Δράσεων 
β) Τµήµα Διαχείρισης Έργων Προγραµµάτων Νεολαίας
γ) Τµήµα Διαχείρισης Έργων Προγραµµάτων Δια Βίου

Μάθησης.
2. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριµνας και Τεχνικών Υ-

πηρεσιών
α) Τµήµα Προγραµµατισµού Υποδοµών και Δοµών
β) Τµήµα Μελετών και Τυποποίησης 
γ) Τµήµα Κατασκευών 
δ) Τµήµα Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων
ε) Τµήµα Διαχείρισης Περιουσίας. 
3.Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
α) Τµήµα Κεντρικής Γραµµατείας
β) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης - Λογιστήριο

4



γ) Τµήµα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυνα-
µικού
δ) Τµήµα Προµηθειών και Διοικητικής Μέριµνας. 

Άρθρο 11
Οργανικές θέσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

1. Συνιστώνται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ εκατόν είκοσι δύο (122)
θέσεις τακτικού προσωπικού και έξι (6) θέσεις δικηγό-
ρων µε έµµισθη εντολή.
Διατηρούνται οι δύο θέσεις Ειδικών Συµβούλων Διοί-

κησης και δύο θέσεις Ειδικών Συνεργατών Διοίκησης
του άρθρου 19 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260). 

2. Οι εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεις τακτικού προσω-
πικού καλύπτονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου και κατανέµονται ως ακολούθως α-
νά επίπεδο εκπαίδευσης:

40 ΠΕ 
17 ΤΕ
53 ΔΕ
12 ΥΕ.
3. Στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ανήκουν οι πα-

ραπάνω οργανικές θέσεις, ανά κλάδο και επίπεδο εκπαί-
δευσης:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 34
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 48
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗΣ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9
ΥΕ ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗΣ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1

4. Η κατάταξη του αριθµού των θέσεων κατά κατηγο-
ρία, κλάδο και Διεύθυνση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, γίνεται µε από-
φαση του Δ.Σ. ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος
Συµβούλου.

5. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν
πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µετά
από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δύναται
να τροποποιείται ο παρών οργανισµός και η διάρθρωση
της υπηρεσίας, να αυξάνονται ή να καταργούνται οι Δι-
ευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία, να ιδρύονται νέ-
ες οργανικές µονάδες (αυτοτελείς ή µη), να µεταβάλεται
(αυξάνεται ή µειώνεται) ο αριθµός του απαιτούµενου
προσωπικού και οι αναγκαίες ειδικότητες ανά οργανική
µονάδα και γενικώς να ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια για

την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ανάλογα µε τις ανά-
γκες της και τις αρµοδιότητες που ανατίθενται κάθε φο-
ρά στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος. 

Άρθρο 12
Αντιµετώπιση οικονοµικών ζητηµάτων από τη 

µεταφορά αρµοδιοτήτων προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα της χώρας

Σύµφωνα µε την µε αριθ. 67792/Η/15.6.2012 κ.υ.α. (Β΄
1915) µε την οποία τροποποιείται/συµπληρώνεται η
127177/H/4.11.2011 (Β΄ 2508) κ.υ.α.: «Οι αρµοδιότητες
του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας που σχετίζονται µε την
οικονοµική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών, συ-
νεχίζουν και ασκούνται από το ίδιο το Ε.Ι.Ν. έως την πά-
ροδο τριών µηνών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοι-
κητικού Συµβουλίου των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν. 4009/
2011 (Α΄195)».
Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει να ασκεί τις αρµοδιότητες αυ-

τές, σύµφωνα µε την µε αριθ. 67792/Η/15.6.2012 κ.υ.α.,
χρησιµοποιώντας για το έτος 2012 την τακτική επιχορή-
γηση που έχει προβλεφθεί και για κάθε επόµενο έτος
την επιχορήγηση που θα προβλέπεται, πλην της µισθο-
δοσίας και πάσης φύσεως άλλων οικονοµικών υποχρεώ-
σεων του µεταφερθέντος προσωπικού που απορρέουν
από τις συµβάσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Άρθρο 13
Νοµική µορφή-Έδρα του Εθνικού Οργανισµού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

1. Με την υπ’ αριθ. 119959/Η/20.10.2011 (Β΄ 2351) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η οποία κυρώθηκε
µε την παρ. 2 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
«Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δοµών Δια Βίου Μάθησης
(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», που συστήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 2469/
1997 (Α΄ 38) και το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε
την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσα-
νατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.)», που συστήθηκε µε το άρθρο 16
του ν. 2224/1994 (Α΄ 112), συγχωνεύτηκαν µε απορρόφη-
ση στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυ-
µία «Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων
(Ε.Ο.Π.Π.)» που συστήθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 3879/
2010 (Α΄ 163) και καταργήθηκαν ως αυτοτελή νοµικά
πρόσωπα. Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το
Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Πιστοποί-
ησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» µετονοµάστηκε σε «Εθνι-
κός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
µατικού Προσανατολισµού» (εφεξής Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου και ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διαθέ-
τει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή
και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του
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δηµοσίου συµφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού.

3. Η έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βρίσκεται στην Αθήνα.

Άρθρο 14
Σκοπός και αρµοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστο-
ποίησης των εισροών και εκροών της µη τυπικής εκπαί-
δευσης και της άτυπης µάθησης και λειτουργεί ως εθνική
δοµή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέµα-
τα προσόντων και ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας
και κινητικότητας, όπως το Εθνικό Σηµείο Συντονισµού
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, το Εθνικό Κέντρο
Ευρωδιαβατηρίου, το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Πληροφό-
ρησης για τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό, µέλος
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Euroguidance, το Εθνικό Ση-
µείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλι-
ση της Ποιότητας στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (EQA-VET) και το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ακα-
δηµαϊκών Μονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση (ECVET).

2. Σκοποί του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ιδίως:
α) η πιστοποίηση των εισροών της µη τυπικής εκπαί-

δευσης και, ειδικότερα: αα) η πιστοποίηση των δοµών,
των επαγγελµατικών περιγραµµάτων, των προγραµµά-
των των φορέων της αρχικής και της συνεχιζόµενης ε-
παγγελµατικής κατάρτισης και γενικότερα της µη τυπι-
κής εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένης της γενικής εκπαί-
δευσης ενηλίκων, ββ) η πιστοποίηση των φορέων συνο-
δευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελµατικού
προσανατολισµού και γγ) η χορήγηση άδειας λειτουρ-
γίας των φορέων αυτών, όπου αυτό απαιτείται,
β) η εξασφάλιση των προϋποθέσεων και η εξυπηρέτη-

ση των στόχων που αναφέρονται στα εθνικά, τα ευρω-
παϊκά και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα επαγ-
γελµατικής κατάρτισης σε σχέση µε την πιστοποίηση
των εισροών και εκροών της µη τυπικής εκπαίδευσης,
γ) η δηµιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου

Προσόντων και η αντιστοίχισή του µε το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων, η αντιστοίχιση των προσόντων που
αποκτώνται µέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της µη τυπι-
κής εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης, στα επίπεδα
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η αντιστοίχιση στο Ε-
θνικό Πλαίσιο Προσόντων διεθνών κλαδικών προσόντων
και η δηµιουργία των κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε
µορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αντι-
στοιχούν στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,
δ) η πιστοποίηση των εκροών της µη τυπικής εκπαίδευ-

σης και της άτυπης µάθησης και, ειδικότερα: αα) η ανά-
πτυξη συστήµατος αναγνώρισης και πιστοποίησης των
προσόντων που αποκτώνται µέσω της µη τυπικής εκπαί-
δευσης και της άτυπης µάθησης, η πιστοποίηση των προ-
σόντων αυτών και η αντιστοίχισή τους στα επίπεδα του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ββ) η πιστοποίηση των εκ-
παιδευτών ενηλίκων, των στελεχών συνοδευτικών υπο-
στηρικτικών εργασιών και των στελεχών παροχής συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολι-
σµού και γγ) η αδειοδότηση, ο έλεγχος και η εποπτεία
της λειτουργίας φορέων πιστοποίησης των προσόντων
που αποκτώνται µέσω της µη τυπικής εκπαίδευσης και
της άτυπης µάθησης,

ε) η ανάπτυξη και η εφαρµογή συστήµατος µεταφοράς
πιστωτικών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση,
στ) η διασφάλιση της ποιότητας της δια βίου µάθησης

και της δια βίου Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (ΣΥ.Ε.Π.) σε συνεργασία µε τους λοι-
πούς αρµόδιους δηµόσιους φορείς,
ζ) η εισήγηση του καθορισµού των επαγγελµατικών δι-

καιωµάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται
στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, πλην της ανώτατης
εκπαίδευσης,
η) η αναγνώριση της ισοτιµίας των τίτλων που απονέ-

µονται από καταργηµένους ελληνικούς φορείς επαγγελ-
µατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η ανα-
γνώριση της ισοτιµίας τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης της αλλοδαπής, µε εξαίρεση αυτών
της ανώτατης εκπαίδευσης,
θ) η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των αρµό-

διων φορέων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο σχεδιασµό και την ε-
φαρµογή της Εθνικής Πολιτικής για τη Συµβουλευτική
και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό,
ι) η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ο συντονισµός της

δράσης των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υ-
πηρεσιών «Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσα-
νατολισµού» µε σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόµε-
νων υπηρεσιών, µέσω της συνεχούς ενηµέρωσης και α-
νταλλαγής πληροφοριών,
ια) η δηµιουργία Εθνικού Δικτύου Ενηµέρωσης και

Πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόµενων φορέων και
προσώπων σε θέµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και α-
νταλλαγών µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιβ) Η παροχή κάθε είδους και µορφής υπηρεσιών επαγ-

γελµατικού προσανατολισµού προς τους αρµόδιους φο-
ρείς των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας, τα Κέντρα και τους φορείς επαγγελ-
µατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις,
καθώς και τις οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζοµέ-
νων,
ιγ) η εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση στελε-

χών του τοµέα «Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού» σε συνεργασία ή/και συµπληρωµατι-
κά µε τους υπάρχοντες φορείς (δοµές) των Υπουργείων
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ιδ) ο προσδιορισµός αφ’ ενός των προϋποθέσεων και

κανόνων λειτουργίας των φορέων Συµβουλευτικής και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και αφ’ ετέρου της
επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπη-
ρεσιών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανα-
τολισµού και η τήρηση αντίστοιχων µητρώων,
ιε) ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων παροχής υπη-

ρεσιών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανα-
τολισµού (ΣΥ.Ε.Π.) από φυσικά και νοµικά πρόσωπα, των
προδιαγραφών πιστοποίησης της επάρκειας των προσό-
ντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π., της
διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών και της τήρησης των απαιτούµενων µητρώων.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ιδίως:
α) µελετά, αναπτύσσει, οργανώνει και εφαρµόζει τις

προδιαγραφές των συστηµάτων πιστοποίησης των εισ-
ροών της µη τυπικής εκπαίδευσης, 
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β) καταρτίζει και τηρεί τα µητρώα των πιστοποιηµένων
δοµών, εκπαιδευτών, στελεχών δια βίου συµβουλευτικής
και ελεγκτών - αξιολογητών των δοµών αυτών,
γ) ασκεί συνεχή έλεγχο και αξιολογεί τη λειτουργία

των πιστοποιηµένων δοµών της µη τυπικής εκπαίδευσης,
περιλαµβανοµένων και των φορέων παροχής συνοδευτι-
κών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παρο-
χής συµβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελµατικού προ-
σανατολισµού,
δ) εισηγείται την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις

προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίη-
σης των δοµών, των επαγγελµατικών περιγραµµάτων,
των προγραµµάτων της µη τυπικής εκπαίδευσης, περι-
λαµβανοµένων των φορέων παροχής συνοδευτικών υ-
ποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολι-
σµού,
ε) υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας και

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και στο Συµ-
βούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχό-
ληση για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασµό και τον
προγραµµατισµό µέτρων πολιτικής για τη συνεχή βελ-
τίωση και ανάπτυξη του συστήµατος πιστοποίησης των
εισροών της µη τυπικής εκπαίδευσης,
στ) συνεργάζεται µε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς ή

φορείς άλλων χωρών, οι οποίοι έχουν ανάλογο σκοπό,
εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού σε όργανα διεθνών ή ευρω-
παϊκών οργανισµών σε ζητήµατα πιστοποίησης εισροών,
αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων και ε-
παγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής,
παρακολουθεί τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις
στα ζητήµατα αυτά, εκπονεί τις αναγκαίες έρευνες, µε-
λέτες και εµπειρογνωµοσύνες, οργανώνει σχετικές εκ-
δηλώσεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού τη διαµόρ-
φωση της δηµόσιας πολιτικής, των κανόνων και των
προγραµµάτων που αφορούν τα συστήµατα πιστοποίη-
σης των εισροών και εκροών της µη τυπικής εκπαίδευ-
σης και της άτυπης µάθησης, καθώς και του επαγγελµα-
τικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής,
ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-

των, Πολιτισµού και Αθλητισµού την έκδοση κανονιστι-
κού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη
διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων, περιλαµβανο-
µένου συστήµατος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρω-
σης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσων επι-
θυµούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων
τους, εφαρµόζει το κανονιστικό πλαίσιο, τηρεί µητρώο
των πιστοποιηθέντων και ενηµερώνει το Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας Δια
Βίου Μάθησης,
η) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-

των, Πολιτισµού και Αθλητισµού την έκδοση κανονιστι-
κού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη
διαδικασία αδειοδότησης φορέων πιστοποίησης των
προσόντων, αδειοδοτεί τους φορείς αυτούς, ελέγχει την
εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου και τηρεί µητρώο
των αδειοδοτηθέντων φορέων,
θ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-

των, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έκδοση κανονι-
στικού πλαισίου για την απονοµή τίτλων της µη τυπικής
εκπαίδευσης, όπως τα διπλώµατα αρχικής επαγγελµατι-
κής κατάρτισης, τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις επάρ-
κειας και άλλοι τίτλοι που βεβαιώνουν επιτυχώς περατω-

θείσα επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και επιτυχώς πε-
ρατωθείσα επαγγελµατική κατάρτιση που µπορεί να α-
παιτείται συµπληρωµατικά προς τους κύκλους σπουδών
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος,
ι) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-

των, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έκδοση κανονι-
στικού πλαισίου για τον καθορισµό των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται
στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, πλην της ανώτατης
εκπαίδευσης,
ια) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-

των, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έκδοση κανονι-
στικού πλαισίου για την αναγνώριση της ισοτιµίας των
τίτλων που απονέµονται από καταργηµένους ελληνι-
κούς φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, καθώς και την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων ε-
παγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδα-
πής, µε εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης,
ιβ) εκπονεί τα πρότυπα και τα µέσα που αφορούν την

αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων, αναπτύσ-
σει τη σχετική τεχνογνωσία και συνεργάζεται µε τους
φορείς της δια βίου µάθησης, ώστε να επιτευχθεί ο σκο-
πός του και οι στόχοι των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και
η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3879/2010 (Α΄
163),
ιγ) παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες και καθοδή-

γηση στους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τη συ-
σχέτιση των εθνικών προσόντων, µέσω του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων, µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσό-
ντων,
ιδ) αναπτύσσει κριτήρια και πρότυπες µεθόδους αξιο-

λόγησης ανθρώπινου δυναµικού για εκπαίδευση και κα-
τάρτιση,
ιε) αναπτύσσει την επικοινωνία και συντονίζει τη δρά-

ση των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρε-
σιών συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολι-
σµού, µε σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόµενων υπη-
ρεσιών, µέσω της συνεχούς ενηµέρωσης και ανταλλα-
γής πληροφοριών,
ιστ) συνεργάζεται για θέµατα της αρµοδιότητάς του

µε Οργανισµούς, Κέντρα και Ινστιτούτα της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής προς επίτευξη των στόχων του,
κστ) εκπονεί και αναθέτει έρευνες, µελέτες και προ-

γράµµατα για την επίτευξη των σκοπών του,
ιζ) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα που εντάσσο-

νται στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε από τον ίδιο
τον Οργανισµό είτε σε συνεργασία µε άλλους δηµόσι-
ους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊ-
κών και διακρατικών προγραµµάτων,
ιη) µεριµνά για τη διασφάλιση της ποιότητας της δια

βίου µάθησης και της δια βίου ΣΥΕΠ, σε συνεργασία µε
τους λοιπούς αρµόδιους δηµόσιους φορείς,
ιθ) διενεργεί ελεγκτικό έργο για λογαριασµό άλλων

φορέων του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
κ) σχεδιάζει, παράγει και διαχειρίζεται τις απαραίτητες

βάσεις δεδοµένων και τα κάθε µορφής λογισµικά εργα-
λεία, που κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσµατική
άσκηση των αρµοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των
σκοπών του, είτε από το ίδιο το νοµικό πρόσωπο είτε σε
συνεργασία µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προ-
γραµµάτων,
κα) Πραγµατοποιεί κάθε σχετική µε τις ανωτέρω αρµο-

διότητες δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
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µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

4. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου µπορεί να εξειδικεύεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού.

5. Προς τούτο, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να:
α) απογράφει, προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτη-

µατογράφηση και συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτη-
σίας των ως άνω κινητών και ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων του µε σκοπό τη δηµιουργία ενηµερωµένου
αρχείου,
β) εκµισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία του ή παραχω-

ρεί µε εύλογο αντάλλαγµα ή δωρεάν τη χρήση αυτών σε
Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς
του δηµόσιου φορέα, µισθώνει ή αποδέχεται την παρα-
χώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων πραγµάτων στο ό-
νοµά του για την εξυπηρέτηση των σκοπών του,
γ) αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές, κληρονοµιές, χο-

ρηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε
πηγή και για λογαριασµό του Δηµοσίου,
δ) αναθέτει την εκπόνηση µελετών που αφορούν στην

ανοικοδόµηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση καθώς
και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποί-
ηση των ακινήτων του,
ε) προβαίνει στην προµήθεια του πάσης φύσεως εξο-

πλισµού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και
την εκµετάλλευση της περιουσίας του,
στ) φροντίζει για την επαγγελµατική εκπαίδευση και

συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων
του,
ζ) εκµεταλλεύεται τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιο-

µηχανικής ιδιοκτησίας του,
η) ενεργεί ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης ή τελι-

κός δικαιούχος προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων, εν
όλω ή εν µέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισµούς, καθώς και
συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµά-
των,
θ) συµµετέχει ιδίως σε συζητήσεις, διαλέξεις, συνέ-

δρια, εκθέσεις, οµάδες εργασίας στην Ελλάδα ή το εξω-
τερικό, που έχουν στόχο την προώθηση θεµάτων που α-
ναφέρονται στους τοµείς αρµοδιότητάς του,
ι) αναλαµβάνει καθήκοντα συµβούλου διαχείρισης ή

συµβούλου αξιολόγησης ή συµβούλου µελετών και γενι-
κότερα προγραµµάτων που αφορούν στους τοµείς δρα-
στηριότητάς του και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή
κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εκτελούνται από Υ-
πουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι. και γενικότερα φορείς
του Δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και φορείς
της αλλοδαπής, κατόπιν εντολής του Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή κα-
τόπιν απόφασης του Δ.Σ..
ια) αναλαµβάνει και εκτελεί προγράµµατα µελετών ε-

θνικής κλίµακας σχετικών µε τις δραστηριότητές του,
χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους
πόρους µετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
ιβ) πραγµατοποιεί κάθε σχετική δραστηριότητα στα

πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, που του αναθέτει ο Υ-
πουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού.
ιγ) ενάγει ή ενάγεται και γενικά διεξάγει στο όνοµα

του κάθε δίκη και επιχειρεί κάθε µέτρο εκτέλεσης που α-

φορά τα περιουσιακά στοιχεία αυτού και των συγχωνευ-
όµενων φορέων.

6. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λειτουργεί ως φορέας διοίκησης της
δια βίου µάθησης σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
ν. 3879/2010 (Α΄ 163).

Άρθρο 15
Όργανα Διοίκησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τα όργανα διοίκησης του Εθνικού Οργανισµού Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού είναι:
α) το Διοικητικό Συµβούλιο,
β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και 
γ) ο Διευθύνων Σύµβουλος. 

Άρθρο 16 
Διοικητικό Συµβούλιο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται από εννεαµελές διοικητι-
κό συµβούλιο που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού και αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Διευθύνοντα Σύµβουλο,
γ) δύο µέλη, πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και διακρι-

θέντα στο δηµόσιο βίο, µε σπουδές και εµπειρία συνα-
φείς προς τους σκοπούς του Οργανισµού,
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τον αναπλη-
ρωτή του,
ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε τον αναπληρωτή
του,
στ) έναν εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε. µε τον αναπληρωτή

του,
ζ) έναν κοινό εκπρόσωπο των φορέων των εργοδοτών

(Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) µε τον αναπληρωτή του,
η) έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. µε τον αναπληρω-

τή του.
2. Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων στ΄,

ζ΄ και η΄ της προηγούµενης παραγράφου δεν προτεί-
νουν εκπροσώπους τους µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από
την παραλαβή από αυτούς του σχετικού αιτήµατος, ο Υ-
πουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού ορίζει αντίστοιχα ως εκπροσώπους και ανα-
πληρωτές τους µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων τους.

3. Το Δ.Σ. του Οργανισµού, ο Πρόεδρός του και ο Δι-
ευθύνων Σύµβουλος διορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

4. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής µε δυνα-
τότητα ανανέωσης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονο-
µικών καθορίζεται η αµοιβή για την άσκηση των καθηκό-
ντων του Διευθύνοντος Συµβούλου, καθώς και η αποζη-
µίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
του Προέδρου του και των λοιπών µελών του. Τα µέλη
του Δ.Σ. λαµβάνουν οδοιπορικά έξοδα, όπως καθορίζο-
νται στις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και του
ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον
συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο. 

6. Τα µέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακο-
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λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την αντικα-
τάστασή τους και πάντως όχι πέραν των δύο (2) µηνών
από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και δικαιούνται µέχρι
τότε να λαµβάνουν τις αποδοχές ή τις αποζηµιώσεις,
που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων
τους. 

7. Σε περίπτωση αποχώρησης µέλους του Δ.Σ. για ο-
ποιονδήποτε λόγο, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο
της θητείας του Δ.Σ. µε απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η ο-
ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Για τους εκπροσώπους των φορέων τηρούνται οι διαδι-
κασίες των παραγράφων 1 και 2.

8. Εισηγητής για όλα τα θέµατα, που συζητούνται στο
Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού, ε-
κτός των θεµάτων που επιθυµεί να εισηγηθεί ο ίδιος ο
Πρόεδρος.

9. Χρέη Γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του
Οργανισµού, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. µε τον αναπληρωτή του.

10. Το Δ.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου τακτικά µία (1) φορά το µήνα και εκτάκτως, ό-
ταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητη-
θεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε µέλη του.

11. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. Οι αποφάσεις του λαµ-
βάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του. Σε πε-
ρίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να συµµετέχουν
χωρίς δικαίωµα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρµόδια για το
χειρισµό συζητούµενων θεµάτων, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να απο-
χωρήσουν πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέ-
µατος, για το οποίο έχουν προσκληθεί και τη λήψη από-
φασης.

13. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόε-
δρο και τον Γραµµατέα, αφού προηγουµένως επικυρω-
θούν από το Δ.Σ..

14. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη δια-
µόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την επίτευξη της αποστολής του, στο
πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, του Κανονισµού Λει-
τουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος
και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.

15. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα, το οποίο αφο-
ρά στη λειτουργία του Οργανισµού, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόµου αυτού.

16. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, καθορίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη
λειτουργία του.

17. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει µέ-
ρος των αρµοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και
στον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο
Διευθύνων Σύµβουλος δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, όταν
πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη µεταβίβαση αρ-
µοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτούς.

Άρθρο 17
Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ είναι τριετής µε δυ-
νατότητα ανανέωσης.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι επιστήµονας

µε επαρκή γνώση και εµπειρία σε θέµατα διοίκησης, κα-
θώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού.

3. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλονται οδοιπορικά
έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση για τις εκτός έδρας µε-
τακινήσεις του, που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και του ν. 3833/2010 (Α΄
40), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για το χρόνο της θητείας του
ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικου-
ρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισµού, εφό-
σον για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν καλύπτεται από άλ-
λη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

5. Τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. µπορεί να κατέχει
και δηµόσιος υπάλληλος, δηµόσιος λειτουργός ή υπάλ-
ληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η υπηρεσία στη
θέση αυτή για την οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται
συνεχής για κάθε συνέπεια.

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. µπορεί µε πράξη του να µετα-
βιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Οργανισµού, πλην αυτών που του µεταβι-
βάστηκαν από το Δ.Σ. του Οργανισµού.

7. Οι αρµοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζεται από τον Κα-
νονισµό που εκδίδεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος
νόµου.

8. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου όταν ελ-
λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον
Διευθύνοντα Σύµβουλο.

Άρθρο 18
Διευθύνων Σύµβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Η θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία του Διευθύ-
νοντος Συµβούλου είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέω-
σης.

2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος πρέπει να είναι επιστήµο-
νας µε επαρκή γνώση και εµπειρία σε θέµατα διοίκησης,
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και εµπει-
ρία σε θέµατα συναφή µε την αποστολή και τους σκο-
πούς του Οργανισµού. Ο Διευθύνων Σύµβουλος επιλέγε-
ται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης η οποία εκδίδεται από
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού και λαµβάνει την προσήκουσα δηµοσιό-
τητα. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της
παρούσας παραγράφου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού.

3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτατο εκτελε-
στικό όργανο του Οργανισµού.

4. Ο Διευθύνων Σύµβουλος µπορεί µε πράξη του να
µεταβιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων του στους Διευθυ-
ντές του Οργανισµού, πλην αυτών που του µεταβιβάστη-
καν από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Οργανισµού.

5. Στον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οργανισµού κατα-
βάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση
για τις εκτός έδρας µετακινήσεις του, που καθορίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Ο Διευθύνων Σύµβουλος για το χρόνο της θητείας
του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και ε-
πικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισµού,
εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν καλύπτεται α-
πό άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
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7. Τη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να κα-
τέχει και δηµόσιος υπάλληλος, δηµόσιος λειτουργός ή
υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η υπηρεσία
στη θέση αυτή για την οργανική ή κύρια θέση του θεω-
ρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.

8. Ο Διευθύνων Σύµβουλος όταν ελλείπει, απουσιάζει
ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικη-
τικού Συµβουλίου.

Άρθρο 19
Έλεγχος – Πιστοποίηση Αξιολόγηση – Έγκριση 

– Εποπτεία Φορέων και Προσώπων

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πιστοποίησης προ-
σόντων, που αποκτώνται από τη µη τυπική και την άτυπη
µάθηση, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζονται κάθε φορά
µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση συ-
ναρµόδιου Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, που εκδί-
δεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθµίζονται κάθε φορά η διαδικασία της πιστοποίησης
προσόντων που αποκτώνται από τη µη τυπική και την ά-
τυπη µάθηση, το σύστηµα εξέτασης, αξιολόγησης και ε-
πικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
καθώς και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικό-
τερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα που α-
φορά στην αρµοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

2. Ο Οργανισµός µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση α-
ξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών δια-
δικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε φυσικά
πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγε-
γραµµένα στο µητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελε-
γκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων της περίπτωσης
ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος. Με α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
καθορίζεται η αποζηµίωσή τους, ενώ για τις δαπάνες µε-
τακίνησής τους εφαρµόζονται, αναλόγως, όσα ισχύουν
για το προσωπικό του Οργανισµού.

3. Αρµοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης προσό-
ντων, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόµο, µπο-
ρεί να ανατίθενται σε αδειοδοτηµένους φορείς, στους ο-
ποίους χορηγείται άδεια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι ο-
ποίοι µετά την αδειοδότησή τους τίθενται στην εποπτεία
του Οργανισµού. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την α-
ξιολόγηση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των πά-
σης φύσεως φορέων καθορίζονται κάθε φορά µε προε-
δρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζο-
νται κάθε φορά η διαδικασία αδειοδότησης, τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο, σχετικό προς τα α-
νωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτή-
ρα θέµα που αφορά στην αρµοδιότητα αυτή του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

4. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται η
αναγνώριση της ισοτιµίας των τίτλων που απονέµονται
από καταργηµένους ελληνικούς φορείς επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η αναγνώριση
της ισοτιµίας τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης της αλλοδαπής, µε εξαίρεση αυτών της ανώ-
τατης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, που εκδί-
δεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθµίζονται οι όροι, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, η σύ-
σταση, η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας του ειση-
γητικού οργάνου, για τις ισοτιµίες τίτλων και κάθε άλλο,
σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτο-
µερειακού χαρακτήρα θέµα που αφορά στην αρµοδιότη-
τα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5. Στο άρθρο 3 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), προ-
στίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α. Η πιστοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµ-
µάτων γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε-
τά από εισήγηση της γνωµοδοτικής επιτροπής στην ο-
ποία συµµετέχουν:
αα) Ένας εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως πρόεδρος

της επιτροπής.
ββ) Ένας εκπρόσωπος οριζόµενος από το Υπουργείο

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, ως αντιπρόεδρος της επιτροπής.
γγ) Ένας εκπρόσωπος οριζόµενος από το Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
δδ) Ένας εκπρόσωπος οριζόµενος από το εποπτεύον

το επάγγελµα Υπουργείο.
εε) Ένας εκπρόσωπος οριζόµενος από το Εθνικό Ινστι-

τούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ).
στστ) Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών οριζόµενος

από την τριτοβάθµια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.
ζζ) Ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων οριζόµενος

από την τριτοβάθµια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.
Για τη συµµετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν κατα-

βάλλεται αποζηµίωση.
β. Τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία

ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελµατικών περι-
γραµµάτων ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού και υλοποι-
ούνται µε ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

6. α. Το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Η γνώση πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, καθώς και οι
φορείς που χορηγούν αντίστοιχα πιστοποιητικά πιστο-
ποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προ-
σόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) µε βάση και την επί του θέµατος αυτού
διεθνή πρακτική. Η διαδικασία πιστοποίησης και εποπτεί-
ας των φορέων της ηµεδαπής, καθώς και αναγνώρισης
των φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους οι ο-
ποίοι αποδεικνύουν τη γνώση πληροφορικής ή χειρισµού
Η/Υ και η αντιστοίχιση των εν λόγω τίτλων µε τους τίτ-
λους της ηµεδαπής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια κα-
θορίζονται µε κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικη-
τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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και Οικονοµικών. Η ανωτέρω διαδικασία πιστοποίησης ι-
σχύει και όπου αυτή προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν
διορισµού στο Δηµόσιο.»
β. Η υποπερίπτωση α΄της περίπτωσης ε΄  της παρ. 6

του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου µόνου του π.δ.
44/2005 (Α΄ 63), αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού
Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται
από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
µε βάση τη διεθνή επί του θέµατος πρακτική, ιδίως όσον
αφορά τις υποδοµές, το λογισµικό, τις µεθόδους και τη
διαδικασία, καθώς και Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί στην αλλοδα-
πή από φορείς οι οποίοι αναγνωρίζονται από τον Εθνικό
Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατι-
κού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και περιλαµβάνο-
νται σε ειδικό κατάλογο ισχυόντων τίτλων ανά κράτος
προέλευσης και φορέα.»

Άρθρο 20
Ανταποδοτικά Τέλη και Τέλη Εποπτείας

1. Για την αξιολόγηση και ένταξη στα µητρώα του άρ-
θρου 21, για την αδειοδότηση των ιδιωτικών κέντρων και
γραφείων συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσα-
νατολισµού, για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των
φορέων παροχής δια βίου µάθησης, για την αδειοδότηση
των φορέων πιστοποίησης προσόντων, για την πιστοποί-
ηση προσόντων φυσικών προσώπων, για την πιστοποίη-
ση επαγγελµατικών περιγραµµάτων και προγραµµάτων,
καθώς και για τις ισοτιµίες τίτλων, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου, καταβάλλονται στον Οργανι-
σµό ανταποδοτικά τέλη. Το είδος και το ύψος των τελών,
ο τρόπος αντιστοίχισής τους µε το κόστος ειδικά παρε-
χόµενων υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου, καθώς και η διαδικασία είσπραξής τους κα-
θορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισµού.

2. Σκοπός των ανταποδοτικών τελών είναι η κάλυψη
των δαπανών ελέγχου, αξιολόγησης, πιστοποίησης, τή-
ρησης ειδικών µητρώων, προβολής και προώθησης της
αξιοποίησης των προσόντων που πιστοποιούνται σε ε-
φαρµογή των αρµοδιοτήτων του οργανισµού, καθώς και
των δράσεων ενηµέρωσης των πολιτών για τις υπηρε-
σίες αυτές.

3. Τέλη εποπτείας επιβάλλονται στους φορείς, οι οποί-
οι τίθενται υπό την εποπτεία του Οργανισµού σύµφωνα
µε το άρθρο 19 του παρόντος. Τα τέλη αυτά καθορίζο-
νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισµού.

4. Τα ανταποδοτικά τέλη και τέλη εποπτείας καταβάλ-
λονται σε λογαριασµούς του Οργανισµού και χρησιµο-
ποιούνται για τη συνολική κάλυψη των δαπανών που πε-
ριγράφονται στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 21
Μητρώα

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης
της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση και την παροχή πλη-
ροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόµενο ανατίθεται στον Ορ-

γανισµό η τήρηση των παρακάτω µητρώων:
α) Μητρώο Αδειοδοτηµένων – Πιστοποιηµένων Φορέ-

ων Παροχής Δια Βίου Μάθησης και Σ.Υ.Ε.Π.,
β) Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων,
γ) Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών

Υπηρεσιών,
δ) Μητρώο Στελεχών Συµβουλευτικής Επαγγελµατι-

κού Προσανατολισµού,
ε) Μητρώο Αδειοδοτηµένων Φορέων Πιστοποίησης

Προσόντων, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Ορ-
γανισµού,
στ) Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Ε-

πιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων,
ζ) Μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ορ-

γανισµού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κα-
τάρτισης και τήρησης των µητρώων, καθώς και η δυνα-
τότητα τήρησης επιπλέον µητρώων, εφαρµοζοµένων α-
νάλογα των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Με ό-
µοιες αποφάσεις, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες για
την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την εκ-
παίδευση και τη διαρκή κατάρτιση και ενηµέρωση των
Αξιολογητών, των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των
Επιτηρητών. 

3. Για το Μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της πε-
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3879/
2010 (Α΄ 163) του οποίου η παρ. 2 αντικαθίσταται από
τη δηµοσίευση του παρόντος ως εξής: 

«2. Από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί
προϋπόθεση προκειµένου εκπαιδευτής να µετάσχει σε
χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους πρόγραµµα
της µη τυπικής εκπαίδευσης.»

Άρθρο 22
Κυρώσεις

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της άσκησης
των αρµοδιοτήτων ελέγχου, πιστοποίησης και εποπτεί-
ας ανατίθενται στον Οργανισµό οι παρακάτω αρµοδιό-
τητες:
α) Η συγκρότηση και λειτουργία πρωτοβάθµιων και

δευτεροβάθµιων επιτροπών παρατυπιών και παραβάσε-
ων.
β) Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων όταν διαπιστώνο-

νται παρατυπίες ή παραβάσεις κατά την άσκηση των ε-
λεγκτικών και πιστοποιητικών διαδικασιών ή κατά τη
διενέργεια εποπτείας των φορέων.

2. Οι πρωτοβάθµιες επιτροπές παρατυπιών και παρα-
βάσεων αποτελούνται από δύο υπαλλήλους που υπηρε-
τούν στον Οργανισµό, οι οποίοι δεν έχουν συµµετάσχει
στη διαδικασία ελέγχου των κρινόµενων υποθέσεων,
και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και οι δευτερο-
βάθµιες επιτροπές αποτελούνται από δυο υπαλλήλους
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού και έναν υπάλληλο του Οργανι-
σµού, οι οποίοι δεν συµµετέχουν στη σύνθεση πρωτο-
βάθµιας επιτροπής. Η θητεία των επιτροπών είναι ετή-
σια. Τα µέλη των επιτροπών ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Οργανισµού.
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3. Οι διοικητικές κυρώσεις, το αρµόδιο όργανο επιβο-
λής, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους καθορίζονται
ανά αντικείµενο ελέγχου, πιστοποίησης και εποπτείας
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.

Άρθρο 23
Πόροι και Περιουσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Πόροι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι οι πόροι, που κατά τις
διατάξεις του νόµου ορίζονται για τους συγχωνευόµε-
νους φορείς, καθώς και για τον φορέα που απορροφά, οι
οποίοι ενδεικτικά είναι:
α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις

από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρω-
παϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς και από
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχεί-

ων του, τόκοι από τη χρηµατοοικονοµική εκµετάλλευση
των διαθεσίµων του και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκ-
µετάλλευση του ενεργητικού του.
δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρε-

σιών που είτε ανατίθενται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από  τον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού είτε εκτελούνται για λογαριασµό τρίτων, ό-
πως ιδίως δηµοσίων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών ορ-
γανισµών, νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου και ιδιωτών, τα οποία εκτελούνται ύστερα από
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές, κληροδοσίες και

άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από τρίτες πη-
γές.
στ) Τακτική επιχορήγηση και πόροι από το Λογαριασµό

για την Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση
(Λ.Α.Ε.Κ.) κατά την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2639/
1998 (Α΄ 205).
ζ) Έσοδα από την καταβολή ανταποδοτικών τελών και

τελών εποπτείας που καταβάλλονται για την πιστοποίη-
ση προσόντων, την πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών Ε-
νηλίκων και των στελεχών Σ.Υ.Υ., την ισοτίµηση τίτλων,
την αδειοδότηση και την εποπτεία φορέων πιστοποίησης
προσόντων και φορέων πιστοποίησης δοµών, την πιστο-
ποίηση και αδειοδότηση φορέων παροχής υπηρεσιών δια
βίου µάθησης, την πιστοποίηση των Ιδιωτικών Γραφείων
ή Κέντρων Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσα-
νατολισµού, καθώς και των Στελεχών Συµβουλευτικής
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.

2. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαµβά-
νει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από 20.11.2011, νοείται το σύνολο
των περιουσιακών στοιχείων του πριν τη µετονοµασία
του, καθώς και των συγχωνευθέντων φορέων Ε.ΚΕ.ΠΙΣ
και Ε.Κ.Ε.Π., ιδίως δε τα ακόλουθα:
α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγµατα, συ-

µπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού, τα οποία ανή-
κουν στους συγχωνευόµενους φορείς ή τελούν υπό τη
διοίκηση και διαχείρισή τους ή έχουν µισθωθεί από αυ-
τούς ή βρίσκονται στην εκµετάλλευσή τους για οποιαδή-
ποτε αιτία και µε οποιαδήποτε νοµική µορφή.
β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των συγχω-

νευόµενων οργανισµών, όπως χρήµατα, καταθέσεις, ο-

µόλογα, µετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε κάθε είδους
νόµισµα.
γ) Τα δικαιώµατα βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιο-

κτησίας των συγχωνευόµενων φορέων, όπως ευρεσιτε-
χνίες, υποδείγµατα, σήµατα και τα δικαιώµατα σε νέες
τεχνογνωσίες, καθώς και οι επωνυµίες, διακριτικοί τίτλοι
και γνωρίσµατα που χρησιµοποιούν.
δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πό-

ροι, κινητές αξίες και δικαιώµατα που ανήκουν ή περιέρ-
χονται σε άλλα νοµικά πρόσωπα, εφόσον και κατά το µέ-
ρος που συνεχίζουν να εξυπηρετούν, άµεσα ή έµµεσα,
τους σκοπούς των συγχωνευόµενων φορέων. Εκκρεµείς
πράξεις παραχώρησης φορέων υλοποιούνται από το α-
πορροφών νοµικό πρόσωπο.

3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ε-
πί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
νοµικών προσώπων που απορροφώνται έχει περιέλθει
αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως καθολικό διάδοχο, ο οποίος από
20.11.2011 και εφεξής έχει την αποκλειστική χρήση και
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτών, καθώς
και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του
αρχείου των νοµικών προσώπων, που απορροφώνται.

Άρθρο 24
Οικονοµική Διαχείριση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Η οικονοµική διαχείριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται µε
προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, ο οποίος συνοδευό-
µενος από αιτιολογική έκθεση και ετήσιο πρόγραµµα
δράσης, που συντάσσει το Διοικητικό Συµβούλιο υπο-
βάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού για έγκριση µέσα στις νόµι-
µες προθεσµίες για τους εποπτευόµενους από το Δηµό-
σιο φορείς.

2. Η διαχειριστική χρήση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συµπίπτει
µε το ηµερολογιακό έτος. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχει-
ριστική χρήση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αρχίζει από την
20.11.2011 και λήγει στις  31.12.2012.

3. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου στην αρχή κάθε έ-
τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αµοιβή των ε-
λεγκτών.

4. Έως το τέλος Ιουνίου του επόµενου της οικονοµικής
χρήσης ηµερολογιακού έτους το Διοικητικό Συµβούλιο
υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού για έγκριση τον ισολογισµό
και τα αποτελέσµατα χρήσεως µαζί µε την Έκθεση των
ορκωτών ελεγκτών και Έκθεση του Διοικητικού Συµβου-
λίου για την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών του Οργα-
νισµού. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού µπορεί να διατάξει οποιοδήποτε
έκτακτο έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντάσσεται στο ίδιο καθεστώς βι-
βλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
που τηρούσε ο απορροφών οργανισµός.

6. Καµία δαπάνη δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν
δεν υπάρχει επαρκής πίστωση στον προϋπολογισµό του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Κάθε υποχρέωση, που αναλαµβάνεται χω-
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ρίς να υπάρχει επαρκής πίστωση είναι αυτοδικαίως και α-
πολύτως άκυρη.

Άρθρο 25
Κανονισµός Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού, και των κατά περίπτω-
ση συναρµόδιων Υπουργών, που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν πρότασης του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καταρτίζεται ο Κα-
νονισµός Λειτουργίας του. Με τον Κανονισµό αυτόν
ρυθµίζονται ιδίως τα εξής:
α) οι αρµοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας του Δι-

οικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα κωλύµατα και ασυµ-
βίβαστα των µελών του,
β) η κατανοµή των αρµοδιοτήτων στα µέλη του Διοικη-

τικού Συµβουλίου, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Διευθύ-
νοντα Σύµβουλο και στις υπηρεσίες του Οργανισµού,
γ) τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας, η

βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη, καθώς και τα υπη-
ρεσιακά θέµατα του πάσης φύσεως και σχέσης προσωπι-
κού,
δ) το σύστηµα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλο-

γής προϊσταµένων,
ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού,

στ) κάθε άλλο τεχνικό, ειδικό ή λεπτοµερειακού χαρα-
κτήρα θέµα, που αφορά σε θέµατα κατάστασης προσω-
πικού και στη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του
Οργανισµού.

Άρθρο 26
Κανονισµοί Οικονοµικής Διαχείρισης 
και Προµηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, καθορίζονται ο Κανονισµός Οικονοµικής
Διαχείρισης, καθώς και ο Κανονισµός Προµηθειών και Υ-
πηρεσιών του µε τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως οι όροι και
οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέ-
λεσης έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγ-
µάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών, αγοράς ακι-
νήτων, παραχωρήσεων χρήσης, µισθώσεων, εκµισθώσε-
ων και γενικά µεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ε-
νοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος.

Άρθρο 27
Προσωπικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας. Για την πρόσληψη του προσωπικού έχουν ε-
φαρµογή οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

2. Για την κάλυψη των τακτικών θέσεων του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιτρέπεται η µεταφορά υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµο-
σίου ή ιδιωτικού δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, η οποία πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουρ-

γού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων και γνώ-
µη των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων και του διοι-
κητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με ανάλογους ό-
ρους και διαδικασία µεταφέρονται υπάλληλοι άλλων δη-
µόσιων υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων του δηµόσιου
τοµέα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιου Υπουργού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού και ύστερα από γνώµη του
διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των αρµο-
δίων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να α-
ποσπώνται σε αυτόν εκπαιδευτικοί, καθώς και µόνιµοι ή
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή λοιπών φορέων και
υπηρεσιών του Δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα. Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτη-
ση του υπαλλήλου. Η διάρκεια της απόσπασης µπορεί να
ορίζεται µέχρι τρία (3) έτη και µπορεί να παρατείνεται,
µετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόµη τριετίες.
Η απόσπαση διακόπτεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την α-
πόσπαση ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου. Ο χρόνος
της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπη-
ρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε
συνέπεια. Οι αποσπώµενοι στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαµβάνουν
από αυτόν το σύνολο των αποδοχών τους µε τα πάσης
φύσεως επιδόµατα, γενικά ή ειδικά, που έχουν στην ορ-
γανική θέση τους µε τις προϋποθέσεις καταβολής τους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και των κατά περί-
πτωση συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται µετά από
εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώ-
νται συλλογικά όργανα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε συµµετοχή
µελών του διοικητικού συµβουλίου, στελεχών του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελεχών, επιστηµόνων και εµπειρο-
γνωµόνων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδα-
πής ή αλλοδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελ-
µατικών φορέων, κοινωνικών εταίρων για τη ρύθµιση θε-
µάτων, που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του και αφο-
ρούν τον καθορισµό επαγγελµατικών δικαιωµάτων, την
αναγνώριση ισότιµων τίτλων Ε.Ε.Κ. και την πιστοποίηση
εισροών και εκροών της δια βίου µάθησης. Με την ίδια α-
πόφαση καθορίζεται η συγκρότηση και ο τρόπος λει-
τουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω ειδικότερο τεχνικό ή
λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα. Με απόφαση των Υ-
πουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος και η
διαδικασία αποζηµίωσης των µελών τους.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι δυνα-
τή, για την υποβοήθηση στην άσκηση των αρµοδιοτήτων
του, η σύσταση και συγκρότηση τακτικών ή κατά περί-
πτωση επιτροπών ή οµάδων εργασίας στις οποίες µπο-
ρούν να συµµετέχουν µέλη του Δ.Σ., προϊστάµενοι και
προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και εκπροσώπων Υπουργεί-
ων, επαγγελµατικών φορέων και κοινωνικών εταίρων.
Στις επιτροπές ή οµάδες αυτές είναι δυνατόν να συµµε-
τέχουν εµπειρογνώµονες του δηµόσιου ή ιδιωτικού το-
µέα, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
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Άρθρο 28
Εσωτερική διάρθρωση/ Οργανωτική δοµή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει την ακόλουθη διάρθρωση:
α) Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μάθη-

σης
β) Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων
γ) Διεύθυνση Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού
δ) Διεύθυνση Επικοινωνίας και Ανάπτυξης
ε) Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών
στ) Νοµική Υπηρεσία (σε επίπεδο διεύθυνσης µε πα-

ράλληλη υπαγωγή στο Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύµ-
βουλο)
ζ) Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου 
η) Γραφείο Προέδρου (σε επίπεδο τµήµατος)
θ) Γραφείο Διευθύνοντος Συµβούλου (σε επίπεδο τµή-

µατος)
2. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μά-

θησης αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Αδειοδότησης Δοµών
β) Τµήµα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
3. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων αποτελείται

από τα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
β) Τµήµα Πιστοποίησης Προσόντων
γ) Τµήµα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσό-

ντων
4. Η Διεύθυνση Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Επιστηµονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέ-

ων ΣΥΕΠ.
β) Τµήµα Ανάπτυξης Υπηρεσιών και Εργαλείων ΣΥΕΠ.
5. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Ανάπτυξης αποτελεί-

ται από τα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Ανάπτυξης και Προβολής Επικοινωνίας
β) Τµήµα Διαχείρισης Γνώσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης
γ) Τµήµα Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας
6. Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών

αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Διοικητικού
β) Τµήµα Οικονοµικού
γ) Τµήµα Προµηθειών                                                                   

Άρθρο 29
Οργανικές θέσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Συνιστώνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ογδόντα (80) θέσεις
τακτικού προσωπικού, µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου,
πέντε (5) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή και δύο
(2) θέσεις Ειδικών συµβούλων Διοίκησης και µια (1) θέση
Ειδικού συνεργάτη Διοίκησης του ν. 3404/2005 (Α΄ 260).

2. Οι ογδόντα (80) θέσεις τακτικού προσωπικού καλύ-
πτονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου και κατανέµονται κατά κλάδο και ειδικότη-
τα ως ακολούθως:
α. Προσωπικό Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),

49 θέσεις. 
Οι θέσεις αυτές κατανέµονται κατά ειδικότητα ως ακο-

λούθως:
Π.Ε. Διοικητικού: 36 θέσεις
Π.Ε. Συµβούλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού:

5 θέσεις

Π.Ε. Διοικητικού-Οικονοµικού: 4 θέσεις
Π.Ε. Κοινωνιολόγων: 1 θέση
Π.Ε. Μηχανικών: 1 θέση
Π.Ε. Οικονοµολόγων: 1 θέση
Π.Ε. Ψυχολόγων: 1 Θέση
β. Προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 8 θέ-

σεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέµονται κατά ειδικότητα ως ακο-

λούθως:
Τ.Ε. Διοικητικού: 6 θέσεις
Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού: 1 θέση
Τ.Ε. Λογιστών: 1 θέση
γ. Προσωπικό Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 22

θέσεις.
Οι θέσεις αυτές κατανέµονται κατά ειδικότητα ως ακο-

λούθως:
Δ.Ε. Διοικητικού: 16 θέσεις
Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού: 1 θέση
Δ.Ε. Οδηγών: 3 θέσεις
Δ.Ε. Κλητήρων: 2 θέσεις
δ. Προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 1 θέ-

ση.
Οι θέσεις αυτές κατανέµονται κατά ειδικότητα ως ακο-

λούθως:
Υ.Ε. Κλητήρων: 1 θέση
3. Η κατάταξη του αριθµού των θέσεων κατά κατηγο-

ρία, κλάδο και Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., γίνεται µε α-
πόφαση του Δ.Σ. ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνο-
ντος Συµβούλου.

4. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν
πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µετά
από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τροπο-
ποιείται ο παρόν οργανισµός του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η
διάρθρωση της υπηρεσίας, αυξάνονται ή καταργούνται
οι Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία, ιδρύονται νέ-
ες οργανικές µονάδες (αυτοτελείς ή µη), µεταβάλλεται
(αυξάνεται ή µειώνεται) ο αριθµός του απαιτούµενου
προσωπικού και οι αναγκαίες ειδικότητες ανά οργανική
µονάδα και γενικώς ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα για
την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ανάλογα µε τις ανά-
γκες της και τις αρµοδιότητες που ανατίθενται κάθε φο-
ρά στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 30
Θέµατα του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163)
προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής: 

«ιγ) το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) (αριθ. 1631/896/5.5.2009)
απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλά-
δος κατά το µέρος που παρέχει υπηρεσίες δια βίου µά-
θησης αποκλειστικά σε θέµατα ποιµαντικής επιµόρφω-
σης.»

2. α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ.
1 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄ 51) αντικαθίσταται
ως εξής: 
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«- Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που παρέχεται από
το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δηµοσίου, καθώς
και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι., ή από
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης, το Κοινω-
νικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δη-
µόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορ-
φώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και α-
ποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό: µέχρι 50 µό-
ρια (ανά ηµέρα επιµόρφωσης ένα (1) µόριο µε ανώτατο
όριο τα 50 µόρια). Στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση που
µοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαµβάνονται και τα
πιστοποιητικά επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων
σχολών επιµόρφωσης του Δηµοσίου που έχουν αποκτη-
θεί µέχρι 15.5.2009 (ηµεροµηνία έναρξης πιστοποιηµέ-
νης επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»
β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2

του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄ 51) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«- Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που παρέχεται από
το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δηµοσίου, καθώς
και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι., ή από
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης, το Κοινω-
νικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δη-
µόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορ-
φώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και α-
ποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό: µέχρι 50 µό-
ρια (ανά ηµέρα επιµόρφωσης ένα (1) µόριο µε ανώτατο
όριο τα 50 µόρια). Στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση που
µοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαµβάνονται και τα
πιστοποιητικά επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων
σχολών επιµόρφωσης του Δηµοσίου που έχουν αποκτη-
θεί µέχρι 15.5.2009 (ηµεροµηνία έναρξης πιστοποιηµέ-
νης επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»
γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3

του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄ 51) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«- Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που παρέχεται από
το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δηµοσίου, καθώς
και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι., ή από
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης, το Κοινω-
νικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δη-
µόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορ-
φώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και α-
ποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό: µέχρι 50 µό-
ρια (ανά ηµέρα επιµόρφωσης ένα (1) µόριο µε ανώτατο
όριο τα 50 µόρια). Στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση που
µοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαµβάνονται και τα
πιστοποιητικά επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων
σχολών επιµόρφωσης του Δηµοσίου που έχουν αποκτη-
θεί µέχρι 15.5.2009 (ηµεροµηνία έναρξης πιστοποιηµέ-
νης επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»

Άρθρο 31
Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας

και στοιχείων ελληνικής γλώσσας και Πολιτισµού

Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215),
αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας
και πολιτισµού αποδεικνύεται µε έναν από τους ακόλου-
θους τίτλους: α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής
τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελ-
λάδα, β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού
τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα,
γ) αναγνωρισµένο τίτλο αποφοίτησης από τµήµατα ελ-
ληνικής γλώσσας πανεπιστηµίων του εξωτερικού, δ) πι-
στοποιητικό ελληνοµάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1
που εκδίδεται σύµφωνα µε το π.δ. 60/2010 και ε) ειδικό
πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας
και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού µετά α-
πό επιτυχή εξέταση που διενεργείται µε ευθύνη της Γενι-
κής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία µε το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο των αρµοδιο-
τήτων του για την πιστοποίηση της ελληνοµάθειας.

2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου
Α, που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 363/1998 (Α΄
242), ή Α2, που εκδίδεται σύµφωνα µε το π.δ. 60/2010
(Α΄ 98), θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της ελ-
ληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού προκειµένου
να υπαχθούν στις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (Α΄ 160),
εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της επαρκούς
γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτι-
σµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται από
την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.

3.  Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού από τη Γενική Γραµ-
µατεία Δια Βίου Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από
τη ΓΓΔΒΜ της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ι-
στορίας και πολιτισµού για τους κατόχους πιστοποιητι-
κού ελληνοµάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και κάθε άλ-
λη σχετική λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητι-
κών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, µπορούν να συµµετέχουν όσοι πολί-
τες τρίτων χωρών διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
µπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσε-
ων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπο-
νται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώ-
σει την παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων εκµάθη-
σης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, ιδίως
στο πλαίσιο προγραµµάτων ένταξης που απευθύνονται
σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων δια-
µονής µακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζε-
ται κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά τη διοργάνωση και το
περιεχόµενο των ειδικών προγραµµάτων εκµάθησης της
ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων
της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού.

6. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από τον ενδιαφερό-
µενο παράβολο υπέρ του Δηµοσίου. Το ύψος του παρα-
βόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται µε
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απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 32
Παράταση προθεσµίας

Παρατείνεται για επτά (7) µήνες ακόµα η προθεσµία
που τάσσει το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 329 του
ν. 4072/2012 (Α΄ 86) προκειµένου να εκδοθεί το προε-
δρικό διάταγµα που θα καθορίζει τα όργανα, τη διαδικα-
σία καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, καθώς και τη βαρύτητα των επιµέρους
κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγη-
ση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Η
παράταση άρχεται από την 11η Αυγούστου 2012, οπότε
και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσµία, και λήγει στις 10
Μαρτίου 2013.

Άρθρο 33
Προσωπικό σχολικών µονάδων ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης εξωτερικού

Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4027/2011 τροποποιεί-
ται ως εξής: 

«3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντο-
νιστών εκπαίδευσης και των σχολείων των οποίων φορέ-
ας είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές,
είναι δυνατόν να προσλαµβάνεται εκπαιδευτικό-διδακτι-
κό ή διοικητικό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου η διάρκεια της οποίας θα
είναι ίση µε το διάστηµα που διαρκεί η ανάγκη και σε κα-
µία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη σχολική
περίοδο σύµφωνα µε το πρόγραµµα του σχολείου. Απο-
κλείεται η αναγνώριση των συµβάσεων αυτών ως αορί-
στου χρόνου. Επιπροσθέτως και πάντοτε προκειµένου
να καλυφθούν έκτακτες περιοδικές ανάγκες, επιτρέπε-
ται να χρησιµοποιηθεί ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπι-
κό, µετά από απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Σε
κάθε περίπτωση, το προσωπικό που θα προσφέρει κατά
τα ανωτέρω το εκπαιδευτικό, διδακτικό ή διοικητικό έρ-
γο, θα πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτού-
νται για την πλήρωση των θέσεων που καταλαµβάνο-
νται.»

Άρθρο 34
Θέµατα Α.Ε.Ι

1. Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69)
τροποποιείται ως εξής: Η φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των
Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συµπληρώσεως του ορίου
ηλικίας,…» τροποποιείται µε τη φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι.., που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης,…». 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 11
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο 47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) και
συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5
του ν. 4076/ 2012 (Α΄ 159) τροποποιείται ως εξής: 

«11.α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισµών των Ιδρυµά-
των για τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008
(Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την εφαρ-

µογή των διατάξεων αυτών µετά την έκδοση των Οργα-
νισµών των Ιδρυµάτων, όπου γίνεται αναφορά σε σχο-
λές µεταπτυχιακών σπουδών νοούνται οι Σχολές των Ι-
δρυµάτων και όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευ-
ση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσµητεία.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως τροποποιήθηκε µε το
ν. 4076/2012 (Α΄159) τροποποιείται ως εξής: 

«β) οι λέκτορες µε θητεία που υπηρετούν ή έχουν ε-
κλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορι-
σµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή ε-
κλεγούν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε θέ-
σεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν να ζητήσουν
την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή
µέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δηµοσί-
ευση της πράξης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλε-
γεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους
και αποχωρούν από το ίδρυµα.» 

4. Η περίπτωση γ΄της παρ. 4 του άρθρου 77 του
ν. 4009/ 2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: 

« γ. Επίκουροι µε θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή εκλεγούν µε-
τά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε θέσεις για τις
οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, διορίζονται για τετραετή θητεία µετά
το πέρας της οποίας υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση
της θητείας τους, µονιµοποίηση στη βαθµίδα τους ή εξέ-
λιξη στην ανώτερη βαθµίδα ύστερα από τη συµπλήρωση
τετραετίας από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού
τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι
οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία
της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση µονιµοποίησής τους,
οι θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωπο-
παγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες
και καταλαµβάνουν έως την εξέλιξή τους σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση αρνητι-
κής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξη τους και ε-
φόσον δεν έχουν µονιµοποιηθεί κατά τα ανωτέρω απο-
χωρούν από το ίδρυµα κατά τη λήξη της θητείας τους.»

5. Η περίπτωση α΄της παρ. 5 του άρθρου 77 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Οι µόνιµοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δηµο-
σίευση του παρόντος νόµου διατηρούν τις θέσεις τους
είτε µέχρι τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους
από την υπηρεσία είτε µε την εξέλιξή τους στη βαθµίδα
του επίκουρου καθηγητή, για την οποία µπορούν να υπο-
βάλλουν αίτηση µε τη συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας
από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις δύο αυτές
περιπτώσεις οι θέσεις αυτές καταργούνται.»

6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του ν. 4076/2012 (Α΄
159) η θητεία των εκλεγέντων, σύµφωνα µε αυτόν, οργά-
νων ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του αντίστοιχου
έτους ολοκλήρωσης αυτής. Οι αντιπρυτάνεις, των οποί-
ων η θητεία έχει παραταθεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 12 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), ασκούν τα καθή-
κοντα που προβλέπονται στην παρ. 17 του άρθρου 8
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
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7. Η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
καταργείται. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχε-
ται από την ψήφιση του νόµου.

8. Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου δύνα-
νται να περιλαµβάνουν µαθήµατα για την εκµάθηση ξέ-
νων γλωσσών.»

9. Στο τέλος της περίπτωσης α΄της παρ. 1 του άρθρου
24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής: 

«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους Καθηγητές των
Α.Ε.Ι. να απασχολούνται, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε
µη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα τα οποία αποτε-
λούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,».

10. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4009/2011 ( Α΄ 195) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να
διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους
αµισθί.»

11. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθε-
ται νέα παράγραφος 10 ως εξής: 

«10. Για τους καθηγητές που εξελέγησαν ή µετακινή-
θηκαν στην ίδια βαθµίδα σε άλλο ΑΕΙ της χώρας, στο
χρόνο εξέλιξής τους στην επόµενη βαθµίδα θα προσµε-
τράται η θητεία που είχαν στη βαθµίδα του ΑΕΙ προέλευ-
σης. Για να έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την εξέλιξή
τους στην επόµενη βαθµίδα θα πρέπει να έχουν συµπλη-
ρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας στη βαθµίδα
του ΑΕΙ προορισµού.»

12. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄
195) προστίθεται περίπτωση δ΄ως εξής: 

«δ) Οι Καθηγητές και οι Λέκτορες που έχουν συµπλη-
ρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια υπηρεσίας στο Τµήµα
που υπηρετούν έχουν τη δυνατότητα µετακίνησης σε
άλλο Τµήµα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστηµίου στην ίδια
βαθµίδα που κατέχουν στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο. Α-
ποκλείεται η µετακίνηση Καθηγητών προς τα Πανεπιστή-
µια των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για τη µετακί-
νηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόµενου προς το
Τµήµα του και προς το Τµήµα υποδοχής, αιτιολογηµένη
σύµφωνη γνώµη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο
Τµηµάτων και σύµφωνη γνώµη της Κοσµητείας σε περί-
πτωση που το Τµήµα προέλευσης ανήκει σε Σχολή για τη
λήψη απόφασης περί µετακίνησης εφαρµόζεται αναλό-
γως στο Τµήµα υποδοχής η διαδικασία για την εκλογή
καθηγητών και λεκτόρων σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετακίνηση είναι
σχετική απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής προέλευ-
σης, µε την οποία συνηγορεί στη µεταφορά της πίστω-
σης της θέσης του Καθηγητή που µετακινείται. Η µετακί-
νηση γίνεται µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
υποδοχής µετά από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του
Πανεπιστηµίου προέλευσης. Τα όσα ανωτέρω εφαρµό-
ζονται αναλογικά και στους καθηγητές των Τ.Ε.Ι.»

13. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195)
τροποποιείται ως εξής: 

«4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψη-
φίων η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να
ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο
καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο
µητρώο των εξωτερικών µελών ή στο µέτρο που αυτό
δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ηµεδα-
πής που ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών µελών και
από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται α-

πό τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα µη-
τρώα του ιδρύµατος και δεν περιλαµβάνονται στα τακτι-
κά ή αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής επιλογής ή ε-
ξέλιξης.»

14. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011
(Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν. 4076/
2012 (Α΄ 159), προστίθεται νέα παράγραφος 13Α ως εξής: 

«13Α. α. Το Συµβούλιο λειτουργεί νοµίµως αν κάποια
από τα µέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιον-
δήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας
εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις
του, τα λοιπά µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
β. Αν τα λοιπά µέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει α-
παρτία, µε απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
τα ελλείποντα µέλη αντικαθίστανται από επόµενα στη
σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα. γ. Αν η αντικατά-
σταση των ελλειπόντων µελών δεν είναι δυνατή κατά τα
αµέσως ανωτέρω, µε απόφαση που εκδίδεται από τον Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού αυτά αντικαθίστανται µε κλήρωση µεταξύ των
καθηγητών Α΄ βαθµίδας του Ιδρύµατος. δ. Αν η αντικα-
τάσταση των ελλειπόντων µελών δεν είναι δυνατή κατά
τα αµέσως ανωτέρω, το αρµόδιο για τη διενέργεια των
εκλογών όργανο προβαίνει αµελλητί στη διενέργεια ε-
κλογών για την ανάδειξη νέου Συµβουλίου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

15. Αρµόδια όργανα για την έγκριση, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2685/1999 (Α΄35) «Κάλυψη
δαπανών µετακινούµενων υπαλλήλων εντός και εκτός ε-
πικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, των µετα-
κινήσεων του προβλεπόµενου στο άρθρο 4 του ιδίου ως
άνω νόµου προσωπικού των πανεπιστηµίων και του Διε-
πιστηµονικού Οργανισµού Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πλη-
ροφόρησης, είναι κατά περίπτωση οι Πρυτάνεις, οι Πρό-
εδροι των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστηµίων
και ο Πρόεδρος του προαναφερόµενου οργανισµού. Η ι-
σχύς της εν λόγω διάταξης άρχεται από την 1.1.2010.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) τροποποιείται ως εξής: 

«2. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος
για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειµένου
περί γνωστικών αντικειµένων εξαιρετικής και αδιαµφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η κατοχή
διδακτορικού διπλώµατος από υποψήφιο συνεκτιµάται
ως ουσιαστικό προσόν.» 

16. Στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«6. Επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύ-
ρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψή-
φιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας δύ-
ναται να προσλαµβάνονται ως πανεπιστηµιακοί υπότρο-
φοι δια πράξεως του οικείου Τµήµατος µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τη διεξα-
γωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού, οργανω-
τικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόµενου
δια της συµβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικει-
µένου γίνεται µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τοµέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση
Τµήµατος. Η διάρκεια της συµβάσεως καθορίζεται µέχρι
ενός Πανεπιστηµιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα
µε τις ανάγκες του Τοµέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται
ή να παρατείνεται, πλην όµως ο συνολικός χρόνος πρό-
σληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστη-
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µιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι
πλήρης ή µερική και η κάλυψη της αποζηµίωσής τους θα
γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει
το Τµήµα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης
προς το οικείο Α.Ε.Ι..»

17. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση,
η οποία ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων
για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφω-
να µε το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών, έχουν τη δυ-
νατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του
Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013 σε όλα τα µαθήµατα που
οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειµερι-
νό ή εαρινό εξάµηνο.

18. Στο άρθρο 11 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) προστίθε-
ται παράγραφος 16 ως εξής: 

«16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από ει-
σήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργα-
νισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είναι δυνατή η χορή-
γηση αντιστοιχίας των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο της Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
σης και αυτών της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης,
ήτοι των αποφοίτων των I.E.Κ. µε τα αντίστοιχα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδι-
κοτήτων προϋφιστάµενων αντίστοιχων συστηµάτων εκ-
παίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεµηθεί µε
προεδρικά διατάγµατα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του
ν. 2009/1992 (Α΄18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του
ν. 3879/2010 (Α΄163), καθώς και γ) µε την, κατά περίπτω-
ση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νοµοθε-
σία εκάστου καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου.»

19. α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν µέρος στις ε-
ξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους
2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχο-
λή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τεκµαίρουν
δικαίωµα µεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντί-
στοιχη Σχολή ή Τµήµα, κατά την έννοια της υπ’ αριθ.
67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστη-
µιακών Τµηµάτων» (Β΄ 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/
7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β΄ 998), όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον το ετήσιο
κατά το έτος 2011 εισόδηµα του δυνητικά δικαιούχου και
των µελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό
των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά κε-
φαλήν. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυ-
χόντες που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρ-
τηµα της υπ’ αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοι-
νής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατο-
ποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγε-
νή α΄ ή β΄βαθµού ή οι γονείς ή κηδεµόνες αυτών, ένας
εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγµέ-
να συµπληρώσει δέκα (10) µήνες ανεργίας εντός του έ-
τους 2012, το ανωτέρω εισόδηµα υπολογίζεται στο δι-
πλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κε-
φαλήν.
β. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγµατο-

ποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και επιτρέπεται
µόνο από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή από Τ.Ε.Ι. σε
Τ.Ε.Ι.. Ο αριθµός των µεταφεροµένων θέσεων δεν επι-
τρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθµού των
εισακτέων ανά Σχολή ή Τµήµα που εδρεύει στους νοµούς

Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού α-
ριθµού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τµήµατα.
γ. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν

σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο διαφορετικών
Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ.
δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά

Σχολή ή Τµήµα είναι µε σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου και των

µελών της οικογενείας του κατά το έτος 2011, κατά αύ-
ξουσα κατανοµή,
ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόµενες στο

παράρτηµα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010)
κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγµατο-
ποιήσει δωρεά οργάνου, ή µυελού των οστών σε συγγε-
νή α΄ ή β΄ βαθµού,
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό

φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α' 195), εφόσον δεν είναι ήδη
κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,
που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκ-
κλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Τουρισµού διαφορετικής πόλης της
µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να α-
νήκει στην κατηγορία των πολύδυµων τέκνων που συµµε-
τείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύ-

ζυγο που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτη-
µα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄1612/2010) κοινής υ-
πουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει
δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή
β΄βαθµού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο
γονείς,
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυµάτων της τρο-

µοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 1897/1990 (Α΄ 120),
στστ) τα µόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων,

κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη µεταφο-

ρά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων
χορήγησης της µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας πα-
ραγράφου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την

ψήφιση του νόµου.
20. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεµελιω-

δών ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Συντάγµατος:
α) Ο Αθανάσιος Τσιµηρίκας, του Γεωργίου και της Ειρή-

νης, πρωτοετής φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµο-
τικής Εκπαίδευσης του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης, µεταφέρει αυτοδικαίως τη θέση εισαγωγής του,
στο αντίστοιχο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευ-
σης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
κατά την έννοια της υπ' αριθ. 67859/Β 1/5.7.2006 απόφα-
σης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
«Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (Β΄ 874) και
β) Η Κωνσταντίνα Τσιµηρίκα, του Γεωργίου και της Ει-

ρήνης, πρωτοετής φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δη-
µοτικής Εκπαίδευσης του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης, µεταφέρει αυτοδικαίως τη θέση εισαγωγής της,
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στο αντίστοιχο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευ-
σης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
κατά την έννοια της υπ' αριθ. 67859/Β 1/5.7.2006 απόφα-
σης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
«Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (Β' 874).

21. Η Μαρία Άννα Πουκαµισά του Σπυρίδωνος, κόρη
του δολοφονηθέντος στις 13.6.2012 στον Άγιο Ιωάννη
Ρέντη φαρµακοποιού, Σπυρίδωνος Πουκαµισά εισάγεται
στη Φαρµακευτική Σχολή Αθήνας καθ’ υπέρβαση του α-
ριθµού των εισακτέων. Για την εγγραφή της πρέπει να κα-
ταθέσει αίτηση µεταγραφής από το Χηµικό Τµήµα του
Πανεπιστηµίου της Αθήνας προς τη Γραµµατεία της Σχο-
λής ή του Τµήµατος Φαρµακευτικής, µαζί µε τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά εντός µηνός από τη θέση σε ισχύ
της παρούσας. 

22. Στο άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4009/2011 αντικαθίστα-
ται το δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οι καθηγητές και οι λέκτορες, µετά από απόφαση της
Συνέλευσης Τµήµατος, µπορούν να ασκούν πλήρες διδα-
κτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει ε-
πιστηµονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τοµείς του
ίδιου Τµήµατος και σε περισσότερα από ένα Τµήµατα της
ίδιας Σχολής µετά από αίτηµα του Τοµέα ή του Τµήµατος
υποδοχής.»

23. Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 οι εξετάσεις εισα-
γωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή
Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας θα πραγµατο-
ποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις
οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016. 

24. Στο εδάφιο ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.
4009/2011 προστίθεται:

«Δεν τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων
τους ως καθηγητές οι αναπληρωτές διοικητές των ανω-
τέρω νοµικών προσώπων, εφόσον επιλέξουν την πλήρη
και αποκλειστική απασχόλησή τους στο Πανεπιστήµιο και
την άσκηση του κλινικού και εργαστηριακού έργου σε
Πανεπιστηµιακή κλινική, εργαστήριο ή µονάδα νοσοκο-
µείου του Ε.Σ.Υ..»

25. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 10 ως εξής:

«10. Τα µέλη Δ.Ε.Π. (Λέκτορες και Επίκουροι Καθη-
γητές) που εξελέγησαν πριν τη δηµοσίευση του
ν. 4009/2011 έχουν το δικαίωµα να µονιµοποιηθούν στη
βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µετά τη συµπλήρωση
τριετούς θητείας στη βαθµίδα αυτή, µετά από κρίση σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εάν µονιµοποιηθούν δύ-
ναται να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στη βαθµίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε µετά τη δηµοσίευ-
ση στο ΦΕΚ της πράξης µονιµοποίησής τους στη βαθµίδα
του Επίκουρου Καθηγητή.»

Άρθρο 35
Αναγνώριση µαθηµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνα-
τότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τµήµα των Πα-
νεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Α-
καδηµίες, να αναγνωρίσουν µαθήµατα τα οποία έχουν δι-
δαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τµήµα προέλευσης
τους.

2. Η αναγνώριση των µαθηµάτων, σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, πραγµατοποιείται µε απόφα-

ση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδηµαϊκού Συµβου-
λίου του Τµήµατος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές α-
παλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων ή των α-
σκήσεων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος υ-
ποδοχής που διδάχθηκαν στο Τµήµα προέλευσης και δύ-
νανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάµηνο από αυτό
της εγγραφής τους.

Άρθρο 36
Θέµατα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), η ο-
ποία καταργήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 81 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) επανέρχεται σε ισχύ και αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Ο συνολικός αριθµός των παρεχόµενων θέσεων
για φοιτητές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου
καθορίζεται κατά ακαδηµαϊκό έτος, µε εισήγηση της Συ-
γκλήτου και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η Σύγκλητος
κατανέµει και ορίζει το ποσοστό του ανωτέρω συνολι-
κού αριθµού παρεχόµενων θέσεων και επιπλέον εξειδι-
κεύει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας στα
Προγράµµατα Σπουδών του Ε.Α.Π..» 

Άρθρο 37
Θέµατα Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 23
του ν. 2621/1998 (Α΄ 136) όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α΄195), προστί-
θενται και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραµµα-
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

2. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε΄της παρ. 4 του άρ-
θρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθενται και οι
τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Τεχνολογίας.

3. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/
2010 προστίθεται η εξής φράση: 

«…, καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και τεχνολο-
γικούς φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται α-
πό τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα (Ν.Π.Ι.Δ.)
που έχουν συσταθεί µε προεδρικά διατάγµατα κατ’ εξου-
σιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη
της επιστηµονικής τεχνολογικής έρευνας», όπως ισχύει
σήµερα.»

Άρθρο 38
Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121), ό-
πως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε την
παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, µε τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29), το
άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (Α΄ 120) και το άρθρο 53 του
ν. 4049/2012 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χει-

µερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες.
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β) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσµια Πρω-
ταθλήµατα ανδρών � γυναικών, νέων ανδρών � νέων γυ-
ναικών, εφήβων � νεανίδων, παίδων � κορασίδων ( εφε-
ξής για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου: όλων των κα-
τηγοριών) σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλ-
λιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο
οµοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαι-

ρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συµµετοχή
στη διοργάνωση εθνικών οµάδων από οκτώ (8) τουλάχι-
στον χώρες προκειµένου για τα οµαδικά αθλήµατα και
για τα ατοµικά αθλήµατα η συµµετοχή οκτώ (8) τουλάχι-
στον αθλητών ανά αγώνισµα από οκτώ (8) τουλάχιστον
χώρες στο αγώνισµα που σηµειώθηκε η διάκριση.
γ) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά

Πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών σε άθληµα ή αγώ-
νισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµέ-
νες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της ε-
ξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι να ισχύ-
ουν τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
β΄της παραγράφου αυτής.
δ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς

Αγώνες.
ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυµπιακούς Α-

γώνες Νεότητας.
στ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους

Αγώνες όλων των κατηγοριών.
ζ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους

Μαθητικούς � Σχολικούς Αγώνες.
η) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσµιας ή πανευρω-

παϊκής επίδοσης όλων των κατηγοριών σε άθληµα ή α-
γώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρι-
σµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες. 
θ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσµιους

Σχολικούς Αγώνες.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121), ό-

πως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε την
παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/ 2008 (Α΄ 210), µε τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009
(Α΄ 29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, (Α΄120) και το άρ-
θρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερι-
νούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νί-
κη σε Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ή 1η έως 3η νίκη σε Πα-
νευρωπαϊκό Πρωτάθληµα ανδρών – γυναικών, νέων αν-
δρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων ή που επι-
τυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσµια ή πανευρωπαϊκή ε-
πίδοση ανδρών – γυναικών σε άθληµα ή αγώνισµα αθλή-
µατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον
παρόντα νόµο αθλητικές οµοσπονδίες, εισάγονται σε ο-
ποιαδήποτε Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. της προτίµησής τους
και εγγράφονται σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθµού
των εισακτέων που ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή

είναι να έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών και
τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συµµετοχή στις εκά-
στοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ε-
νεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δρα-
στηριότητας, µέχρι τη στιγµή της άσκησης του σχετικού
δικαιώµατος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται µε βεβαίωση
της οικείας, αναγνωρισµένης κατά τον παρόντα νόµο ο-
µοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθληµα ή αγώνι-

σµα αθλήµατος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού. 
Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε

θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς αγώνες, 7η έως 8η
νίκη σε Παγκόσµιους Αγώνες αντρών – γυναικών, νέων
ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, 4η έως 8η
νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα αντρών – γυναι-
κών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα παί-
δων – κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυµπιακούς Α-
γώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµιους Σχολι-
κούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσµια ή
πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών � νέων γυναικών,
εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγρά-
φεται σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέ-
ων που ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις µε την επιφύλαξη της συνδροµής των προϋπο-
θέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρού-
σας παραγράφου. 
Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακρι-

θέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών-τριών,
µε την προϋπόθεση της συνδροµής των όσων ορίζονται
στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε
τη σειρά προτίµησής τους στο µηχανογραφικό τους δελ-
τίο κατά φθίνουσα σειρά µορίων και εφόσον συγκεντρώ-
νουν αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε το 90% του α-
ριθµού των µορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συ-
γκεκριµένη σχολή στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, κατά τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997
(A΄188), όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συ-
νόλου των µορίων ως ακολούθως:

1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυ-
µπιακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισα-
γωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.. 

2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα
ανδρών-γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισα-
γωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµιους Αγώνες παίδων

– κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσµιας
επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύ-
ξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα νέ-

ων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέ-
χεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα
Α.Ε.Ι..
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα

παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 35% για ει-
σαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισα-
γωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..

3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλή-
µατα ανδρών � γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση
για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµα-

τα παίδων � κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση
ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται
προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20%
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµα-

τα νέων ανδρών � νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων,
παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή
ή τµήµα Α.Ε.Ι..
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµα-

τα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισα-
γωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..

4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέ-
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χεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και
15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα
Α.Ε.Ι..

5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νε-
ότητας παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλ-
λη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις της παρούσας παραγρά-

φου αφορούν αθλήµατα ή αγωνίσµατα αθληµάτων που
καλλιεργούνται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα
νόµο αθλητικές Οµοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθε-
ση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε Πα-
γκόσµια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα, είναι να ισχύ-
ουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες
διοργανώσεις κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου.

5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσµιους Σχολικούς Α-
γώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύ-
ξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..

6) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των
κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τµήµα Α.Ε.Ι..
β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κα-

τηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα
Α.Ε.Ι..
γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κα-

τηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα
Α.Ε.Ι..
δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει

πανελλήνια επίδοση σε αγώνισµα όλων των κατηγοριών
λαµβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισα-
γωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. που
παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η
νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζό-
µενα στην παρούσα παράγραφο. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διά-

κρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγο-
ριών είναι η συµµετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ο-
µάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωµατεία για τα οµαδικά
αθλήµατα και προκειµένου για τα ατοµικά αθλήµατα η
συµµετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλά-
χιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωµατεία ανά
αγώνισµα, η δε διάκριση να αφορά άθληµα ή αγώνισµα
αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά
τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες. Περαιτέρω στα οµαδικά
αθλήµατα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συµµετοχή του-
λάχιστον στο 50% των αγώνων της διοργάνωσης και πα-
ράλληλα ο συνολικός αριθµός των συµµετασχόντων α-
θλητών-τριών της οµάδας του-της να µην υπερβαίνει το
20% του αριθµού, των υπό των οικείων κανονισµών του
αθλήµατος ή του αγωνίσµατος του αθλήµατος, δικαιου-
µένων αθλητών-τριών να συµµετάσχουν στη διοργάνω-
ση αυτή. Κατά τον προσδιορισµό των ποσοστών του
προηγουµένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην
αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδι-
κό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης
µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από
το µισό της ακέραιης µονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση
στην αµέσως προηγούµενη ακέραιη µονάδα.

7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς �
Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισα-
γωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τµήµα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η νί-

κη, 8% για τη 2η νίκη και 7% για την 3η νίκη, υπό την
προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύ-
χθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα,
λογιζοµένων, για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου,
των σχολείων ως σωµατείων.
Δεν αναγνωρίζεται η διάκριση η οποία σηµειώνεται α-

πό µαθητή-τρια – αθλητή-τρια, που µεταγράφεται είτε α-
πό ένα Λύκειο της ηµεδαπής σε άλλο είτε σε Λύκειο της
ηµεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής κατά το σχολικό έ-
τος της διάκρισης όσον αφορά στα οµαδικά αθλήµατα. Η
απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει , ό-
ταν αφορά µαθητή-τρια – αθλητή-τρια που ήταν µόνιµος-
η κάτοικος της αλλοδαπής και για πρώτη φορά µετεγ-
γράφεται σε Λύκειο της ηµεδαπής ή σε µαθητή-τρια – α-
θλητή-τρια που ο ασκών την επιµέλειά του-της εγκαθί-
σταται λόγω αποδεδειγµένων επαγγελµατικών του υπο-
χρεώσεων σε άλλη περιοχή.
Σε περίπτωση που µαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η

νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς α-
γώνες όσο και σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προ-
βλεπόµενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για
την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τµήµα
Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά µία ποσοστιαία µονάδα.
Επιφυλασσοµένων των οριζοµένων στο πρώτο και τρί-

το εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές-τριες
που έχουν κατακτήσει µία τουλάχιστον νίκη από τις ανα-
φερόµενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας
παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό
20% επιπλέον του εκάστοτε αριθµού των εισακτέων στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε α-
ριθµού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή
τµήµα Α.Ε.Ι.. Οι αθλητές-τριες που εισάγονται στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγρά-
φου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του
αθλήµατος στο οποίο σηµείωσαν τη διάκριση, εφόσον το
τµήµα εισαγωγής του-της χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν

στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 7
της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην
αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδι-
κό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης
µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από
το µισό της ακέραιης µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη,
εκτός εάν µηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλο-
ποίηση στην ακέραιη µονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση
να υπάρχει µία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τµή-
µα Α.Ε.Ι.. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαι-
ρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειµερι-
νούς Ολυµπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσµια  Πρωτα-
θλήµατα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα  των κατηγο-
ριών ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών,
εφήβων – νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τµήµα
Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο που κυρίως
προετοιµάζεται, δύναται να µετεγγραφεί, κατόπιν αιτή-
σεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο
αυτό εκπαιδευτικό ίδρυµα, κατά περίπτωση, µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, έπειτα από εισήγηση του αρµοδίου για
τον Αθλητισµό Υπουργού, ώστε να µπορεί απρόσκοπτα
να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραί-
τητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωµα του προη-
γούµενου εδαφίου είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι
ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους
δραστηριότητας, έως την ηµεροµηνία υποβολής της
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σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που θα πιστοποιείται µε βε-
βαίωση της οικείας, αναγνωρισµένης, κατά τον παρόντα
νόµο, Οµοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθληµα
ή αγώνισµα αθλήµατος, η οποία θα επικυρώνεται από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.»

3. Μετά το τέλος της παρ. 14 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως τo άρθρο αυτό αντικαταστά-
θηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 18 του
ν. 3708/2008 (Α΄210), τις παραγράφους 1 και 2 του άρ-
θρου 17 του ν. 3748/2009 (Α΄29), το άρθρο 45 του
ν. 3773/2009, (Α΄120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012
(Α΄ 35), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Στους αθλητές µε αναπηρία που κατακτούν 7η ή 8η
νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Παραολυµπιακούς Αγώ-
νες ή σε Παγκόσµιους Αγώνες ή Πανευρωπαικούς Αγώ-
νες ανδρών – γυναικών παρέχεται 30% προσαύξηση για
εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. µε την προϋπόθεση
της µη συνδροµής της εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου αυτής.»

4. H παρ. 13 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121),
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθη-
κε µε την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008
(Α΄210), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του
ν. 3748/2009 (Α΄29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009
(Α΄120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄35), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«13.Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως
και την 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς
Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήµατος της απονο-
µής δηµόσιου επαίνου µετά διπλώµατος από τον αρµό-
διο για τον αθλητισµό Υπουργό.»

5. H παρ. 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121),
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθη-
κε µε την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α΄
210), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του
ν. 3748/2009 (Α΄29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009
(Α΄120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄350), αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«21. Σε διακριθέντα αθλητή ή αθλήτρια που τιµωρείται
ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ δεν χορη-
γούνται οι οικονοµικές παροχές, τα ευεργετήµατα και οι
διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και των άρθρων 31 και 35 του νόµου
αυτού. Σε περίπτωση που αυτά έχουν χορηγηθεί ανακα-
λούνται οίκοθεν µε την ίδια διαδικασία που αυτά χορηγή-
θηκαν. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων της
παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τα
πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρό-
ντος νόµου.»

6. Μετά την παράγραφο 22 του άρθρου 34 του ν.
2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει προστίθεται νέα παρά-
γραφος 23 ως εξής:

«23. Προς το σκοπό της καλύτερης προετοιµασίας των
εν ενεργεία αθλητών και αθλητριών των εθνικών οµά-
δων, των αναγνωρισµένων κατά τον παρόντα νόµο αθλη-
τικών Οµοσπονδιών που καλλιεργούν άθληµα ή αγώνι-
σµα αθλήµατος που περιλαµβάνεται στο εκάστοτε ι-
σχύον πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων, και εργάζονται
είτε στο Δηµόσιο, είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στε-
νού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είτε στους Ο.Τ.Α. ό-
λων των βαθµίδων είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια µε
αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόµενα, προκειµένου
να συµµετάσχουν σε αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου, ό-
πως είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσµια ή Πα-
νευρωπαϊκά πρωταθλήµατα. Η άδεια χορηγείται από τον

φορέα όπου εργάζεται ο αθλητής ή η αθλήτρια, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία θα συνοδεύε-
ται υποχρεωτικά: α) µε βεβαίωση της Ελληνικής Ολυ-
µπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειµένου για τους θερι-
νούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες κατά περίπτω-
ση, η οποία θα πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει
προκριθεί και είναι µέλος της Ολυµπιακής οµάδας που
θα συµµετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και β) µε
βεβαίωση της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας, η οποία
θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
(Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσµιων ή Πανευρω-
παϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστο-
ποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι
µέλος της εθνικής οµάδας που θα συµµετάσχει στην α-
ντίστοιχη διοργάνωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουµένων εδαφίων της πα-

ραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και στους ερ-
γαζόµενους αθλητές και αθλήτριες µε αναπηρία (ΑΜΕΑ)
που εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Στους αθλητές
αυτούς την προαναφερόµενη βεβαίωση χορηγεί η Ελλη-
νική Παραολυµπιακή Επιτροπή ή η Ελληνική Οµοσπονδία
Αθλητισµού Κωφών προκειµένου για τους κωφούς αθλη-
τές, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.).»

7. α. Η περίπτωση α΄της παρ. 3 του άρθρου 6 του
π.δ. 130/2000,(Α΄113), όπως η περίπτωση αυτή τροπο-
ποιήθηκε µε την περίπτωση α΄της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 3262/2004 (Α΄173) αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλο-
γή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ) των Ο-
µοσπονδιών που καλλιεργούν ολυµπιακά αθλήµατα , κα-
τά τα οριζόµενα στα άρθρα 22 και 24 του ν. 2725/1999
(Α΄121), όπως αυτός ισχύει, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) ε-
κάστης Οµοσπονδίας (τακτική ή έκτακτη) εκλέγει επί-
σης, µε µυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της
στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) έναν αντι-
πρόσωπο µε τον αναπληρωτή του. Εάν κάποια Οµοσπον-
δία δεν εκλέξει τον αντιπρόσωπό της µέσα στην προθε-
σµία της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως
αυτός ισχύει, η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί νόµιµα χωρίς τον εκ-
πρόσωπο της Οµοσπονδίας αυτής. Σε περίπτωση έλλει-
ψης , για οποιοδήποτε λόγο, του αντιπροσώπου ή του α-
ναπληρωτή του, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ε-
κλογή του ελλείποντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστη-
µα της θητείας αυτού.»
β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α΄της παρα-

γράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1.2.2013.
8. α. Οι περιπτώσεις β΄και γ΄της παρ. 2 του άρθρου 40

του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε
την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2947/2001 (Α΄228) και
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012 (Α΄35) αντικα-
θίστανται ως εξής: 

«β) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτρο-
πής (Ε.Ο.Ε.) ως Αντιπρόεδρο, γ) τον Πρόεδρο των
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών,».
β. Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ζ΄και η΄της παρ. 4 του άρ-

θρου 40 του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως αυτό τροποποι-
ήθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2947/2001
(Α΄228) και την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012
(Α΄35) αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Ιεραρχεί την ανάπτυξη και τη δυναµική των αθλη-
µάτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή παρουσία
τους, χαράσσοντας αντίστοιχες πολιτικές για την υπο-
στήριξη του Αθλητισµού, δ) Συνεργάζεται µε τα Περιφε-
ρειακά Συµβούλια Αθλητικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Σ.Α.Σ.),
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της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, καταγράφοντας
τις ανάγκες και την αθλητική δυναµική κάθε περιοχής
της χώρας, ζ) Αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα κατα-
σκευής νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, ύστερα από ει-
σήγηση των ΠΕ.Σ.Α.Σ., η) Γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που
τυχόν ανακύπτει στο πλαίσιο των  προαναφεροµένων
αρµοδιοτήτων του.» 
γ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του

ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως αυτή προστέθηκε µε την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012, (Α΄ 35), προ-
στίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής: 

«Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ιδρύεται σε
κάθε Περιφερειακό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού,
Αθλητικό Γραφείο, µε αντικείµενο την υποβοήθηση του
έργου του. Με απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητι-
σµό Υπουργού, είναι δυνατόν σε κάθε Αθλητικό Γραφείο
να αποσπάται ένας (1) πτυχιούχος φυσικής αγωγής που
υπηρετεί στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) ή
στους εποπτευόµενους από αυτήν φορείς.»

9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και
5, του παρόντος άρθρου άρχεται την 8.10.2008 και αφο-
ρά αποκλειστικά στην εισαγωγή των διακριθέντων αθλη-
τών ή αθλητριών σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι.. 

10. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργεί-
ται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

11. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του ν. 3194/2003, όπως αυτό συµπληρώθηκε
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3748/2009 (Α΄
29) και ισχύει, προστίθεται η φράση: «Τα όσα ανωτέρω ι-
σχύουν και για τους µαθητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια
της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στον Ευρω-
παϊκό διαγωνισµό για νέους επιστήµονες µε την απονο-
µή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου,
καθώς και ειδικής διάκρισης.»

Άρθρο 39
Θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης

1. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ως σχολικοί σύµβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί
της οικείας βαθµίδας µε βαθµό Γ΄, δωδεκαετή τουλάχι-
στον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθµια ή δευτε-
ροβάθµια δηµόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι έ-
χουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχι-
στον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοι-
χους µε την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οι-
κείας βαθµίδας.» 
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει, έως και τον Ιού-

νιο του 2012, το µάθηµα της Πληροφορικής στην ιδιωτι-
κή εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τεσσάρων τουλάχιστον
σχολικών ετών, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπου-
δών στην ανωτάτη εκπαίδευση που διαθέτουν, και εφό-
σον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι µεταπτυ-
χιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν αποδεδειγµένα
παρακολουθήσει σεµινάρια διδασκαλίας του µαθήµατος
της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργανωθεί από δη-
µόσιους φορείς ή επιστηµονικές ενώσεις εκπαιδευτικών,
δικαιούνται να εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ19. Η προϋπηρεσία των
εκπαιδευτικών του προηγούµενου εδαφίου λογίζεται ως
διανυθείσα στον κλάδο ΠΕ19. 
γ) Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων: α) Τµηµάτων Ιδρυ-

µάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στους οποίους
δίνεται το δικαίωµα διορισµού στη δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και µεταπτυχιακού τίτ-
λου σπουδών Παιδαγωγικού Τµήµατος (Α.Ε.Ι.) και β) Παι-
δαγωγικών Τµηµάτων Ειδικής Αγωγής ή Τµηµάτων Νη-
πιαγωγών Α.Ε.Ι. που, για την κάλυψη έκτακτων εκπαι-
δευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάµει µονοετών συµ-
βάσεων ή έχουν, επίσης δυνάµει µονοετών συµβάσεων,
προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος
2012 – 2013 ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δηµοτικά σχολεία,
λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών
στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύµφωνα µε το
βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέ-
ρονται στο προηγούµενο εδάφιο µπορούν να συνεχί-
σουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δηµοτικά σχολεία µε
βάση τις ρυθµίσεις του ν. 682/1977.
δ) Το εδάφιο γ΄της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 682/

1977 (Α΄ 244) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 1035/1980 (Α΄ 60) διατηρείται σε ισχύ
µόνο για την επιλογή διευθυντών ιδιωτικών σχολικών
µονάδων.

2. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 του
ν. 3848/2010 (Α΄ 71) απαλείφεται η φράση «στο τέλος
της πρώτης διετίας».
β) Η παρ. 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο

της παρ. 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του
άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε
τις περιπτώσεις α΄και β΄της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4038/2012 (Α΄ 140), καταργούνται. Για τις γενικές
προϋποθέσεις των µεταθέσεων των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ισχύει
το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94).
γ) Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν στην πρω-

τοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση από 20.5.2010
έως και 31.12.2010 δικαιούνται τα µόρια µετάθεσης που
προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παρ.12 του άρθρου 9
του ν. 3848/2010, που καταργείται µε το πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης β΄της παρούσης παραγράφου, για το
χρονικό διάστηµα έως και 31.8.2013, εφόσον υπηρετή-
σουν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012 –
2013, αδιαλείπτως, σε σχολικές µονάδες της περιοχής
που διορίστηκαν ή µετακινηθούν σε άλλη περιοχή για ά-
σκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου αναγκαστικά
για το συµφέρον της υπηρεσίας χωρίς τη θέλησή τους.
δ) Αποκλειστικά και µόνο για τις µεταθέσεις του 2013

οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται
το αργότερο έως και 31.1.2013.

3. Στις περιπτώσεις που τα µίσθια δεν έχουν αποδοθεί
στους εκµισθωτές, η ισχύς των µισθώσεων για τη στέγα-
ση και λειτουργία των αποκεντρωµένων υπηρεσιών που
καταργήθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4027/
2011 (Α΄ 199) παρατείνεται από το χρόνο λύσης τους,
που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου,
το αργότερο έως και την 31η Ιουλίου 2013 οπότε και
λύονται αυτοδικαίως. Οι µισθώσεις επιτρέπεται να παρα-
ταθούν περαιτέρω, σύµφωνα µε τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο της
παρούσας.

4. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3699/2008
(Α΄ 199) η φράση «Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολό-
γησης (ΕΔΕΑ)» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιτροπή
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστή-
ριξης (ΕΔΕΑΥ)».
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β) Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2.α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν και Κέντρα Υποστήριξης
ΕΑΕ µιας ενότητας σχολικών µονάδων της γενικής δη-
µόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθµί-
δας. Οι ενότητες αποτελούν και αποκεντρωµένες αδια-
βάθµητες υπηρεσιακές µονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές
µονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).
β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην περίπτωση α΄συ-

νιστώνται µε απόφαση του οικείου περιφερειακού διευ-
θυντή εκπαίδευσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό: α) την προώ-
θηση της συνεργασίας, το συντονισµό του έργου των
σχολικών µονάδων και την ενδυνάµωσή τους στην αντα-
πόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθη-
τών τους, β) στην ένταξη και συµπερίληψη των µαθητών
µε αναπηρία στο σχολείο των συνοµηλίκων τους και γ)
στην υποστήριξη των Τµηµάτων Ένταξης (ΤΕ), της πα-
ράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των µαθητών
τους οποίους εφαρµόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία. 
γ) Σε κάθε σχολική µονάδα της γενικής εκπαίδευσης

που ανήκει σε ΣΔΕΥ λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, ως πρωτοβάθ-
µιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση
και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των µαθη-
τών της, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του οικείου
διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευ-
θυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ της ΣΔΕΥ στην ο-
ποία ανήκει η σχολική µονάδα, και αποτελείται από τα α-
κόλουθα µέλη:
αα) το διευθυντή της σχολικής µονάδας, ως προέδρου,

µε αναπληρωτή του το νόµιµο αναπληρωτή του στα κα-
θήκοντά του ως διευθυντή,
ββ) έναν (1) εκπαιδευτικό της προσχολικής ή της πρω-

τοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που προβλέ-
πεται στο άρθρο 21 του ν. 3699/2008 που υπηρετεί σε ΤΕ
ή στην παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση ή στο Κέ-
ντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται
η σχολική µονάδα, ή αντίστοιχων κλάδων ΕΑΕ που προ-
βλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3699/2008,  
ββ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί

στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο ε-
ντάσσεται η σχολική µονάδα και 
γγ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30

που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ
στο οποίο εντάσσεται η σχολική µονάδα, µε τους ανα-
πληρωτές τους.
δ) Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ο πρόεδρός της συµ-

µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου για τη λήψη απόφασης
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της περίπτωσης ε΄
της παρούσης. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ καλείται
και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τµήµατος στο οποίο
φοιτά ο µαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Η ΕΔΕ-
ΑΥ, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, µπορεί να
ζητά την τεκµηριωµένη εισήγηση του συλλόγου των δι-
δασκόντων επί των µαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και των
εκπαιδευτικών αναγκών του µαθητή που αξιολογείται.
Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η ΕΔΕΑΥ, ανά-
λογα µε την περίπτωση του µαθητή που έχει ανάγκη υ-
ποστήριξης, µπορεί να καλεί, προκειµένου να διαµορφώ-
σει καλύτερη άποψη για την εξεταζόµενη υπόθεση, µέλη
από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο οι-
κείο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ. Γραµµατέας ο-
ρίζεται ο γραµµατέας της σχολικής µονάδας και ελλεί-
ψει αυτού εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή. Για τη
συµµετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ δεν καταβάλ-

λεται αποζηµίωση στα µέλη της.
ε) Η ΕΔΕΑΥ έχει, µεταξύ άλλων, τις εξής αρµοδιότη-

τες: 
αα) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση

των εµποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτι-
κών αναγκών.

ββ) Διαµορφώνει πρόγραµµα διαφοροποιηµένης διδα-
σκαλίας για µαθητές µε διαπιστωµένη δυσκολία µάθη-
σης ή και συµπεριφοράς σε συνεργασία µε τον εκπαι-
δευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο µαθητής. 
γγ) Πραγµατοποιεί συνεργατική διεπιστηµονική αντι-

µέτωπη των δυσκολιών του µαθητή µέσα στη γενική
σχολική τάξη του µε τα µέσα και τους πόρους που είναι
διαθέσιµοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για
επιπρόσθετες παρεµβάσεις και παραπέµπει µαθητές που
χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δηµόσιες εξωσχολι-
κές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς
ενδείξεις προβληµάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακο-
ποίησης ή γονεϊκής παραµέλησης συνεργάζεται µε ΙΠΔ
ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δηµόσιες Υπηρεσίες της
περιοχής της, µε κοινωνικές Υπηρεσίες και µε τις αρµό-
διες δικαστικές Αρχές.

δδ) Διαµορφώνει προγράµµατα προσχολικής πρώιµης
παρέµβασης σε συνεργασία µε παιδιατρικές υπηρεσίες ή
ΙΠΔ της περιοχής αρµοδιότητάς της και οργανώνει ειδι-
κά επιµορφωτικά προγράµµατα για γονείς µε παιδιά ηλι-
κίας έως έξι (6) ετών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υ-
πηρεσίες του οικείου Δήµου. 
εε) Παρακολουθεί την εφαρµογή του εξατοµικευµένου

προγράµµατος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για µαθητές µε ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του
προγράµµατος υποστήριξης της οικογένειάς τους και
για µαθητές µε κατ’ οίκον διδασκαλία.
στστ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινω-

νικής στήριξης του µαθητή και της οικογένειάς του και
συνεργάζεται µε τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήµου
και άλλους αρµόδιους Φορείς. 
ζζ) Υποστηρίζει τις σχολικές µονάδες κατά τη µετεγ-

γραφή των µαθητών, τους τελειόφοιτους µε αναπηρία,
καθώς και τους απόφοιτους µε αναπηρία.
ηη) Παραπέµπει µαθητές που χρειάζονται γνωµάτευση

από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη
στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες µάθησης ή συ-
µπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την
παραποµπή απαιτείται η τεκµηριωµένη εισήγηση του
συλλόγου των διδασκόντων που προβλέπεται στο τρίτο
εδάφιο της περίπτωσης δ΄. Στην παραπεµπτική απόφαση
βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτι-
κές παρεµβάσεις από το σχολείο του µαθητή, την ΕΔΕ-
ΑΥ και τους σχολικούς συµβούλους γενικής εκπαίδευ-
σης και τους συµβούλους ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκ-
θεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά µε το «εκπαι-
δευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του µαθητή και τους το-
µείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωµάτευσης, µε βάση
την επεξεργασία των δεδοµένων κάθε συγκεκριµένης
περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις µαθητών που φοιτούν
σε σχολικές µονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, κα-
θώς και τα συναφή αιτήµατα των γονέων εξετάζονται α-
πό το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και µόνο κατόπιν πα-
ραποµπής της οικείας ΕΔΕΑΥ.
στ) Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της  Ε-

ΔΕΑΥ µπορούν να καλούνται στο σχολικό συµβούλιο
των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειµένου
να εισηγηθούν για θέµατα ένταξης µαθητών µε αναπη-
ρία στο γενικό σχολείο, αντιµετώπισης κρίσεων και σχο-
λικής βίας, σχέσεων µεταξύ των µελών της σχολικής
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κοινότητας, κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων των
µαθητών, καθώς και για θέµατα ανάπτυξης εξωσχολικών
δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου στο περιβάλλον του
σχολείου και κοινωνικής υποστήριξης των µαθητών και
των οικογενειών τους.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι αρ-
µοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισµός λει-
τουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδι-
κής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού στο οποίο ρυθµίζονται
και τα ζητήµατα νόµιµης σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλη-
σης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Οι
ΕΔΕΑΥ λειτουργούν µόνο µετά την έκδοση Κανονισµού
Λειτουργίας τους και την πλήρη στελέχωσή τους σύµ-
φωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών (ΟΗΕ) που κυρώθηκε µε το ν. 4974/2012 (Α΄88).
Με όµοια απόφαση εξειδικεύεται η διάρθρωση και η λει-
τουργία των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ.»

5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως ε-
ξής: 

«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα µε τον αριθµό των οργα-
νικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι µονοθέσια έως και
εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορί-
ζεται µε βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθµό
νηπίων και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1)
νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγό-
τερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού καθορίζεται ο αριθµός των µαθητών που
αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.»
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παρά-

γραφος 7 ως εξής: 
«7. Για το ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ι-
σχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νό-
µου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται το διδα-
κτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο µε
των δασκάλων, καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
του.»
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α΄της παρούσας παραγρά-

φου αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2013. Δικαίωµα µετάθε-
σης θεµελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν
στα Διδασκαλεία Δηµοτικής Εκπαίδευσης το ακαδηµαϊ-
κό έτος 2010-2011.

Άρθρο 40
Ρύθµιση υπηρεσιακής κατάστασης 

παλαιών υπαλλήλων

Όσοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρ-
θρο 13 παρ. 54 του ν. 3149/2003, δεν έχουν µέχρι σήµερα
µεταταχθεί στις οικείες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ού-
τε έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, έχουν ωστόσο υποβάλει σχετική αίτηση ένταξης
κατ’ άρθρο 13 παρ. 54 περ. β΄ του νόµου αυτού, τοποθε-
τούνται αυτοδίκαια σε κενή θέση της Κεντρικής Υπηρε-
σίας του Υπουργείου αυτού. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέ-
σεις, µεταφέρονται οι θέσεις που κατέχουν και προστίθε-
νται ως προσωποπαγείς στις θέσεις της υπηρεσίας που ε-
ντάσσονται. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού εντός τριών µηνών από

τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου. Αποδοχές που δεν
καταβλήθηκαν για τους υπαλλήλους αυτούς δεν αναζη-
τούνται.

Άρθρο 41
Έδρα Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας («ΕΘΝ.Ο.Α»)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18
του ν. 2947/2001 (Α’ 228) τροποποιείται ως εξής:

«Η τακτική Επιτροπή Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία (Ε-
ΘΝ.Ο.Α.), η οποία λειτουργεί στην Εθνική Ολυµπιακή Επι-
τροπή (Ε.Ο.Ε) καθίσταται ίδιο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου µε την επωνυµία «Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία»
(«ΕΘΝ.Ο.Α.») και έδρα το Δήµο Χαλανδρίου.»

Άρθρο 42
Θέµατα Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 

της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του ν.
4009/2011 (Α΄195) προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το Συµ-
βούλιο της Αρχής ορίζει µε τη δηµόσια προκήρυξη της
θέσης τη διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει και στάδιο
συνέντευξης των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και
τα ειδικότερα προσόντα του γενικού διευθυντή. Η επι-
λογή γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται
στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δηµοσιότη-
τας της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της α-
ξιοκρατίας.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω
διάρθρωσή τους σε τµήµατα, αυτοτελή γραφεία ή γρα-
φεία, καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότη-
τες των προϊσταµένων τους καθορίζονται στον Οργανι-
σµό της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού για
την πλήρωση των ως άνω θέσεων, οι κατηγορίες, οι κλά-
δοι και ειδικότητες ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλί-
ου της Αρχής και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.»

3. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 7 του
άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες του Κέντρου,
τα θέµατα λειτουργίας αυτού, καθώς και τα όργανα, η
διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και πλήρωσης της
θέσης του διευθυντή Ερευνών και Μελετών καθορίζο-
νται στον Οργανισµό της Αρχής. Κατά την πρώτη εφαρ -
µογή του παρόντος η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται
µε ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3 του πα-
ρόντος.»

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της
Αρχής συνιστώνται 25 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προ-
σωπικού και 20 θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι ως ά-
νω θέσεις συνιστώνται ως θέσεις µόνιµου προσωπικού ή
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και κατανέµονται ως ακολούθως:
α) 25 θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού εκ

των οποίων οι 10 είναι µόνιµου προσωπικού και οι 15 προ-
σωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
β) 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού εκ των οποίων οι 3 είναι µό-

νιµου προσωπικού και οι 2 προσωπικού µε σύµβαση ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου,
γ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού εκ των οποίων
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η 1 είναι µόνιµου προσωπικού και η 1 προσωπικού µε σύµ-
βαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
δ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού εκ των οποίων η

1 είναι µόνιµου προσωπικού και η 1 προσωπικού µε σύµ-
βαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ε) 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού εκ των οποίων η

1 είναι µόνιµου προσωπικού και η 1 προσωπικού µε σύµ-
βαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στ) 3 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής εκ των οποίων οι 1 είναι

µόνιµου προσωπικού και οι 2 προσωπικού µε σύµβαση ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ζ) 2 θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων εκ των οποί-

ων η 1 είναι µόνιµου προσωπικού και η 1 προσωπικού µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
η) 2 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής εκ των οποίων η 1 είναι

µόνιµου προσωπικού και η 1 προσωπικού µε σύµβαση ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού καλύπτονται αποκλει-

στικά µε µετατάξεις µόνιµου προσωπικού. Μέχρι την έκ-
δοση του Οργανισµού της Αρχής, οι ειδικότητες και τα ει-
δικότερα προσόντα του κλάδου Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού ορίζονται µε τη δηµόσια προκήρυξη για την
κάλυψή τους.
Με τον Οργανισµό της Αρχής είναι δυνατή η ανακατα-

νοµή των κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου σε
κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα
διορισµού ή πρόσληψης, καθώς και η συγκρότηση υπηρε-
σιακού και πειθαρχικού συµβουλίου που επιλαµβάνεται
των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού
ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέµα.»

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«9.Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής µπορεί να καλύ-
πτονται µε αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών α-
ναγκών µε απόσπαση προσωπικού µόνιµου ή µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευ-
τικών της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης εφαρµόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέ-
πονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998
(Α΄210) µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρούσα
και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος
του Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρόεδρος της Αρχής. Η
προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Πρόεδρο της
Αρχής επικουρούµενο από τον γενικό διευθυντή. Η αξιο-
λόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε
τριµελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον
Πρόεδρο της Αρχής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και
δύο µέλη του Συµβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγεί-
ται αιτιολογηµένα ενώπιον του Συµβουλίου της Αρχής το
καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό.
Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του οικείου Υ-

πουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής,
χωρίς να απαιτείται γνώµη των οικείων υπηρεσιακών
συµβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική
διάταξη. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου α-
παιτείται προηγουµένως η σύµφωνη γνώµη του Συµβου-
λίου της Αρχής που διαµορφώνεται ύστερα από αιτιολο-
γηµένη εισήγηση της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης.
Η απόσπαση διαρκεί 3 έτη, µπορεί να παρατείνεται µια ή
περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα και είναι
υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόε-
δρος της Αρχής δύναται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Συµβουλίου και αξιολόγησης των υπαλλήλων να αποφα-
σίζει την παράταση της απόσπασής τους εκδίδοντας σχε-

τική διαπιστωτική πράξη. Η παράταση της απόσπασης
του κατά τη δηµοσίευση του παρόντος προσωπικού που
υπηρετεί µε απόσπαση στην Αρχή δύναται να πραγµατο-
ποιηθεί µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου, ύ-
στερα από αίτηση του εν λόγω προσωπικού, κατά παρέκ-
κλιση των κείµενων διατάξεων.
Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού µπορεί να πλη-

ρώνονται και µε µετατάξεις προσωπικού µόνιµου ή µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκ-
παιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης µε τουλάχιστον διετή διοικητική εµπειρία σε
αντίστοιχο αντικείµενο, στις ως άνω συσταθείσες και κα-
τανεµηθείσες θέσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά
περίπτωση διατάξεις.
Οι ως άνω συσταθείσες θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού

Προσωπικού δύνανται να καλύπτονται µε µετατάξεις υ-
παλλήλων, µόνιµων ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, καθώς και εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ύστερα από διαδικασία ε-
πιλογής και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις
αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του
προς µετάταξη προσωπικού σε θέση Ειδικού Επιστηµονι-
κού Προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η ως άνω προ-
βλεπόµενη διαδικασία για τις αποσπάσεις. Για τον ορισµό
των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων µε µετάτα-
ξη εφαρµόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Κατά
τα λοιπά, εφαρµόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες
για τις µετατάξεις διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεως
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (ν.
3528/2007, Α΄26), του ν. 4024/2011 (A΄226), όπως εκά-
στοτε ισχύουν, καθώς και του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτι-
κού Δικαίου του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
(π.δ. 410/1988, Α΄191) όπως εκάστοτε ισχύει και του ν.
3801/2009 (Α΄163) ως προς το προσωπικό που απασχο-
λείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι την
έκδοση του Οργανισµού της ΑΔΙΠ, όπου απαιτείται, χρέη
υπηρεσιακού συµβουλίου τελεί το Συµβούλιο της Αρχής.
Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετούντες µε

απόσπαση ή µε πιστοποιηµένη διάθεση στην Αρχή δύνα-
νται ύστερα από αίτηση τους να µεταταχθούν στις ως ά-
νω θέσεις διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστηµο-
νικού προσωπικού, εφόσον κατέχουν τα απαιτούµενα
προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
για τη µετάταξη όπως αυτές προβλέπονται µε τον Κώδικα
Καταστάσεως Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαί-
ου (ν. 3528/2007, Α΄26) και τον Κώδικα Προσωπικού Ιδιω-
τικού Δικαίου του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
(π.δ. 410/1988, Α΄191) όπως ισχύει και το ν. 3801/2009
(Α΄163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η ως άνω µετάταξη
διενεργείται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού και απόφαση του Συµβουλίου της ΑΔΙΠ ύστε-
ρα από πρόταση του Προέδρου της, χωρίς γνώµη του υ-
πηρεσιακού συµβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η απόφαση του
Προέδρου για τη µετάταξη υπαλλήλου λαµβάνεται ύστε-
ρα από αξιολόγηση από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη
από τον Πρόεδρο και 2 µέλη του Συµβουλίου της Αρχής
και κατόπιν σχετικής αίτησης του προς µετάταξη υπαλλή-
λου. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται από το Συµβούλιο
της Αρχής ύστερα από εισήγηση που Προέδρου. 
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Το προσωπικό, µόνιµο ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που µετατάσσεται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος στην ΑΔΙΠ εντάσσεται, µε την από-
φαση µετάταξής του, στο βαθµό της θέσης που µετατάσ-
σεται µε βάση το βαθµό που ήδη κατέχει και τον πλεονά-
ζοντα χρόνο στο βαθµό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθµό
της θέσης, καθώς και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέ-
χει. Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των µετα-
τασσοµένων ρυθµίζεται µε ανάλογη εφαρµογή της παρ.
4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (Α΄52).»

6. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 69 του ν.
4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου οι α-
ναγκαίες διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων ορί-
ζονται µε απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής κατόπιν
εισήγησης του Προέδρου αυτής.»

7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011
(Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι αποδοχές του διοικητικού προσωπικού, µόνιµου
ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθο-
ρίζονται µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Οι α-
ποδοχές του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Α-
ΔΙΠ, µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, καθώς και του από µετάταξη προσωπικού στις
θέσεις αυτές, καθορίζεται µε την παράγραφο 3 του άρ-
θρου 22 του ως άνω νόµου.»

8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α΄
195) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου της Αρχής είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει απο-
δοχές και τα λοιπά µέλη του Συµβουλίου λαµβάνουν απο-
ζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, κα-
θώς και το ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση των
λοιπών µελών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων,  Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.»

9. Η παράγραφος 9 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α΄
195) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι δαπάνες και η αποζηµίωση µετακίνησης των µε-
λών του Συµβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυ-
ντή για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται α-
πό την Αρχή.»

10. α. Έως τη συγκρότηση του Συµβουλίου που προ-
βλέπεται στο άρθρο 67 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) παρα-
τείνεται η θητεία των µελών της Ολοµέλειας µε τη σύν-
θεσή της κατά τις 31.8.2012 και επαναφέρεται σε ισχύ το
άρθρο 11 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), όπως αυτό τροπο-
ποιήθηκε µε την περ. ιβ΄του άρθρου 38 του ν. 3848/2010
(Α΄ 71). Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 31.8.2013
κατά µέγιστο και ισχύει και για τα µέλη που έχουν συντα-
ξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την ορ-
γανική τους θέση έως την ανωτέρω ηµεροµηνία.
β. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και το

ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών µε-
λών, για το διάστηµα αυτό, καθορίζεται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας Πολιτισµού
και Αθλητισµού και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Έως την έγκριση του Οργανισµού της ΑΔΙΠ, τα θέ-
µατα που θα ρυθµίζονται σε αυτόν αποφασίζονται από
την Ολοµέλεια ή το Συµβούλιο αφότου συγκροτηθεί. Μέ-
χρι τη συγκρότηση του Συµβουλίου της ΑΔΙΠ, ο νέος
Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, ο οποίος ορίσθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4009/2011, υπέχει την θέση του Προέ-

δρου της Ολοµέλειας της ΑΔΙΠ και αναλαµβάνει όλες τις
σχετικές αρµοδιότητες.

Άρθρο 43
Θέµατα Οργανισµού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων

1. Η παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 του ν. 3966/
2011 (Α΄ 118), τροποποιούνται ως ακολούθως:

«12. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκ-
κρεµότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του
Ο.Ε.Δ.Β. αναλαµβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, το οποίο συ-
νεχίζει και τις εκκρεµείς δίκες.

13. Ταµειακά υπόλοιπα του Ο.Ε.Δ.Β. έχουν µεταφερθεί
στον κρατικό προϋπολογισµό και αποτελούν έσοδα του
Δηµοσίου. Οι ανειληµµένες υποχρεώσεις του Ο.Ε.Δ.Β. οι
οποίες υφίσταντο κατά την κατάργησή του εκκαθαρίζο-
νται και εξοφλούνται σε βάρος του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού.»

2. Η παρ. 16 του άρθρου 33 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118)
καταργείται.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται ειδικότε-
ρα ο τρόπος εκκαθάρισης του καταργηθέντος οργανι-
σµού.

Άρθρο 44
Γενικές Διευθύνσεις Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Τα υπό στοιχεία γ΄ και στ΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 339/1990 (Α΄ 135) «ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝ-
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ-
ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

«γ΄της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, υπάλληλος του κλά-
δου ΠΕ 1 Διοικητικού ή εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» και «στ΄της Γενικής
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θε-
µάτων, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού».

Άρθρο 44Α
Επείγοντα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

1. Το σύνολο των υπαλλήλων των καταργηθέντων
Ο.Ε.Ε.Κ. και Ο.Ε.Δ.Β., που έχουν µεταφερθεί στην Κ.Υ.
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού η σε άλλες υπηρεσίες του ή εποπτευόµε-
νους φορείς του, µετατάσσονται ή µεταφέρονται και το-
ποθετούνται σε αυτοδίκαια συνιστώµενες προσωποπα-
γείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου ή ειδικό-
τητας, οι οποίες προστίθενται, στις θέσεις της Κ.Υ. του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων , Πολιτισµού και
Αθλητισµού ή των άλλων υπηρεσιών ή των εποπτευόµε-
νων φορέων του, αντίστοιχα, και για τις οποίες κατέχουν
τα τυπικά προσόντα. Η διαδικασία µετάταξης ή µεταφο-
ράς και τοποθέτησης ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία
ενός µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος.

2. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων της προηγούµενης
παραγράφου στις προσωποπαγείς θέσεις γίνεται µε από-
φαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
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τισµού και Αθλητισµού, χωρίς γνώµη των οικείων υπηρε-
σιακών συµβουλίων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και ενέχει τη διαπίστωση της σύστα-
σης των προσωποπαγών θέσεων, την κατάργηση των α-
ντίστοιχων προσωρινών και την παράλληλη δέσµευση κε-
νών ή κενούµενων οργανικών θέσεων των υπηρεσιών ή
των φορέων υποδοχής, καταρχήν, της ίδιας ή, αν δεν υ-
πάρχει της ίδιας, άλλης κατηγορίας.

3. Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν
στο σύνολο των υπαλλήλων που προβλέπονται στην πα-
ράγραφο 1 και κατέχουν ειδικότητες οι οποίες δεν προ-
βλέπονται στις διατάξεις των Οργανισµών των υπηρε-
σιών ή των φορέων υποδοχής του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, εντάσ-
σονται σε ειδικότητα Διοικητικού της αντίστοιχης κατη-
γορίας. Υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν στο σύ-
νολο των υπαλλήλων που προβλέπονται στην παράγρα-
φο 1 και κατέχουν ειδικότητες οι οποίες δεν προβλέπο-
νται στις διατάξεις των Οργανισµών των υπηρεσιών ή
των φορέων υποδοχής του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, εντάσσονται
σε ειδικότητα Επιµελητή ή άλλη συναφή ειδικότητα. Αν
δεν υπάρχει ούτε ειδικότητα Επιµελητή ή άλλη συναφή οι
υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ εντάσσονται σε οποιαδή-
ποτε άλλη ειδικότητα που προβλέπεται στις διατάξεις
των Οργανισµών των υπηρεσιών ή των φορέων στους ο-
ποίους µεταφέρονται.

4. Στις υπηρεσίες, στις οποίες δύνανται να µεταφέρο-
νται ή µετατάσσονται οι υπάλληλοι της παραγράφου 1,
συµπεριλαµβάνονται και οι Γενικές Γραµµατείες του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, καθώς και οι εποπτευόµενοι από αυτές φο-
ρείς.

5. Στην Κ.Υ., στις άλλες υπηρεσίες και στους εποπτευ-
όµενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που µεταφέρονται ή
µετατάσσονται οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, µεταφέ-
ρονται, αντίστοιχα, και οι πόροι του προϋπολογισµού των
φορέων που καλύπτουν τη µισθοδοσία τους.

6. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων της παραγρά-
φου 1 που έχει διανυθεί από την τοποθέτησή τους σε
προσωρινές θέσεις της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού έως την το-
ποθέτηση τους στις προσωποπαγείς θέσεις θεωρείται
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τα θέµατα βαθµολο-
γικής και µισθολογικής εξέλιξης, καθώς και για κάθε άλλη
συνέπεια περιλαµβανοµένης και της µονιµοποίησης ό-
σων όφειλαν να συµπληρώσουν διετή δοκιµαστική περίο-
δο.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµί-
ζονται τα θέµατα που αφορούν στους όρους και τον τρό-
πο υλοποίησης και λειτουργίας Κεντρικού Πληροφορια-
κού Συστήµατος, το οποίο θα αποσκοπεί ιδίως στην υπο-
στήριξη των αρµοδιοτήτων του Ε.ΚΕ.Α. και των Μονάδων
Αιµοδοσίας στην προώθηση της εθελοντικής αιµοδοσίας
και στο συντονισµό των υπηρεσιών αιµοδοσίας της χώ-
ρας για τη διακίνηση του αίµατος και των παραγώγων
του, από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε-
ΔΕΤ Α.Ε.).

8. Η διάταξη της περίπτωσης 1 του άρθρου 81 του ν.

4009/2011, τροποποιείται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«1. Ο ν. 5343/1932 (Α΄ 86), εκτός των άρθρων 120 έως
και 123, 272 πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 3, όπως ισχύει, 326,327 και 329 έως και 333.»

9. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38
του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το στοιχείο II της περίπτωσης 22 της υποπαραγρά-
φου Γ.1. της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄ 222) καταλαµβάνει και τους Ειδικούς Λει-
τουργικούς Επιστήµονες της Ελληνικής Επιτροπής Ατο-
µικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

10. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄
195), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) προστίθεται εδάφιο ως
εξής : «... για τετραετή θητεία.».

11. α) Μέλη οικογενειών µε τουλάχιστον ένα αναγνω-
ρισµένο µέλος ως θύµα τροµοκρατικής επίθεσης δικαιού-
νται µετά από αίτησή τους χορήγηση υποτροφίας από το
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για τη διενέργεια
µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών στην αλλοδαπή
ή ηµεδαπή.
β) Η διαδικασία χορήγησης της υποτροφίας, καθώς και

κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της
παρούσας παραγράφου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού.

12. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002
(Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5 του
άρθρου 4 του ν. 3697/2008 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«4. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι καθηγητών ή λεκτόρων ή
καθηγητών εφαρµογών ΑΕΙ, µπορούν µε αίτηση τους να
αποσπώνται, κατ’ εξαίρεση της κείµενης νοµοθεσίας και
για όσο χρόνο υπηρετεί ο / η σύζυγος καθηγητής ή λέ-
κτορας ή καθηγητής εφαρµογών στα ΑΕΙ, σε αντίστοιχη
εκπαιδευτική µονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του
Τµήµατος ή Παραρτήµατος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο
/ η σύζυγος τους.»
β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 31

του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) καταργείται.
13. Κατά την αληθή της έννοια, η διάταξη του πρώτου

εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) δεν εφαρµόζεται επί των αδειών υ-
πηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ιδιωτι-
κής εκπαίδευσης.

14. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του
ν. 3376/2005 (Α΄ 191) αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Στο Σ.Ε.Π. εγγράφονται τα τέκνα των υπαλλήλων
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων
και Πληροφοριών ή άλλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ε-
νωσης. Μπορούν ακόµη να εγγράφονται κατά προτεραιό-
τητα: α) τέκνα υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισµών και
των διπλωµατικών αποστολών που εδρεύουν στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης, β) τέκνα των οποίων ο ένας τουλάχι-
στον από τους γονείς τους είναι πολίτης χώρας- µέλους
της Ε.Ε. και γ) τέκνα εργαζοµένων σε Οργανισµούς, ι-
δρύµατα και άλλους φορείς των οποίων το αντικείµενο α-
φορά στην Έρευνα και Ανάπτυξη. 2. Σε περίπτωση που ο
αριθµός των αιτήσεων εγγραφής µαθητών των περιπτώ-
σεων α΄, β΄, και γ΄ της προηγουµένης παραγράφου υ-
περβαίνει τον αριθµό των υπολειπόµενων κενών θέσεων,
η επιλογή των µαθητών που θα εγγραφούν γίνεται µε βά-
ση κριτήρια που καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση
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που εκδίδεται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3.»
15. α) Από την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 στο πρω-

τάθληµα Γ' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου αγωνίζο-
νται µόνο ερασιτεχνικά σωµατεία.
β) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του

άρθρου 111 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως τροποποιή-
θηκε µε το ν. 2947/2001 (Α' 228), προστίθεται νέο εδάφιο
ως εξής : «Κατ' εξαίρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Ε-
ταιρείες (Π.Α.Ε.) όλων των κατηγοριών, που υποβιβάζο-
νται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθα-
ρίζονται εντός τριών (3) µηνών από τον υποβιβασµό
τους.»

16. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4076/2012
(Α΄ 159) προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολού-
θως:

«7. Η ανάδειξη όλων των µονοµελών οργάνων των ΑΕΙ
δύναται να λαµβάνει χώρα µέσω εκλογικής διαδικασίας
µε ηλεκτρονική ψήφο, χωρίς την προγενέστερη διενέρ-
γεια αυτής µε κάλπη. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθµίζεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού. 

8. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος σύ-
στασης των Σχολών σε κάθε ΑΕΙ, κάθε Τµήµα που δεν ε-
ντάσσεται σε Σχολή νοείται ως µία Σχολή.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 45
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι σχετικές διατάξεις για τις αµοιβές, αποδοχές και
κάθε είδους αποζηµιώσεις των µελών του Δ.Σ. των απορ-
ροφώντων φορέων συνεχίζουν να ισχύουν µέχρι την έκ-
δοση των σχετικών αποφάσεων που προβλέπονται στα
άρθρα 4 παρ. 2, 16 παρ. 6, 16 παρ. 9 και 17 παρ. 6 του πα-
ρόντος. 

2.α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδα-
φίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, το «Ίδρυµα Νεο-
λαίας και δια βίου Μάθησης» διοικείται από το Διοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο έχει ορισθεί µε την κ.υ.α. υπ’ αριθ.
127175/Η/4.11.2011 (Β΄2508) κατά τις ισχύουσες διατά-
ξεις που αφορούν στην λειτουργία του. Με την έκδοση
της ανωτέρω απόφασης, η θητεία των Μελών του Διοικη-
τικού Συµβουλίου που έχει ορισθεί µε την κ.υ.α. υπ’ αριθ.
127175/Η/4.11.2011, λήγει αζηµίως για το Δηµόσιο. Οι
θητείες των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων
Συµβούλων και µελών Δ.Σ. των φορέων που απορροφώ-
νται από το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έ-
χουν ήδη καταργηθεί σύµφωνα µε την κ.υ.α. 127175/
Η/4.11.2011.
β. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1

του άρθρου 16 του παρόντος, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται α-
πό το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Π.Π. που έχει ορισθεί
µε την υπ’ αριθ. 155723/Η/8.12.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 450) α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού. Με την έκδοση της ανωτέρω α-
πόφασης, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συµβουλί-
ου που έχει ορισθεί µε την υπ’ αριθµ. 155723/Η/8.12.2010
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 450) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, λήγει αζη-
µίως για το Δηµόσιο. Η υπηρεσία του Προέδρου του Δ.Σ.
στη θέση αυτή, από την ηµεροµηνία συγκρότησης του

Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. µε την υπ’ αριθ. 155723/Η/8.12.2010
(ΦΕΚ 405 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µέχρι και τη
λήξη της θητείας του, για τη οργανική του θέση θεωρεί-
ται συνεχής για κάθε συνέπεια.

3.α. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισµός Λειτουργίας
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος ι-
σχύουν οι διατάξεις που διέπουν τον απορροφώντα φο-
ρέα σύµφωνα µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011. 
β. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισµός λειτουργίας

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύµφωνα µε το άρθρο 25 του παρόντος
ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τον απορροφώντα φο-
ρέα σύµφωνα µε την κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011
(Β΄2351). Όλα τα σχετικά θέµατα που ορίζονται στο άρ-
θρο 25 του παρόντος και δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούµενου ε-
δαφίου ρυθµίζονται προσωρινά µε αποφάσεις του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

4. Το προσωπικό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει ενταχθεί στο
καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του άρθρου 34 παρ. 7
του ν. 4024/2011 παραµένει στο καθεστώς σύµφωνα µε
τα όσα ορίζουν οι κείµενες διατάξεις. 

5.α. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισµός Προµηθειών
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος, ε-
φαρµόζεται ο αντίστοιχος Κανονισµός του απορροφώ-
ντος φορέα σύµφωνα µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011.
β. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισµοί Οικονοµικής

Διαχείρισης και Προµηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύµφωνα
µε το άρθρο 26 του παρόντος, εφαρµόζονται οι αντίστοι-
χοι Κανονισµοί που έχουν εκδοθεί µε τις υπ’ αριθµ.
23238/Η/5.3.2012 (Β΄ 620) και υπ’ αριθµ.
23237/Η/5.3.2012 (Β΄ 619) αποφάσεις του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

6.α. Οι οργανικές θέσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι οποίες προσ-
διορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος πληρώνονται µε
το προσωπικό που έχει το Ίδρυµα Νεολαίας και δια Βίου
Μάθησης µετά τη συγχώνευση που έγινε µε την κ.υ.α.
127175/Η/4.11.2011 και της µεταφοράς προσωπικού και
αρµοδιοτήτων που έγινε µε τις κ.υ.α.
127176/Η/4.11.2011 και 127177/Η/4.11.2011. Η µισθοδο-
σία του προσωπικού και των δικηγόρων των συγχωνευ-
θέντων φορέων συνεχίζει να καταβάλλεται από το Ίδρυ-
µα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κατ’ εφαρµογή των
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
β. Οι θέσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες προσδιορίζο-

νται στο άρθρο 29 του παρόντος πληρώνονται µε το , πά-
σης φύσης και σχέσης, προσωπικό που έχει ο Εθνικός
Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατι-
κού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) µετά τη συγχώ-
νευση που έγινε µε την υπ' αριθµ. 119959/Η/20.10.2011
(Β΄2351) κ.υ.α. και την υπ’ αριθµ. ΓΠ/3799/ 30.12.2011 α-
πόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατι-
κού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) η οποία κυρώθηκε
µε την παρ. 2α του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄86).
Η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού στις προβλεπόµενες
θέσεις, βάσει των προσόντων που διαθέτουν κατά το
χρόνο ένταξης, πραγµατοποιείται µε διαπιστωτική πράξη
του Δ.Σ. του Οργανισµού η οποία δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

7. Το πάσης φύσης και σχέσης, προσωπικό που µετα-
φέρθηκε και υπηρετεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αντίστοιχα διατηρεί το ασφαλιστικό και συ-
νταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την µε-
ταφορά του.
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8.α. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ενταχθέντος
ή µεταφερθέντος προσωπικού στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει
διανυθεί στους φορείς προέλευσής του και ο χρόνος
που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας κατά τις κεί-
µενες διατάξεις θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρε-
σίας για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέ-
λιξης και για κάθε άλλη έννοµη συνέπεια. 
β. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ενταχθέντος ή

µεταφερθέντος προσωπικού στον Ε.Ο.Π.Π. και µετέπει-
τα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που έχει διανυθεί στους φορείς
προέλευσής του θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρε-
σίας για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέ-
λιξης και για κάθε άλλη έννοµη συνέπεια. Αρµόδιο για
την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσω-
πικού η οποία αποκτήθηκε πριν την πρόσληψη ή µεταφο-
ρά του στους φορείς προέλευσης είναι το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τα
Ν.Π.Ι.Δ. και το νοµοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπ’ αριθµ. 119959/Η/
20.10.2011 (Β΄2351) κ.υ.α. Η κατά τα ανωτέρω, αναγνω-
ρισθείσα προϋπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγµατικής υ-
πηρεσίας για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής
εξέλιξης και για κάθε άλλη έννοµη συνέπεια.

9.α. Οι υφιστάµενοι, έως ηµεροµηνία συγχώνευσης,
τραπεζικοί λογαριασµοί των συγχωνευόµενων φορέων
µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 (Β΄2508) συνεχίζουν
να λειτουργούν επ’ ονόµατι και για λογαριασµό του Ι-
δρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζοντας
να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους συνε-
στήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταµειακά υπόλοι-
πα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών των απορ-
ροφώµενων φορέων µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 ε-
ξυπηρετούν από την ηµεροµηνία συγχώνευσης τις ανά-
γκες του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
β. Οι υφιστάµενοι έως την 20.11.2011 τραπεζικοί λο-

γαριασµοί των συγχωνευόµενων φορέων µε την κ.υ.α.
119959/Η/20.10.2011 συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ο-
νόµατι και για λογαριασµό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνεχίζο-
ντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους
συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταµειακά
υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
των απορροφώµενων φορέων µε την κ.υ.α. 119959/
Η/20.10.2011 εξυπηρετούν από την 20.11.2011 τις ανά-
γκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

10.α. Έργα, δράσεις και προγράµµατα συγχρηµατοδο-
τούµενα από την Ε.Ε. ή χρηµατοδοτούµενα από ευρω-
παϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί
και υλοποιούνται από τους συγχωνευόµενους φορείς µε
την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011, υλοποιούνται εφεξής α-
πό το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο
είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόµενων µε την
κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 φορέων ως προς όλα τα δικαι-
ώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανω-
τέρω πράξεις, δράσεις και προγράµµατα, καθώς και δι-
καιούχος των τραπεζικών λογαριασµών των φορέων για
τη χρηµατοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και
προγραµµάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυ-
τά περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από αναλη-
φθείσες συµβάσεις έργου µέχρι τη λήξη τους. 
β. Έργα, δράσεις και προγράµµατα συγχρηµατοδοτού-

µενα από την Ε.Ε. ή χρηµατοδοτούµενα από ευρωπαϊ-
κούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και
υλοποιούνται από τους συγχωνευόµενους φορείς µε την
κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011, υλοποιούνται εφεξής από

την 20.11.2011 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι κα-
θολικός διάδοχος των συγχωνευόµενων µε την κ.υ.α.
119959/Η/20.10.2011 φορέων ως προς όλα τα δικαιώµα-
τα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέ-
ρω, πράξεις, δράσεις και προγράµµατα, καθώς και δικαι-
ούχος των τραπεζικών λογαριασµών των συγχωνευόµε-
νων φορέων για τη χρηµατοδότηση αυτών των πράξεων,
δράσεων και προγραµµάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δι-
καιώµατα αυτά περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν α-
πό αναληφθείσες συµβάσεις έργου µέχρι τη λήξη τους. 

11.α. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριµένων
προϋπολογισµών του έτους 2011 των απορροφώµενων
φορέων µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011, ύστερα από
την εξόφληση των ήδη ανειληµµένων υποχρεώσεων, µε-
ταφέρθηκαν ως επιχορήγηση στο Ίδρυµα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης. 
β. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριµένων προ-

ϋπολογισµών του έτους 2011 των απορροφώµενων φο-
ρέων µε την κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011 καθώς και τα-
µειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
αυτών, µεταφέρονται µε εντολή του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ως επι-
χορήγηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

12.α. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
προβλέπεται συµµετοχή εκπροσώπων των απορροφώµε-
νων µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 φορέων σε Διοικη-
τικά Συµβούλια, σε Επιτροπές Παρακολούθησης και σε
κάθε είδους συλλογικά όργανα, νοείται από την ηµερο-
µηνία συγχώνευσης η συµµετοχή εκπροσώπου του Ιδρύ-
µατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
β. Από την 20.11.2011 όπου στις διατάξεις της κείµε-

νης νοµοθεσίας προβλέπεται συµµετοχή εκπροσώπων
των συγχωνευόµενων φορέων ή του απορροφώντος φο-
ρέα σύµφωνα µε την κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011 σε Διοι-
κητικά Συµβούλια, σε Επιτροπές Παρακολούθησης και
σε κάθε είδους συλλογικά όργανα ή όργανα και επιτρο-
πές του δηµόσιου τοµέα, νοείται η συµµετοχή εκπροσώ-
που του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

13.α. Από την 20.11.2011 εκκρεµείς δίκες των συγχω-
νευόµενων φορέων µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011 συ-
νεχίζονται από το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-
σης, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να
απαιτείται άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
β. Από την 20.11.2011 εκκρεµείς δίκες των συγχωνευ-

όµενων φορέων µε την κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011 συνε-
χίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως καθολικό διάδοχο αυ-
τών, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή
τους.

14.Κατά τα λοιπά και για όσα θέµατα ειδικότερα δεν
ρυθµίζονται στον παρόντα νόµο, συνεχίζουν να ισχύουν
οι διατάξεις που ίσχυαν για τους απορροφώντες φορείς. 

15.α. Από την ηµεροµηνία συγχώνευσης, όπου στις κεί-
µενες διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόµε-
νων φορέων µε την κ.υ.α. 127175/Η/4.11.2011, νοείται το
ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
β. Από την ηµεροµηνία συγχώνευσης, όπου στις κείµε-

νες διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόµενων
φορέων µε την κ.υ.α. 119959/Η/20.10.2011, νοείται ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

16. Διατάξεις και αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην
καταβολή τελών και χρηµατικών ποσών για την παροχή
υπηρεσιών ελέγχου, αδειοδότησης, πιστοποίησης δο-
µών, αξιολόγησης και ένταξης σε µητρώα, πιστοποίησης

30



προσόντων και ισοτίµησης τίτλων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
τον Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), το
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δοµών Δια Βίου Μάθησης
(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προ-
σανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) συνεχίζουν να ισχύουν για τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µέχρι την εφαρµογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 για τα ανταποδοτικά τέλη και τα τέλη εποπτείας.

17. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 24 του
ν. 3879/2010 (Α΄163) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται τα θέµατα
µεταφοράς, φύλαξης και διαχείρισης του υπάρχοντος
αρχείου του Ο.Ε.Ε.Κ. και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή
λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα.»

18. Οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων υπ’
αριθ. 119959/Η/20.10.2011 και υπ’ αριθ. 127175/Η/
4.11.2011, καθώς και το σύνολο των ενεργειών που έχει
λάβει χώρα δυνάµει αυτών και µετά τη δηµοσίευσή τους
θεωρούνται νόµιµες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου. 

19. Το σύνολο των ενεργειών που έχει λάβει χώρα δυ-
νάµει και µετά τη δηµοσίευση της υπ’ αριθ. 127177/
Η/4.11.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητι-
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευµάτων, θεωρούνται νόµιµες. Όσον αφορά στη µισθο-
λογική και βαθµολογική εξέλιξη του προσωπικού που έ-
χει µεταφερθεί µε βάση την ως άνω κ.υ.α. έχουν εφαρµο-
γή οι διατάξεις του ν. 4024/2011 όπως εκάστοτε ισχύουν.

20. Έως την έναρξη εφαρµογής της υποπαραγράφου
Θ.3. της παραγράφου Θ΄του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄222), κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση 3
της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ΄του άρ-
θρου πρώτου του ίδιου νόµου, η αρµοδιότητα έκδοσης ά-
δειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ασκείται από τον Ε-
θνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
µατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

21. Έως τη δηµοσίευση των προεδρικών διαταγµάτων
και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τα σχετικά θέµατα
ρυθµίζονται από τις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 46
Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται:
α) η υπ' αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β΄2508) κοινή από-

φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων,
β) η υπ' αριθ. 119959/Η/20.10.2011 (Β΄ 2351) κοινή α-

πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βί-
ου Μάθησης και Θρησκευµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε
την αριθµ. 147726/Η/23.12.2011 (Β΄2957) κ.υ.α.,
γ) οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’

της παραγράφου 2 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (Α'
38) καθ’ ο µέρος µε το οποίο κυρώθηκε η υπ' αριθ.
119959/Η/20.10.2011 κ.υ.α.,
δ) οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13

και 14 του άρθρου 11, των περιπτώσεων β΄και γ΄της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 16 και της παραγράφου 22 του
άρθρου 24 του ν. 3879/2010 (Α΄163),

ε) κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε τον παρό-
ντα νόµο.
στ) το άρθρο 4 του π.δ. 91/2005 (Α΄ 129), η περίπτωση γ΄
της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α΄, το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Β΄ και η παράγραφος 3
του Κεφαλαίου Β΄ τουάρθρου 11 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45).

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιού-
νται, αντικαθίστανται ή συµπληρώνονται οι κάτωθι διατά-
ξεις:
α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010,

(Α΄163).
β) Το άρθρο 85 του νόµου ν. 3528/2007, (Α΄51) στο τε-

λευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ και στις παραγρά-
φους 1, 2 και 3.
γ) Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005, (Α΄212).
δ) Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 329 του

ν. 4072/2012 (Α΄86).
ε) Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4027/2011 (Α΄233).
στ) Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007, (Α΄69).
ζ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄της παραγρά-

φου 11 και η παράγραφος 2 του άρθρου 80, το δεύτερο ε-
δάφιο της παραγράφου 5, το εδάφιο γ΄της παραγράφου
4, το εδάφιο α΄της παραγράφου 5 του άρθρου 77, η πα-
ράγραφος 4 του άρθρου 32, οι παράγραφοι 1 και 5, καθώς
και το εδάφιο ε΄της παραγράφου 4 του άρθρου 24, οι πα-
ράγραφοι 3, 5, η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγρά-
φου 7, οι παράγραφοι 8 , 9, 10 και 11 του άρθρου 69, οι
παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 69 , η παράγραφος 5 του
άρθρου 16 και η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ν.
4009/2011 (Α΄195).
η) Οι παράγραφοι 2, 8, 13, 14, 21, του άρθρου 34 του ν.

2725/1999 (Α΄121).
θ) Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του

π.δ. 130/2000, (Α΄113 ).
ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18

του ν. 2947/2001, (Α΄228).
ια) Οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 και το άρ-

θρο 16 του ν. 3966/2011, (Α΄118). 
ιβ) Το άρθρο 2 παράγραφος 23 του ν. 2621/1998 (Α΄

136).
ιγ) Η παράγραφος 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010

(Α΄212).
ιδ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997

(Α΄266).
ιε) Τα άρθρα 4 και 30 του ν. 3848/2010 (Α΄71).
ιστ) Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008 (Α΄199).
ιζ) Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 682/1977 (Α΄244).
ιη) Τα άρθρα 3 και 12 του ν. 1566/1985 (Α΄167).
ιθ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010

(Α΄163).
κ) Η παράγραφος 13 του άρθρου 24 του ν.3879/2010

(Α΄163).

Άρθρο 47

Όσοι µαθητές, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, απο-
φοίτησαν το σχολικό έτος 2010-2011 και µετέχοντας
στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση, πέτυχαν σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. από τα
οποία όµως διεγράφησαν διότι σύµφωνα µε το τότε ι-
σχύον νοµοθετικό καθεστώς, δεν εντάχθηκαν στην ειδική
κατηγορία των πολυτέκνων, δύνανται να επανεγγραφούν
στις σχολές εισαγωγής τους εντός δέκα εργασίµων ηµε-
ρών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
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Άρθρο 48

Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Οι υπηρετούντες Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπι-
στηµίων και Τ.Ε.Ι. µπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέλι-
ξης στη βαθµίδα του Καθηγητή µε τη συµπλήρωση τριε-
τούς υπηρεσίας από τη δηµοσίευση της πράξης διορι-
σµού τους στο ΦΕΚ.»

Άρθρο 49

Στους Εκπαιδευτικούς του Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α' Κύκλου του Γενικού Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», οι οποίοι έχουν ήδη µε-
ταταχθεί σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις και αντίστοι-
χους κλάδους εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού αναγνω-
ρίζεται η προϋπηρεσία τους στο παραπάνω Εκπαιδευτή-
ριο ως προς τον υπολογισµό των µορίων της στη συνολι-
κή εκπαιδευτική υπηρεσία.

Άρθρο 50

Επίκουροι µε θητεία Καθηγητές που υπηρετούν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, υποβάλλουν αίτηση
για ανανέωση της θητείας τους, µονιµοποίηση στη βαθµί-
δα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθµίδα ύστερα από τη
συµπλήρωση τριετίας από τη δηµοσίευση της πράξης διο-
ρισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και
3, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και για τη διαδικα-
σία της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση µονιµοποίησής
τους, οι θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προ-
σωποπαγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων καθηγητών, τις ο-
ποίες και καταλαµβάνουν έως την εξέλιξή τους σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, έχοντας τη δυνα-
τότητα να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης οποτεδήποτε, χω-
ρίς να απαιτείται η συµπλήρωση επιπλέον χρονικού δια-
στήµατος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέ-
ωση ή την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν µονιµοποι-
ηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυµα κατά τη
λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 51

Στην παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αποζηµιώσεις
των συµµετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχο-
λικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και
διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής
ή πανελλήνιας ή διεθνούς εµβέλειας), καθώς και κάθε εί-
δους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες
αποζηµίωσης (ηµερήσιας, ανά αγώνα, ανά διοργάνωση
κ.λπ.), µετακίνησης, διαµονής, διατροφής, καθώς και λοι-
πές δαπάνες οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω
κοινή υπουργική απόφαση, µη τηρουµένων των διατάξε-
ων της παραγράφου 4.»

Άρθρο 52

Εξοµοιώνονται µε τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς,
οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπή-

ρων τέκνων, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέ-
πεια, θα έχουν την ίδια αντιµετώπιση που ο ν. 3848/2010
(Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.

Άρθρο 53
Ιεροδιδάσκαλοι της µουσουλµανικής µειονότητας 

της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης 
µουσουλµανοπαίδων στα δηµόσια σχολεία της Θράκης

1. Τα άρθρα 36 έως και 39 του ν. 3536/2007(Α΄ 42) α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 36
1. Για την αρωγή στο έργο της θρησκευτικής και πνευ-

µατικής καλλιέργειας των µουσουλµάνων της Θράκης,
συνιστώνται στις Μουφτείες διακόσιες σαράντα (240) θέ-
σεις ιεροδιδασκάλων ισλαµικής θρησκείας, οι οποίες θα
καλυφθούν από µονίµους κατοίκους Θράκης, µέλη της
µουσουλµανικής µειονότητας. Το έργο των ιεροδιδασκά-
λων είναι η διδασκαλία του Κορανίου στα Τεµένη της
Θράκης. Οι ιεροδιδάσκαλοι µπορούν, εφόσον το επιθυ-
µούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του αρµοδίου, κατά
περίπτωση, διευθυντή πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, να διδάξουν το Κοράνιο και σε δηµόσια
σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης της Θράκης, σε µαθητές µέλη της µουσουλµανι-
κής µειονότητας που έχουν απαλλαγεί από το µάθηµα
των Θρησκευτικών και όπου προκύπτει σχετική ανάγκη,
εντός του ωραρίου διδασκαλίας, χωρίς η διδασκαλία αυ-
τή να εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραµµα σπουδών. Ό-
λες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τον καθορισµό, ανά
σχολικό έτος ή ανά µικρότερες χρονικές περιόδους ε-
ντός αυτού, των σχολείων υποδοχής ιεροδιδασκάλων και
των τάξεων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, την ε-
πιλογή των ιεροδιδασκάλων που θα διδάξουν στα σχο-
λεία και γενικώς τον τρόπο εκτέλεσης της διδασκαλίας
αυτής, θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Η κατανοµή των θέσεων έχει ως εξής: 
Μουφτεία Ξάνθης: Ογδόντα (80) 
Μουφτεία Κοµοτηνής: Εκατόν Είκοσι (120) 
Μουφτεία Διδυµότειχου: Σαράντα (40)
2. Οι υποψήφιοι Ιεροδιδάσκαλοι πρέπει να είναι Έλλη-

νες πολίτες της µουσουλµανικής µειονότητας, κάτοχοι
πτυχίου Ισλαµικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχο-
λής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισµένου από το
ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι µε τα ανωτέρω
τυπικά προσόντα υπολείπονται των θέσεων που έχουν
προκηρυχθεί, επιτρέπεται ο διορισµός σε θέση Ιεροδιδα-
σκάλου και κατόχων πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι-
δρύµατος της ηµεδαπής, εφόσον οι τελευταίοι είναι από-
φοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης. Κατ' εξαίρε-
ση, κατά την πρώτη πενταετία από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, επι-
τρέπεται η πρόσληψη σε θέσεις Ιεροδιδασκάλων, Ελλή-
νων πολιτών της µουσουλµανικής µειονότητας που είναι
απόφοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κοµοτη-
νής ή απόφοιτοι πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης και έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως Ιεροδιδά-
σκαλοι.

3. Τα ειδικότερα προσόντα των ιεροδιδασκάλων ανά
κατηγορία τυπικών προσόντων, τα κριτήρια επιλογής κά-
θε κατηγορίας, καθώς και η διαδικασία προσλήψεως των
ιεροδιδασκάλων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων προσλήψεως προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου στο Δηµόσιο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από γνώµη της
Επιτροπής του άρθρου 38 και του οικείου Μουφτή, κατα-
νέµονται εντός της κάθε Μουφτείας, οι ανωτέρω θέσεις
των ιεροδιδασκάλων, ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε
περιοχής.

Άρθρο 37

1. Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαµβάνονται µε σύµβαση ερ-
γασίας ορισµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι εννέα (9) µη-
νών, κατόπιν δηµόσιας προκηρύξεως. Η σύµβαση υπο-
γράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και ορίζει και τον τόπο άσκη-
σης των καθηκόντων του κάθε ιεροδιδασκάλου, ανάλογα
µε τις τοπικές ανάγκες, ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει
περισσότερα τεµένη. Σε περίπτωση που ο ιεροδιδάσκα-
λος αποδεχθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχο-
λείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου
του προηγούµενου άρθρου, τεκµαίρεται ότι τροποποιεί-
ται ανάλογα η σύµβαση εργασίας µε σύµφωνη γνώµη και
των δύο µερών, µε αντίστοιχη µείωση της απασχόλησής
του στα τεµένη όπου τοποθετήθηκε. Προς τούτο, ενηµε-
ρώνεται άµεσα και ο οικείος Μουφτής. Οι ιεροδιδάσκαλοι
θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Το ύψος των αποδοχών τους καθορίζεται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η σχετική
δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Ιεροδιδάσκαλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δη-
µόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία της πρώτης παρα-
γράφου του προηγούµενου άρθρου, δεν θεωρείται ότι
παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν των συµβατικών
υποχρεώσεών τους, ούτε δικαιούνται καµία πρόσθετη α-
µοιβή.

3. Με απόφαση του οικείου Μουφτή και προς κάλυψη
επειγουσών αναγκών, οι ιεροδιδάσκαλοι µπορούν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κεντρική Υπηρεσία
της Μουφτείας, ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό και
εντός του νοµίµου ωραρίου, µε αντίστοιχη µείωση της
βασικής απασχόλησής τους, χωρίς πρόσθετες αποδοχές.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
προκηρύσσονται κάθε φορά ο ακριβής αριθµός των προς
κάλυψη θέσεων ανά Μουφτεία, η διάρκεια των συµβάσε-
ων, οι µήνες που θα παρέχεται η εργασία και όλες οι ανα-
γκαίες λεπτοµέρειες για την πρόσληψη.

Άρθρο 38

Η επιλογή των ιεροδιδασκάλων γίνεται από πενταµελή
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον οικείο Μου-
φτή, ως Πρόεδρο, β) έναν υπάλληλο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, µε τον αναπληρωτή του, γ) ένα µέλος Δ.Ε.Π. ειδι-
κευµένο στις Ισλαµικές σπουδές µε τον αναπληρωτή
του, δ) έναν έγκριτο µουσουλµάνο θεολόγο µε τον ανα-
πληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
ε) έναν έγκριτο µουσουλµάνο θεολόγο µε τον αναπλη-
ρωτή του, ο οποίος προτείνεται από τον οικείο Μουφτή.
Χρέη γραµµατέα χωρίς δικαίωµα ψήφου αναλαµβάνει
δηµόσιος υπάλληλος. Η Επιτροπή συγκροτείται µε από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού.

Άρθρο 39

Για την επιλογή των καταλληλότερων στις θέσεις αυ-
τές, η Επιτροπή του άρθρου 38 προκειµένου να αποφασί-
σει, επιπλέον των τυπικών προσόντων, σχηµατίζει συνο-
λική εικόνα για την ικανότητα των υποψηφίων, συνεκτι-
µώντας το ήθος, τη δραστηριότητα και την όλη προσωπι-
κότητά τους, όπως επίσης και την προηγουµένη σταδιο-
δροµία τους ως ιεροδιδασκάλων.»

Άρθρο 54

1. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου,
αποφασίζοντας σχετικά µε την δικαιολόγηση απουσιών
µαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσµα δι-
καιολογητικά: 
α. ιατρικές βεβαιώσεις
β. αιτήσεις - βεβαιώσεις κηδεµόνων 
που προσκοµίστηκαν µετά από δέκα (10) εργάσιµες η-

µέρες από την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο, εξε-
τάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και έ-
χοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσµη υ-
ποβολή τους µε αιτιολογηµένη απόφασή του.

2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη
δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες µαθητών για λό-
γους υγείας, µε ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίω-
ση αν η πάθηση είναι εµφανής και µη χρήζουσα απόδει-
ξης:
α. Για µεµονωµένες ή συνεχείς ώρες ηµερήσιου προ-

γράµµατος και χωρίς την άδεια του Διευθυντή αν δεν κα-
ταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ηµερήσιο δελτίο
απουσιών (π.χ. γιατί από αµέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή α-
πό αµέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), ε-
φόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωρι-
στά ο σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως οι µαθητές
από υπαιτιότητα του Σχολείου, 
β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η µη έγκαι-

ρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήµατα - ανα-
πηρία).
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Άρθρο 55
Ισχύς

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