ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3027 (ΦΕΚ Α΄ 152/28-6-2002)
Ρύθµιση θεµάτων οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις.

_____________________________________________________________________

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
θΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤIΡΙΩΝ
Αρθρο 1
Θέµατα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων
1. α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, καθώς και η
σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε βάρος ακινήτου, υπέρ της εταιρίας
"Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυµη Εταιρία" (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) και µε
δαπάνες της, για δηµόσια ωφέλεια και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση
εκπαιδευτικών σκοπών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
ιδίως για την ανέγερση διδακτηρίων. Η απαλλοτρίωση ή η σύσταση του
εµπράγµατου δικαιώµατος κηρύσσονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και
διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄).
β) Οπου στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 και στις
παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2882/2001 αναφέρεται "Γενικός
Γραµµατέας Περιφέρειας" αρµόδιος είναι ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
γ) Στο άρθρο 16 του Ν. 2882/2001 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
"9. Για τις απαλλοτριώσεις που γίνονται υπέρ της εταιρίας "Οργανισµός
Σχολικών Κτιρίων Ανώνυµη Εταιρία" (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.), η εξ αρχής σύνταξη ή
και η διόρθωση του Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος και του Πίνακα γίνεται
από αρµόδιους µηχανικούς, υπαλλήλους της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., που ορίζονται µε
απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας. Οι δαπάνες κτηµατογράφησης βαρύνουν την
Ο.Σ.Κ. Α.Ε.."
2. Με απόφαση του ∆.Σ., η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µπορεί, αντί της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης ακινήτου, να προβαίνει στην απευθείας αγορά του ακινήτου
αυτού. Η αγορά µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µετά την κήρυξη της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και το αργότερο µέχρι να εκδοθεί η πρώτη
δικαστική απόφαση καθορισµού της αποζηµίωσης. Το τίµηµα καθορίζεται
σύµφωνα µε έκθεση εκτίµησης της αξίας του ακινήτου, που καταρτίζεται από
το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.). Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ύστερα από
διαπραγµάτευση µε τον ιδιοκτήτη, επιτρέπεται να προβαίνει στην αγορά
ακινήτων σε τιµή χαµηλότερη εκείνης που καθορίσθηκε µε την έκθεση του

Σ.Ο.Ε..
3. Αντί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης µπορεί να γίνει ανταλλαγή του υπό
απαλλοτρίωση ακινήτου µε ακίνητο κυριότητας της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., µε τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ν. 2882/2001. Εάν η αξία του ενός
ακινήτου υπολείπεται της αξίας του άλλου, ο κύριος του ακινήτου µε τη
µικρότερη αξία καταβάλλει τη διαφορά σε χρήµατα στον κύριο του άλλου
ακινήτου. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ως προς το χρόνο
διενέργειας της ανταλλαγής και την αξία των ακινήτων εφαρµόζονται και σε
περίπτωση ανταλλαγής.
4. Στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται υπέρ της Ο.Σ.Κ.
Α.Ε. και µε δαπάνη της εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 και
12 του άρθρου 6 και των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 7 του Ν.
2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2α΄άρθρ.12 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003
ορίζεται ότι:
"2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1, 3, 5 και 7 του
άρθρου 2 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) και της υποπερίπτωσης iv της περίπτωσης
β' της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α), όπως αντικαταστάθηκε
µε την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν. 3027/2002, εφαρµόζονται από την
ανώνυµη εταιρία "Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυµη Εταιρία" (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)
αναλόγως και για τις ανάγκες της Ε.Β.Ε. και των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών.
5. α) Το ∆ηµόσιο οφείλει αποζηµίωση για τις επιτάξεις ακινήτων που
επιβάλλονται κατά νόµο προς ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών των σχολικών
µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για την αποζηµίωση
λαµβάνεται υπόψη η µισθωτική αξία των ακινήτων που επιτάχθηκαν και η
ζηµία που υπέστη ο ιδιοκτήτης από τη στέρηση της χρήσης. Για τον
καθορισµό του ποσού της αποζηµίωσης δεν λαµβάνεται υπόψη η αύξηση της
µισθωτικής αξίας των ακινήτων που επιτάχθηκαν, η οποία επήλθε λόγω των
έκτακτων περιστάσεων. Στην αποζηµίωση δεν περιλαµβάνεται το διαφυγόν
κέρδος.
β) Η αποζηµίωση οφείλεται για το χρονικό διάστηµα της επίταξης και
καταβάλλεται εφάπαξ µετά τη λήξη της επίταξης ή ανά µήνα, αν η επίταξη
παρατείνεται πέραν του διµήνου.
γ) Το ∆ηµόσιο, εκτός από την αποζηµίωση που προβλέπεται στην
περίπτωση α', υποχρεούται σε αποζηµίωση και λόγω φθορών ή µεταβολών στο
ακίνητο που επιτάχθηκε, εκτός αν οι φθορές ή µεταβολές οφείλονται σε
συνήθη χρήση ή σε ελάττωµα του ακινήτου. Το ∆ηµόσιο αντί για χρηµατική
αποζηµίωση δικαιούται να προβεί στην επαναφορά των πραγµάτων στην
προηγούµενη κατάσταση.
Απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν ο ιδιοκτήτης παραλάβει το ακίνητο
που επιτάχθηκε χωρίς επιφύλαξη, εκτός αν οι φθορές ή µεταβολές δεν ήταν
δυνατόν να διαπιστωθούν χωρίς ειδική εξέταση.
δ) Το ∆ηµόσιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η καταστροφή ή η
χειροτέρευση οφείλονται σε ανώτερη βία ή τυχαίο περιστατικό, το οποίο θα
είχε επέλθει και χωρίς την επίταξη.
ε) Το ∆ηµόσιο δικαιούται να αναζητήσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
διοικήσεως αλλοτρίων του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), τις δαπάνες που έγιναν
από αυτό για τα ακίνητα που επιτάχθηκαν. Η αξίωση αυτή παραγράφεται δύο
έτη µετά από την πάροδο του έτους, µέσα στο οποίο αποδόθηκαν τα ακίνητα
που επιτάχθηκαν.
στ) Κάθε αξίωση κατά του ∆ηµοσίου για αποζηµίωση από την επίταξη
παραγράφεται δύο έτη µετά από την πάροδο του έτους, µέσα στο οποίο έληξε

η επίταξη. Η αξίωση για αποκατάσταση φθορών και µεταβολών σε ακίνητα που
επιτάχθηκαν παραγράφεται µετά την πάροδο έξι µηνών από την παραλαβή
τους.
ζ) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας
συγκροτείται τριµελής Επιτροπή, που αποτελείται από τον Προϊστάµενο της
αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.), ως πρόεδρο, τον
προϊστάµενο της οικείας ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και τον ∆ιευθυντή της
∆ιεύθυνσης Γηπέδων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., η οποία καθορίζει προσωρινά την
αποζηµίωση για την επίταξη του ακινήτου, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά µέλη της
Επιτροπής, καθώς και ο γραµµατέας της µε τον αναπληρωτή του. Ο
δικαιούχος δικαιούται να ζητήσει από την Επιτροπή τον καθορισµό της
αποζηµίωσης της περίπτωσης α', µετά τη σύνταξη της έκθεσης επίταξης και
της αποζηµίωσης της περίπτωσης γ', µετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου
απόδοσης του ακινήτου. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως στη γραµµατεία της
Επιτροπής και συνοδεύεται από πρόσφορα στοιχεία για τον προσδιορισµό της
αποζηµίωσης και την αναγνώριση του δικαιούχου της. Μετά την υποβολή της
αίτησης, η Επιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της,
προβαίνει, µέσα σε ένα µήνα, αιτιολογηµένα, σε προσωρινό καθορισµό της
αποζηµίωσης. Η Επιτροπή, µε την απόφαση για τον προσωρινό καθορισµό
αποζηµίωσης, προβαίνει και στην αναγνώριση του δικαιούχου της
αποζηµίωσης, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτηµα. Εάν δεν έχουν προσκοµιστεί
τα απαιτούµενα για την αναγνώριση στοιχεία ή από τα στοιχεία που
προσκοµίστηκαν υπάρχει αµφιβολία για το πρόσωπο του δικαιούχου, η
Επιτροπή δεν προβαίνει στην αναγνώριση του δικαιούχου και αναφέρει στην
απόφασή της το λόγο της µη αναγνώρισης. Η απόφαση κοινοποιείται στον
αιτούντα ή στο πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε η επίταξη ή και στους
δύο, εφόσον είναι διαφορετικά πρόσωπα. Η κοινοποίηση γίνεται µε δηµόσιο
όργανο και συντάσσεται γι' αυτήν βεβαίωση.
η) Η απόφαση της Επιτροπής, για τον προσωρινό καθορισµό της
αποζηµίωσης και την αναγνώριση δικαιούχου, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον
του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου. Η άσκηση της προσφυγής δεν στερεί
από τον προσφεύγοντα το δικαίωµα να εισπράξει την αποζηµίωση, που έχει
προσωρινά καθοριστεί από την Επιτροπή υπέρ αυτού. ∆ιάδικοι στη δίκη επί
της προσφυγής είναι ο προσφεύγων και το ∆ηµόσιο. Αν µε την προσφυγή
προσβάλλεται η απόφαση της Επιτροπής για την αναγνώριση δικαιούχου,
διάδικος είναι αυτός που αναγνωρίσθηκε ως δικαιούχος. Το ∆ηµόσιο
εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ενώπιον
του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, όλα τα δικόγραφα, οι δικαστικές
αποφάσεις, τα αντίγραφα αυτών που χορηγούνται στους διαδίκους και οι
σχετικές µε τη διαδικασία της επίδοσης κλήσεις, αιτήσεις και βεβαιώσεις
ή πιστοποιητικά δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε παράβολο ή δικαίωµα υπέρ
τρίτων.
θ) Αν δεν ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής, που αφορά
την αναγνώριση δικαιούχου, το ∆ηµόσιο καταβάλλει την προσωρινή
αποζηµίωση σε αυτόν που αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος και απαλλάσσεται από
κάθε ευθύνη.
ι) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για δύο έτη από την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
6. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου υπάγονται και οι
επιτάξεις που επιβλήθηκαν για τη στέγαση σχολικών µονάδων σε ακίνητα
λόγω των σεισµών του Σεπτεµβρίου του έτους 1999. Για τις επιτάξεις
αυτές, η έναρξη των χρόνων παραγραφής ή οι προθεσµίες για υποβολή
σχετικών αιτήσεων, που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο, αρχίζουν
από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
"7. Για την αποζηµίωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
(∆.Σ.) της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. βεβαιώνει τη διαθεσιµότητα της πίστωσης της

εκτιµώµενης δαπάνης και την πηγή από την οποία αυτή θα καλυφθεί Η βεβαίωση
αυτή µνηµονεύεται στο προοίµιο της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Η
εκτίµηση της δαπάνης προσδιορίζεται µε τεχνική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας
της εταιρίας. Ως προς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που προβλέπεται κατά
την εκκίνηση της απαλλοτρίωσης από τις διατάξεις του Ν. 2985/2002,
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για το ∆ηµόσιο."
*** Η παρ.7 προστέθηκε µε την παρ.19 άρθρ.7 Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α 267/20.11.2003.
_____________________________________________________________________

Αρθρο 2
Θέµατα λειτουργίας και προσωπικού
1. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, να αποκτά εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα σε
κινητά και ακίνητα στην αλλοδαπή, που είναι αναγκαία για την κάλυψη
αναγκών στέγασης και υλικοτεχνικής υποδοµής της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας στην αλλοδαπή.
2. ∆απάνες που προκαλούνται για την εκτέλεση έργων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
και δεν αφορούν τη µισθοδοσία του τακτικού προσωπικού, όπως αµοιβές
δικηγόρων, συµβολαιογράφων, επιτροπών, µελετών, επίβλεψης, δικαστικών
επιµελητών, διοικητικών δαπανών απαλλοτρίωσης, βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του αντίστοιχου έργου και εγγράφονται στον προϋπολογισµό
της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και στους αντίστοιχους κωδικούς του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
3. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µπορεί να παρέχει τεχνικές συµβουλές στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για θέµατα εκπαιδευτικών υποδοµών,
χωρίς αµοιβή, όταν της ζητηθεί.
4. Με απόφαση του ∆.Σ., η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µπορεί να παρέχει, στην ηµεδαπή
και την αλλοδαπή, υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου συναφείς µε τους σκοπούς
της και ιδίως σε θέµατα σχεδιασµού, µελέτης, εκτέλεσης και συντήρησης
κάθε είδους έργων και προµηθειών που αφορούν στεγαστικές υποδοµές και
υλικοτεχνικό εξοπλισµό εκπαίδευσης, προς το ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις
Γενικές Γραµµατείες των Περιφερειών, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και
ειδικότερα προς κάθε υπηρεσία, φορέα, ίδρυµα ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, που υπάγεται στην αρµοδιότητα ή υπόκειται στην
εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για την
παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου συνάπτεται σύµβαση για συγκεκριµένο
έργο ή οµάδα έργων µε αµοιβή, η οποία καθορίζεται µε τη σύµβαση και
βρίσκεται µέσα στο πλαίσιο ειδικού τιµολογίου υπηρεσιών διαχείρισης, το
οποίο καταρτίζει κατά διαστήµατα, µε απόφασή του, το ∆.Σ. της Ο.Σ.Κ.
Α.Ε..
5. α) Με απόφαση του ΥπουΡΥού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
ανατίθεται στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. η σύνταξη των Κτιριοδοµικών Προτύπων για τις
εκπαιδευτικές υποδοµές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εκτέλεσης του έρΥου.
β) Με όµοια απόφαση συγκροτούνται οµάδες εργασίας για τη σύνταξη των
κτιριολογικών προγραµµάτων και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες λειτουργίας
τους. Τα Κτιριοδοµικά Πρότυπα και τα Κτιριολογικά Προγράµµατα

εΥκρίνονται µε απόφαση του γπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα θέµατα αµοιβών για τη
σύνταξη των Κτιριοδοµικών Προτύπων της περίmωσης α' και η αµοιβή των
µελών των οµάδων της περίπτωσης β'.
6. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µπορεί να εγγράφεται στο υπό του άρθρου 2 του Ν.
716/1977 (ΦΕΚ 295 Α΄) προβλεπόµενο "Μητρώον Γραφείων Μελετών" και των σε
εκτέλεσή του εκδοθέντων προεδρικών διαταγµάτων, όπως κάθε φορά ισχύουν,
στις παρακάτω κατηγορίες: α) αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων, β)
ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες, γ) στατικές µελέτες, δ) µελέτες
µηχανολογικές ηλεκτρολογικές ηλεκτρονικές, ε) µελέτες τοπογραφικές,
στ) µελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. Η εγγραφή, κατάταξη
και αναθεώρηση γίνεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν
τα λοιπά Γραφεία Μελετών, παρέχει τα ίδια δικαιώµατα και συνεπάγεται τις
ίδιες υποχρεώσεις, επιφυλασσοµένης της ισχύος της επόµενης παραγράφου
του άρθρου αυτού. Ως στελεχικό δυναµικό της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. θεωρείται το
προσωπικό που υπηρετούσε στον Ο.Σ.Κ. και µεταφέρθηκε ή εντάχθηκε στην
Ο.Σ.Κ. Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.∆. 414/1998 (ΦΕΚ 291 Α΄), ή
προσλήφθηκε από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σε εφαρµογή του άρθρου 37 του ίδιου
προεδρικού διατάγµατος και τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας της Ο.Σ.Κ. Α.Ε..
7. α) Επιτρέπεται στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε.:
"αα) Η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή έργων και προ µήθεια εξοπλισµών
απαραίτητων για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Γραφείων Εκπαίδευσης του εξωτερικού
εκτε λούνται από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων."
*** Η υποπερ.αα' αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 18 παρ.1 Ν.3467/2006,
ΦΕΚ Α 128/21-6-2006..
ββ) Η δηµιουργία της κατάλληλης τεχνικής υποδοµής και η προµήθεια του
κατάλληλου εξοπλισµού για τη λειτουργία εκπαιδευτικών µονάδων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των σκοπών
τους. Ως εξοπλισµός νοούνται τα αντικείµενα υλικοτεχνικής υποδοµής και
ιδίως επίπλωση, µέσα διεξαγωγής και εξυπηρέτησης του εκπαιδευτικού
έργου, δίκτυα ηλεκτρονικής µηχανοργάνωσης και εκπαιδευτικό λογισµικό.
γγ) Η πρόσληψη Τεχνικών Συµβούλων για τις µελέτες, τα έργα και τις εν
γένει δραστηριότητες της Εταιρείας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 6
παρ. 5 και 8 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄). Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση
του ∆.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ύστερα από γνώµη Τεχνικού Συµβουλίου. Αρµόδιο
για έκφραση γνώµης στις περιπτώσεις αυτές είναι µόνο το Τεχνικό
Συµβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε..
δδ) Η αποστολή υλικοτεχνικής υποδοµής ή η χρηµατοδότηση ελληνικών
σχολικών µονάδων στην αλλοδαπή για την επισκευή, συντήρηση ή την
προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού τους.
εε) Η σύνταξη µελετών και η κατασκευή έργων εκπαιδευτικών υποδοµών
για τις ελληνικές σχολικές µονάδες της αλλοδαπής.
β) Οι δαπάνες για τα ως άνω έργα και προµήθειες βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, εκτός
της υποπερίπτωσης γγ'.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2α' άρθρ.12 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003

ορίζεται ότι:
"2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1, 3, 5 και 7 του
άρθρου 2 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) και της υποπερίπτωσης iv της περίπτωσης
β' της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α), όπως αντικαταστάθηκε
µε την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν. 3027/2002, εφαρµόζονται από την
ανώνυµη εταιρία "Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυµη Εταιρία" (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)
αναλόγως και για τις ανάγκες της Ε.Β.Ε. και των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών.
8. Οπου στο Π.∆. 414/1998 (ΦΕΚ 291 Α΄) αναφέρονται "µελέτες" ή
"έργα", περιλαµβάνονται και προµήθειες εξοπλισµών που αναφέρονται στην
προηγούµενη παράγραφο.
9. Η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.∆. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
"ι. οι µισθώσεις σχολικών κυλικείων και οι µισθώσεις ακινήτων
ιδιοκτησίας της ανώνυµης εταιρίας "Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυµη
Εταιρία"."
10. Οι οφειλές προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού
προσώπου εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις εισπράξεως δηµοσίων
εσόδων, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.
11. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος,
επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 παρ. 2 του Ν.
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και εκείνων της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.
2579/1998 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2703/1999. Επίσης
απαλλάσσεται από κάθε δικαίωµα ή εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου και των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθµών.
12. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2009/1992
(ΦΕΚ 18 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., στα ακίνητά της που
ανεγείρονται σχολικά κτίρια και µεταβιβάζονται στους Ο.Τ.Α. πρώτου
βαθµού έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3741/1929, του Ν.δ. 1024/1971
και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ., περί συστάσεως οριζοντίου και
καθέτου ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή µπορεί, µε απόφαση του ∆.Σ. της
Ο.Σ.Κ. Α.Ε., να µεταβιβαστεί στον οικείο Ο.Τ.Α. διακεκριµένη ή
διακεκριµένες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες του σχολικού κτιρίου µε
το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου ακινήτου, που αντιστοιχεί στην
καθεµία από αυτές."
β) Η διάταξη της προηγούµενης περίπτωσης α' ισχύει και για όσα
ακίνητα δεν έχει µεταγραφεί, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, η
σχετική πράξη µεταβίβασης στη µερίδα του οικείου Ο.Τ.Α..
13. Ο αριθµός "2814" στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του
άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α') αντικαθίσταται, από τότε που
άρχισε να ισχύει η διάταξη, µε τον ορθό "2819".
14. Η υποπερίπτωση iv της περίπτωσης β' της παρ. 11 του άρθρου 6 του
Ν. 2909/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
"ίν. Με πρόταση του Συµβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. και αποδοχή της από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., επιτρέπεται η ανάθεση στην
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. καθηκόντων ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για Τ.Ε.Ι. που δεν
διαθέτουν επαρκώς στελεχωµένη Τεχνική Υπηρεσία. Με ίδια διαδικασία είναι
δυνατή η ανάθεση από Τ.Ε.Ι. και η ανάληψη από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. πρόσθετων
καθηκόντων, όπως η σύνταξη µελέτης, η επίβλεψη έργων ή µελετών, η
ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συµβούλου κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 6 του Ν. 1418/1984 και η προµήθεια εξοπλισµών. Στην περίπτωση

ανάθεσης τέτοιων πρόσθετων καθηκόντων υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του
οικείου Τ.Ε.Ι. και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.. Με τη σύµβαση ρυθµίζονται το
ειδικότερο αντικείµενο, η αµοιβή της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και κάθε άλλο σχετικό
θέµα ή απαραίτητος όρος."
15. Επιτρέπεται στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. να παραχωρεί κατά χρήση και µε
αντάλλαγµα στην "Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε."
(Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004 Α.Ε.) ακίνητά της, για τις ανάγκες των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004 και µέχρι τη διεξαγωγή τους. Μπορεί, επίσης, η Ο.Σ.Κ.
Α.Ε. να συνεργάζεται µε την Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004 Α.Ε. και σε άλλα θέµατα,
όπως για την εκπόνηση µελετών, την επίβλεψη µελετών ή έργων την
κατασκευή έργων και την προµήθεια εξοπλισµού σε ακίνητα, τα οποία θα
χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς της Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004 Α.Ε. και
ανήκουν στην ιδιοκτησία της, στην ιδιοκτησία κάθε είδους νοµικών
προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων η λειτουργία
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή στην
ιδιοκτησία της Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004 Α.Ε. ή τρίτων. Οι ειδικότεροι όροι
που αφορούν τις σχέσεις και τις αµοιβαίες υποχρεώσεις της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
και της Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004 Α.Ε. ρυθµίζονται µε την υπογραφή σχετικής
σύµβασης.
16. α) Από την οικοπεδική έκταση των 209.777,5 τετραγωνικών µέτρων
του τέως κτήµατος Μερκάτη στη συµβολή των λεωφόρων Θηβών και Πέτρου
Ράλλη, στη θέση Νικλιώτη ή γιος Στέφανος ή Αλεξάνδρου, της κτηµατικής
περιφέρειας του ∆ήµου Αιγάλεω Αττικής, που ανήκει στην κυριότητα της
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. εξ αγοράς του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.)
"Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων" βάσει των πωλητηρίων συµβολαίων µε
αριθµούς 57024/24.6.1976, 57025/24.6.1976 και 7115/9.7.1976 του
συµβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανού Μιχαήλ Λέζου, που µεταγράφηκαν νοµίµως
στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω Αττικής στον τόµο 158
και µε αριθµούς 6, 7 και 8 αντίστοιχα και η οποία χαρακτηρίστηκε ως
χώρος σχολικών κτιρίων µε την απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίων 'Εργων
Γ9828/808/27.3.1978 (ΦΕΚ 229/16.5.1978, τ.∆΄), µερική έκταση 67.328,4
τετραγωνικών µέτρων, η οποία εµφαίνεταιµεταστοιχεία Ω1, Ω2, Ω3, Ω4, Ω5,
Α4, Α5, Α6, Α7, Ι1, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Φ1, Φ2, Φ3, Φ4,
Φ5, Φ6, Φ7, Ω1 στο από 10.11.2001 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού
µηχανικού Γεωργίου Μεταξά, µεταβιβάζεται, χωρίς διατυπώσεις και κάθε
µορφής επιβαρύνσεις, στην πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά", το οποίο
εδρεύει και λειτουργεί στην έκταση αυτή.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
διαπιστώνεται η ανωτέρω µεταβίβαση. Η απόφαση αυτή, µε συνηµµένο το
ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Γεωργίου Μεταξά,
θεωρηµένο από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., µεταγράφεται, µε
φροντίδα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά, στα βιβλία
µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω Αττικής χωρίς οποιαδήποτε
επιβάρυνση.
γ) Η ανωτέρω µεταβιβαζόµενη οικοπεδική έκταση µπορεί να συνενωθεί σε
ενιαίο ακίνητο µε όµορη οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά. Το τοπογραφικό διάγραµµα της ενιαίας
έκτασης µεταγράφεται, µε φροντίδα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος Πειραιά, στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω
Αττικής χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.
17. Επιτρέπεται, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται µέσα σε
έξι µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, η µετάταξη του µόνιµου
προσωπικού που υπηρετούσε στο Ν.Π.∆.∆. υπό την επωνυµία "Οργανισµός
Σχολικών Κτιρίων" κατά το χρόνο µετατροπής του σε ανώνυµη εταιρία, σε
κενές οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού Υπουργείων, Ν.Π.∆.∆., Ο. Τ.Α.
όλων των βαθ µών, καθώς και κάθε άλλης επιχείρησης ή οργανισµού του
δηµόσιου τοµέα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101

Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις µετατάξεις αυτές εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 69 έως 73 του Ν. 2683/1999.
18. Επιτρέπεται η απόσπαση από και προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπαλλήλων από
και προς τις υπηρεσίες που αναφέρόνται στην παράγραφο 17 αυτού του
άρθρου, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.
2683/1999. Οι δαπάνες µισθοδοσίας των αποσπασµένων υπαλλήλων βαρύνουν
την υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του, µε την
επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985
(ΦΕΚ 137 Α΄).
19. Υπάλληλοι της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., οι οποίοι υπηρετούσαν σε θέση µόνιµου
προσωπικού στο Ν.Π.∆.∆. υπό την επωνυµία "Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων"
κατά το χρόνο µετατροπής του σε ανώνυµη εταιρία και κατά την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού είναι αποσπασµένοι σε υπηρεσίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 17, µπορούν, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, να δηλώσουν στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. αν επιθυµούν να
επανέλθουν σε αυτήν ή να παραµείνουν στη θέση, όπου κατ' απόσπαση
υπηρετούν. Αν δεν υποβληθεί δήλωση µέσα στην ανωτέρω προθεσµία,
µετατάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υπηρεσία ή το νοµικό πρόσωπο που είναι
αποσπασµένοι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, µε την ίδια σχέση
εργασίας. Για τον κλάδο και την κατηγορία ένταξης και τα λοιπά
υπηρεσιακά θέµατα αποφασίζει το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο.
20. Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., που
αφορούν την εκτέλεση προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από
δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης ή ειδικές κυβερνητικές αποφάσεις, είναι δυνατόν να
προσλαµβάνονται, κατ' εξαίρεση των κειµένων διατάξεων, εργαζόµενοι µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η σύµβαση
εργασίας διαρκεί όσο η περίοδος συµβατικής δέσµευσης της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για
την εκτέλεση του έργου, για το οποίο γίνεται η πρόσληψη και για τέσσερα
έτη κατά ανώτατο όριο, µε δυνατότητα ανανέωσης έως δύο επιπλέον έτη. Σε
κάθε περίπτωση η σύµβαση εργασίας λύεται αυτοδίκαια είτε µε την πάροδο
της αρχικής διάρκειάς της είτε µε την πάροδο του χρόνου παράτασης, χωρίς
η παράταση να καθιστά τη σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Με απόφαση
του ∆.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία
πρόσληψης, η διάρκεια της σύµβασης εργασίας σε συνδυασµό µε όσα
ορίζονται ανωτέρω, καθώς και οι λοιποί όροι απασχόλησης. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας
και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα θέµατα αµοιβής, η οποία βαρύνει το
πρόγραµµα ήτο έργο, χάριν των οποίων προσλαµβάνονται.
21. Η κυριότητα εκπαιδευτικών ακινήτων, τα οποία κατασκευάζονται από
την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και χρηµατοδοτούνται κατά ένα µέρος από τραπεζικούς
δανειακούς πόρους, παραµένει στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. καθ' όλη τη διάρκεια της
δανειακής περιόδου που προβλέπεται από τις οικείες συµβάσεις. Με απόφαση
του ∆.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. παραχωρείται η χρήση των ως άνω κτιριακών
υποδοµών στους οικείους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού µε σύµβαση παραχώρησης, που
υπογράφεται από τους δύο φορείς. Οι όροι που περιλαµβάνονται στη σύµβαση
παραχώρησης αποφασίζονται από το ∆.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και τα αρµόδια
όργανα των Ο.Τ.Α..
22. Στο κύριο έργο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. περιλαµβάνεται και η ευθύνη και
µέριµνα για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράµµατος προσεισµικού ελέγχου
των σχολικών κτιρίων της χώρας και η ενδεχόµενη µελέτη αντισεισµικής
ενίσχυσης αυτών.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.18 Ν.3467/2006,ΦΕΚ Α 128/21.6.2006,ορίζεται
ότι:
"Επιτρέπεται στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., προκειµένου να µεριµνήσει για τη σύνταξη
και υλοποίηση προγράµµατος προσεισµικού ελέγχου των σχολικών κτηρίων της
χώρας, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 22 του άρθρου 2 του ν.3027/2002, να
συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε τα καθ ύλην αρµόδια πανεπιστηµιακά

ιδρύµατα µέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, µετά από απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων".
23. α) Επιτρέπεται στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. να αναλαµβάνει µε δαπάνες της τη
µελέτη, κατασκευή, προµήθεια και εγκατάσταση µεµονωµένων αιθουσών ή
αυτοτελών σχολικών µονάδων µικρής κλίµακας, µε τη µέθοδο της
προκατασκευής, στο σύνολο της επικράτειας, για την αντιµετώπιση έκτακτων
αναγκών ή τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών µονάδων.
β) Για τις παραπάνω κατασκευές εκδίδεται, όπου απαιτείται, σχετική
άδεια από την οικεία ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας εντός είκοσι ηµερών από την
υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία αυτή, οι εργασίες συνεχίζονται νοµίµως και οι ανωτέρω σχολικές
µονάδες συνδέονται οριστικώς, αµέσως µετά την αποπεράτωση των εργασιών,
µε τα δίκτυα της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης.
"24. Με απόφαση του ∆.Σ. της Ο.Σ.Κ.Α.Ε. είναι δυνατόν να χρηµατοδοτούνται
σχολικές επιτροπές για την προµήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισµού. Για το σκοπό
αυτόν κάθε σχολική επιτροπή µε έγγραφό της δηλώνει τις ποσότητες ανά είδος
εκπαιδευτικού εξοπλισµού. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. χρηµατοδοτεί προµήθειες κάθε
επιτροπής για συνολικό ποσό µέχρι 5.000 ευρώ για κάθε σχολικό έτος, µε βάση
την προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανά είδος, που καθορίζει κάθε χρόνο το ∆.Σ. της
εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη το σύνηθες κόστος κάθε σχετικού είδους. Η σχολική
επιτροπή καταθέτει, εντός τριών µηνών από τη χρηµατοδότηση, απολογισµό
διαχείρισης της δαπάνης συνοδευόµενη µε τα νόµιµα παραστατικά. Τα σχετικά
διαδικαστικά θέµατα ρυθµίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
25. Εκτός αυτών που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µπορεί
να αξιοποιεί την περιουσία της, περιλαµβανοµένων των ακινήτων που έχουν
αποκτηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο (όπως αναγκαστική απαλλοτρίωση, αγορά,
δωρεά, κληρονοµιά) για τις ανάγκες ανέγερσης διδακτηρίων, µε στόχο την
απόκτηση πόρων για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων στέγασης και εξοπλισµού
διδακτηρίων. Ως αξιοποίηση της περιουσίας νοείται κάθε προσοδοφόρος υλική
πράξη ή δικαιοπραξία έπειτα από σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών,
σύµφωνα µε το εδάφιο που προσετέθη µε την ανωτέρω παράγραφο 12 του παρόντος
άρθρου στο τέλος της παρ.
1 του άρθρου 5του Ν.1894/1990, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
31 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18Α), για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο
των σχολείων πολλαπλών χρήσεων, που προάγουν τον πολιτισµό και την ποιότητα
ζωής, όπως πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες τέχνης, βιβλιοπωλεία, υπόγειοι χώροι
στάθµευσης αυτοκινήτων και κτιριακές εγκαταστάσεις συναφών χρήσεων. Τα
κτιριακά προγράµµατα των σχολείων πολλαπλών χρήσεων και γενικά η διαχείριση
των έργων αυτών ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε."
*** Οι παρ.24 και 25 προστέθηκαν µε την παρ.19 άρθρ.7 Ν.3194/2003,
ΦΕΚ Α 267/20.11.2003.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Aρθρο 3
Θέµατα πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.

1. α) Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
¨2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών και
όταν πρόκειται για σύσταση ή κατάργηση θέσεων και του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη της
Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι., εκτός των περιπτώσεων ίδρυσης Τ.Ε.Ι., και
του οικείου οργάνου του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), µπορεί να
ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, αλλάζουν γνωστικό
αντικείµενο ή να µετονοµάζονται Τ.Ε.Ι., Παραρτήµατα, Σχολές ή Τµήµατα.
Οι ανωτέρω γνώµες πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας
ενός µηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήµατος.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η γνώµη δεν είναι απαραίτητη.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των ανωτέρω Υπουργών,
συνιστώνται ή αυξάνουν οι θέσεις προσωπικού των Τ.Ε.Ι.."
β) Στην παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄) µετά τις
λέξεις "να κατατέµνονται" προστίθενται οι λέξεις "να αλλάζουν γνωστικό
αντικείµενο".
γ) Με το προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6
του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982 και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.
1404/1983 καθορίζεται η αλλαγή σε ότι αφορά την αποστολή του Τµήµατος
και την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυxιούxων του, που απορρέει από
την αλλαγή του γνωστικού αντικειµένου του και ρυθµίζονται οι φοιτητικές
ή σπουδαστικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές εκκρεµότητες που
ανακύπτουν λόγω της αλλαγής του γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος, οι
διαδικασίες και οι προϋποθέσεις µετακίνησης φοιτητών ή σπουδαστών του
Τµήµατος που αλλάζει γνωστικό αντικείµενο σε άλλα Τµήµατα του Ιδρύµατος
και κάθε άλλο θέµα που µπορεί να ανακύψει λόγω της αλλαγής του γνωστικού
αντικειµένου του Τµήµατος.
δ) Μετονοµάζονται τα Τµήµατα των παρακάτω Πανεπιστηµίων. Με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της
Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστηµίου, ρυθµίζονται τα θέµατα που
προκύπτουν από τη µετονοµασία των τµηµάτων της προηγούµενης παραγράφου
και αφορούν τη νέα αποστολή τους, τις κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις των
πτυxίων, τις φοιτητικές, τις εκπαιδευτικές και τις διοικητικές
εκκρεµότητες και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Τα Τµήµατα µετονοµάζονται ως
εξής:
αα) Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών: Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις
του Π.∆. 377/1989 (ΦΕΚ 166 Α΄), που κυρώθηκε µε το Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101
Α΄) και της υ.α. Β1/182/4.3.1992 (ΦΕΚ 170 Β') Τµήµα Επιχειρησιακής
Ερευνας και Μάρκετινγκ σε Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
ββ) Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών: Το
προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.∆. 377/1989 (ΦΕΚ 166
Α΄) Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σε Τµήµα
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού.
γγ) Πανεπιστήµιο Πειραιώς: Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του Π.∆.
205/1999 (ΦΕΚ 179 Α') Τµήµα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Τµήµα ∆ιδακτικής
της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων.
δδ) Πανεπιστήµιο Αιγαίου: 1) Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις των
Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ 31 Α΄) και 233/2000 (ΦΕΚ 198 Α΄) Τµήµα Επιστηµών
Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού.

2) Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις των Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ 31 Α') και
376/1989 (ΦΕΚ 166 Α΄) Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας σε Τµήµα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. 3) Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του
Π.∆. 316/1997 (ΦΕΚ 223 Α') Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστηµάτων σε Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστηµάτων. 4) Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του Π.∆. 83/2000 (ΦΕΚ
72 Α') Τµήµα Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστηµάτων σε Τµήµα Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων. Στα ως άνω µετονοµαζόµενα Τµήµατα
των περιπτώσεων 3 και 4 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυxίου
των Τµηµάτων αυτών αυξάνεται από οκτώ σε δέκα εξάµηνα.
εε) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας: Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του
άρθρου 19 του Π.∆. 177/1993 (ΦΕΚ 65 Α') Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας
Λαογραφίας σε Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
2. α) Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού, που προβλέπεται
στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµό ΚΝ 679/22.8.1996
(ΦΕΚ 826 Β΄ ) συντάσσει "Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης" του
Ειδικού Λογαριασµού, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστηµίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση.
αα) Στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης περιγράφονται συνολικά
τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης και
οικονοµικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς
και η διάδοση, αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων και
προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται
µέσω του Ειδικού Λογαριασµού.
ββ) Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης καθορίζονται επίσης
οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες
κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέµατα αµοιβών όσων
συµµετέχουν σε έργα που χρηµατοδοτεί και διαχειρίζεται ο Λογαριασµός,
καθώς και κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης που
δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.
β) Στο εδάφιο γ' της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141
Α΄), όπως συµπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 2341/1995, το άρθρο 50 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) και την παρ.
9 περίπτ. β' του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α΄) προστίθεται από
την έναρξη ισχύος του Ν. 2413/1996 υποπερίπτωση νί ως ακολούθως:
"νί. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και για έργα του
επιχειρησιακού προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" ή έργα άλλων
επιχειρησιακών προγραµµάτων, ως προς το µέρος που µετέχει σε αυτά και
υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων."
3. α) Στο τέλος της υποπερίmωσης viii της περίπτωσης στ' της παρ. 1
του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) προστίθενται τα εξής:
"Στα πανεπιστήµια, τα οποία είτε έχουν αριθµό Τµηµάτων µεγαλύτερο των
είκοσι είτε έχουν Τµήµατα που λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες
γεωγραφικές έδρες, εκλέγεται και τρίτος αντιπρύτανης. Στα υπόλοιπα
πανεπιστήµια είvαι δυνατόν να προβλεφθεί η ύπαρξη και τρίτου αντιπρύτανη
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία
εκδίδεται εφάπαξ ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου. Οι
αρµοδιότητες του τρίτου αντιπρύτανη καθορίζονται, σε κάθε περίπτωση, µε
απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου του Ιδρύµατος."
β) Οι διατάξεις που προστέθηκαν µε την περίπτωση α' εφαρµόζονται από
τις πρώτες πρυτανικές εκλογές που θα διεξαχθούν µετά την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού.

Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που έχουν διενεργηθεί πρυτανικές εκλογές
εντός του έτους 2002 και µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού σε
πανεπιστήµιο που υπάγεται στις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α',
διεξάγεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, συµπληρωµατική εκλογή για
την ανάδειξη τρίτου αντιπρύτανη, η θητεία του οποίου λήγει µαζί µε αυτή
των λοιπών πρυτανικών αρχών.
4. Στο άρθρο 1 του Ν. 2083/1992 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
"11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση της οικείας
Συγκλήτου, επιτρέπεται στα Πανεπιστήµια και στα Τ.Ε.Ι. να συνάπτουν,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
οποιασδήποτε µορφής, που έχουν νόµιµη άδεια, συµβάσεις µίσθωσης
µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των φοιτητών από και προς τους χώρους
εκπαίδευσης και για ολόκληρη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Οι
σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του οικείου
ιδρύµατος. Συµβάσεις τέτοιου περιεχοµένου, που έχουν υπογραφεί πριν από
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, θεωρούνται νόµιµες και ισχύουν από
την ηµέρα της υπογραφής τους."
5. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπουργικής
απόφασης Β3/2274/ 1987, που έχει κυρωθεί µε το άρθρο 1 του Ν. 1865/1989
(ΦΕΚ 210 Α΄), προστίθενται τα εξής:
"Ειδικά στα πανεπιστήµια που εδρεύουν στους Νοµούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης, είναι δυνατόν να µεταβιβαστεί, µε απόφαση της Συγκλήτου
του οικείου ιδρύµατος, η αρµοδιότητα πραγµατοποίησης των µετεγγραφών στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος υποδοχής, το οποίο υποχρεούται να
γνωστοποιεί τον αριθµό των πραγµατοποιούµενων µετεγγραφών στο Πρυτανικό
Συµβούλιο του ιδρύµατος υποδοχής."
6. Η αναστολή της διάταξης της παρ. 26 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78 Α΄), που προβλέφθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 9 περίπτωση Γ΄ του
Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄), παρατείνεται για δύο ακόµη ακαδηµαϊκά έτη από
τότε που έληξε.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.8 άρθρ.23 Ν.3467/2006,ΦΕΚ Α 128/21.6.2006, ορίζεται
ότι:
"8. Η αναστολή της διάταξης της παρ. 26 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ
78 Α΄), που προβλέφθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9 περίπτωση Γ΄ του ν.
2619/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄), την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3027/2000 (ΦΕΚ
152 Α΄) και την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄),
παρατείνεται για δύο ακόµη ακαδηµαϊκά έτη από τη λήξη τους".
7. Στο Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄) γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις
και συµπληρώσεις:
α) Στον έκτο στίχο της παρ. 3 του άρθρου 1 και µεταξύ των λέξεων
"έρευνας" και "στο" προστίθενται οι λέξεις "καθώς και η ανάmυξη
τεχνολογίας και µεθοδολογίας".
β) Από την περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 3 διαγράφεται η φράση
"και από τον ∆ιευθυντή του εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας".
γ) Στον πέµπτο στίχο της παρ. 10 του άρθρου 4 αντικαθίστανται οι
λέξεις "ετήσιας διάρκειας" µε τις λέξεις "διάρκειας ενός ακαδηµαϊκού
έτους".
Στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση: "Η διαδικασία
ανανέωσης της θητείας των µελών Σ.Ε.Π. καθορίζεται µε απόφαση της

Συγκλήτου."
δ) Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
"ε) Mεταπτυxιακά διπλώµατα ειδίκευσης".
ε) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών στα
προγράµµατα σπουδών δηµοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες
των Αθηνών, σε µία της Θεσσαλονίκης και σε µία της έδρας του Ε.Α.Π.."
στ) Η παρ. 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται από το ακαδηµαϊκό έτος 2003
2004 ως εξής:
"5. α) Εάν ο αριθµός των υποψηφίων ανά Πρόγραµµα Σπουδών είναι
µεγαλύτερος από τον αριθµό των παρεχόµενων θέσεων, για την επιλογή των
υποψηφίων ισχύουν τα ακόλουθα: αα) Προηγούνται όσοι έχουν συµπληρώσει το
23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθµός τους είναι µεγαλύτερος από τον
αριθµό των προσφερόµενων θέσεων, διεξάγεται µεταξύ τους κλήρωση. ββ) Αν
αποµένουν θέσεις µετά την τήρηση της προηγούµενης σειράς προτίµησης, οι
υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται µε νέα διαδιασία κλήρωσης.
β) Ο τρόπος, τα όργανα, η διαδικασία επιλΟΥής των υποψηφίων για
φοίτηση στο Ε.Α.Π., η διαδικασία διεξαγωγής της σχετικής κλήρωσης, καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση της
Συγκλήτου."
ζ) Η παρ. 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
"6. α) Οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου
εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συµµετέχουν στις
ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται µε την εφαρµογή του
συστήµατος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
β) Το ύψος της συµµετοχής αυτής, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και
τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ε.Α.Π. µερικής ή
ολικής απαλλαγής από τις ανωτέρω διατάξεις, ορίζονται, ύστερα από
εισήγηση της Συγκλήτου, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ποσοστό έως και 10% επί του ύψους
συµµετοχής των φοιτητών του προηγούµενου εδαφίου τροφοδοτεί τον ειδικό
λογαριασµό του Ιδρύµατος και χρησιµοποιείται για την ανάθεση έργων
σχετικών µε τη διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των προγραµµάτων
σπουδών."
η) Η περίπτωση α' της παρ. 12 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
"α) Για την απόκτηση µεταπτυxιακού διπλώµατος ειδίκευσης απαιτείται
πτυxίο ή δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειµένου,
επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεµατικών
Ενοτήτων (Θ.Ε.) και εκπόνηση επιστηµονικής εργασίας. Η Σύγκλητος, µε την
προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων και µετά από εισήγηση της αντίστοιχης
Σχολής, εξειδικεύει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων
ανά πρόγραµµα σπουδών."
θ) Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 5 προστίθεται φράση ως εξής: "και
εξειδικεύονται µε τον κανονισµό ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών του Ε.Α.Π., ο
οποίος συντάσσεται από τη Σύγκλητο."
ι) Η παρ. 15 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

"15. Πιστοποιητικό µεταπτυxιακής επιµόρφωσης µπορεί να απονέµεται σε
πτυxιούxους ή διπλωµατούχους ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί
στο Ε.Α.Π. για να παρακολουθήσουν πρόγραµµα µεταπτυxιακής επιµόρφωσης
συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου
και πάντως µικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση
µεταπτυxιακού διπλώµατος ειδίκευσης. Η Σύγκλητος, µε την προκήρυξη
υποβολής υποψηφιοτήτων, εξειδικεύει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις
υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραµµα σπουδών."
ια) Στο τέλος της παρ. 16 του άρθρου 5 προστίθεται η φράση:
"Για την απονοµή του πιστοποιητικού παρακολούθησης του άρθρου 5 παρ.
1 εδ. α' πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυµεί να
ολοκληρώσει το πρόγραµµα σπουδών στο οποίο φοιτά."
ιβ) Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
"β) Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και
Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι
δυνατή η σύσταση και λειτουργία Γραφείου ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων
στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το Γραφείο υπάγεται στο
Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων του Ιδρύµατος και έχει ως βασικό
σκοπό την ενηµέρωση των φοιτητών του Ιδρύµατος, καθώς και των
ενδιαφερόµενων υποψηφίων για φοίτηση σε αυτό. Με απόφαση της Συγκλήτου
καθορίζονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες των Γραφείων αυτών, καθώς και ο
τρόπος στελέχωσής τους µε διοικητικό προσωπικό."
ιγ) Η παρ. 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης συµµετέχει στη διαδικασία
αξιολόγησης της διδασκαλίας και του υλικού µιας Θ.Ε., καθώς και στη
διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόµενων διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Α.Π.
προς τους φοιτητές. Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα αυτή συντάσσει ειδικά
έντυπα αξιολόγησης που συµπληρώνουν οι φοιτητές για κάθε Θ.Ε.. Η έκθεση
λαµβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση της θητείας των µελών Συνεργαζόµενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατά τη µονιµοποίηση και εξέλιξη των µελών
∆.Ε.Π., κατά την αναθεώρηση του υλικού, καθώς και για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των διοικητικών υπηρεσιών. Στη Μονάδα, επίσης,
ανατίθεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, η φροντίδα της επιµόρφωσης των
διδασκόντων στο Ε.Α.Π. σε θέµατα που σχετίζονται µε τη µεθοδολογία της
εκπαίδευσης από απόσταση."
ιδ) Η περίπτωση ίν στην παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
"ίν) όταν έχει διορισθεί ένα τουλάχιστον µέλος ∆.Ε.Π. για κάθε
πρόγραµµα σπουδών που λειτουργεί σε, αυτοδύναµη ή µη, Σχολή του
Ιδρύµατος και οδηγεί σε Πτυχίο ή σε Mεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης."
ιε) Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:
"13. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., µπορεί να
καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθµός παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές
µεταπτυxιακού επιπέδου, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για µέλη
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. µε προσωποπαγή θέση, τα οποία δεν
κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο αριθµός των θέσεων αυτών δεν
µπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθµού των παρεχόµενων θέσεων
µεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή των
ενδιαφεροµένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και

προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που
εγγράφονται στα αντίστοιχα µεταπτυxιακά προγράµµατα του Ε.Α.Π.. Το
παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέµεται ανάλογα στα προγράµµατα
µεταπτυxιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα
πρόγραµµα, ο αριθµός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραµµα αυτό
κατανέµεται ανάλογα σε άλλα προγράµµατα µε απόφαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής, η οποία λαµβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των
ενδιαφεροµένων."
8. α) Στις θέσεις δικηγόρων Τ.Ε.Ι. που έχουν προστεθεί στις θέσεις
της παρ. 1 περίπτωση Ι' του άρθρου 23 του Ν. 1404/1983 µε τη διάταξη της
παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α), προστίθενται επιπλέον
δεκατέσσερις θέσεις δικηγόρων στον ρειο Πάγο, οι οποίες κατανέµονται
ανά µία στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Καβάλας,
Καλαµάτας, Κρήτης, Λαµίας, Λάρισας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πειραιά, Σερρών
και Χαλκίδας και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) που ιδρύεται µε το άρθρο 4 του νόµου αυτού.
Για την πλήρωση και τα λοιπά θέµατα που έχουν σχέση µε τις θέσεις
αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.
2188/1994 και των προεδρικών διαταγµάτων 124/1994 (ΦΕΚ 91 Α') και
91/2001 (ΦΕΚ 86 Α').
β) Στις θέσεις της παρ. 1 περίπτωση Ι στοιχείο ∆' του άρθρου 23 του
Ν. 1404/1983 προστίθενται έντεκα θέσεις κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας
Πολιτικού Μηχανικού, οι οποίες κατανέµονται ανά µία στα Τ.Ε.Ι. ∆υτικής
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καλαµάτας, Λαµίας, Λάρισας,
Μεσολογγίου, Πάτρας, Σερρών και Χαλκίδας και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που
ιδρύεται µε το άρθρο 4 του νόµου αυτού.
γ) Στις θέσεις της παρ. 1 περίmωση Ι στοιχείο ∆' του άρθρου 23 του Ν.
1404/1983 προστίθενται επτά θέσεις κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών
ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου, οι οποίες κατανέµονται από δύο
στα Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας και Χαλκίδας και από µία στα Τ.Ε.Ι.
Λαµίας, Πειραιά και Σερρών.
9. α) Οι διατάξεις της παρ. 2του άρθρου 24 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96
Α'), όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 23 του άρθρου 20 του Ν.
2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'), εφαρµόζονται αναλόγως και για το νοσηλευτικό και
λοιπό προσωπικό, εκτός του ιατρικού, των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων
"Αιγινήτειο" και "Αρεταίειο", ανεξάρτητα του χρόνου κένωσης και σύστασης
των αντίστοιχων θέσεων.
'Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας,
∆.Σ. Ν.Π.∆.∆. και Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, νοείται αντίστοιχα
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εφορεία οικείου
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η τριµελής επιτροπή που προβλέπεται στο τέταρτο
εδάφιο της ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 2716/1999 συγκροτείται,
σε καθένα από τα ανωτέρω Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία, µε απόφαση του
Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και
αποτελείται από τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικού και τον ∆ιευθυντή Νοσηλευτικού
και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από τους νόµιµους αναπληρωτές τους και
ένα µέλος ∆.Ε.Π. της Ιατρι κής Υπηρεσίας του οικείου Νοσοκοµείου.
β) Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165
Α') εφαρµόζονται αναλόγως και για το αντίστοιχο προσωπικό των
Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων "Αιγινήτειο" και "Αρεταίειο). 'Οπου στις
διατάξεις αυτές ή σε διατάξεις που παραπέµπουν αναφέρεται ο Υπουργός
Υγείας και Πρόνοιας και το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, νοείται αντίστοιχα ο
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και η Εφορεία του οικείου
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου. Θέµατα που τυχόν ανακύπτουν από την
εφαρµογή της διάταξης αυτής ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευµάτων.
10. Η παρ. 6 του άρθρου 6 στοιχ. ∆' του Ν. 2083/1992, όπως
αναριθµήθηκε µε την περίπτωση α' της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.
2188/1994, αντικαθίσταται ως εξής:
"6. Ο υποψήφιος εκλέγεται αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των εκλεκτόρων. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και ο
αριθµός των ψήφων που συγκεντρώνουν συνολικά είναι µεγαλύτερος από το
µισό του συνόλου των εκλεκτόρων, χωρίς όµως κανείς να συγκεντρώνει την
απαιτούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την ίδια
συνεδρίαση µεταξύ των δύο πρώτων σε αριθµό ψήφων υποψηφίων, οπότε
εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
εκλεκτόρων. Εάν υπάρχουν ισοψηφούντες, η επιλογή από αυτούς των δύο
υποψηφίων που συµµετέχουν στην τελική ψηφοφορία γίνεται µε επί µέρους
ψηφοφορίες."
11. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 στοιχ. ∆' του Ν. 2083/1992,
όπως αναριθµήθηκε µε την περίπτωση α' της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.
2188/1994 και στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παρ. 2
του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983, προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Εάν και
κατά την τρίτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία, η
διαδικασία πλήρωσης της θέσης θεωρείται ότι απέβη άγονη."
12. Η παρ. 1 του άρθρου 6 στοιχ. ∆' του Ν. 2083/1992, όπως
αναριθµήθηκε µε την περίπτωση α' της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.
2188/1994, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
"1. ∆ικαίωµα ψήφου για εκλογή ή εξέλιξη, όπου αυτή προβλέπεται στο
νόµο αυτόν, έχουν όλα τα µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος της βαθµίδας για την
οποία γίνεται η κρίση και των ανώτερων από αυτήν, εφόσον ο αριθµός τους
δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30). Αν το εκλεκτορικό σώµα συγκροτείται
από το νόµο χωρίς να µεσολαβεί ορισµός ή κλήρωση, δεν απαιτείται απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος για τη συγκρότησή του, συγκαλείται
για να ορίσει τριµελή εισηγητική επιτροπή µε ευθύνη του Προέδρου του
Τµήµατος, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
υποβολή της σχετικής αίτησης ή τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
υποψηφιοτήτων και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο
των µελών του.)
13. Για την εκλογή ή εξέλιξη µελών ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων ή µελών
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τ.Ε.Ι. οι απαιτούµενες πρωτότυπες
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά λαµβάνονται υπόΨη εφόσον έχουν
γίνει δεκτές προς δηµοσίευση στα σχετικά περιοδικά, ενώ οι απαιτούµενες
πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες λαµβάνονται υπόΨη εφόσον βρίσκονται
στο στάδιο της εκτύπωσης.
14. Στην παρ. 12 του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983 προστίθενται
περιπτώσεις γ' και δ' ως ακολούθως:
"γ) 'Οταν η προκήρυξη γίνεται για συνδυασµό θέσεων, το Συµβούλιο του
Τµήµατος υποχρεωτικώς εκδίδει ταυτόχρονα τις αποφάσεις συγκρότησης των
εκλεκτορικών σωµάτων για την εκλογή και στις δύο βαθµίδες.
δ) Το εκλεκτορικό σώµα, σε κάθε περίπτωση, συνέρχεται για να ορίσει
τριµελή εισηγητική επιτροπή, µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται, ύστερα
από πρόσκληση του Προϊσταµένου του Τµήµατος.¨
15. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982
αντικαθίσταται ως εξής:
"Πρόταση για µετάκληση υποβάλλεται από το 1/4 τουλάχιστον των µελών
∆.Ε.Π. του Τµήµατος. Η πρόταση υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του

Τµήµατος, η οποία αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή όχι της διαδικασίας
µετάκλησης."
β) Στην περίπτωση β' της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983, µετά
το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
"Η πρόταση, συνοδευόµενη από τη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος, παραπέµπεται ακολούθως στο Συµβούλιο του Τµήµατος, το οποίο
αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή όχι της διαδικασίας µετάκλησης."
16. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 2 και της παρ. 10 του άρθρου 8
του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α') προστίθενται τα εξής:
"Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις µετάκλησης Καθηγητών
από το εξωτερικό σε Τµήµατα Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν εκτός
των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης και για ένα πλήρες ηµερολογιακό έτος
από την ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων τους."
17. α) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετάκληση µέλους ∆.Ε.Π.
Πανεπιστηµίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982,
όπως επίσης και για τη µετακίνηση µέλους ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α'),
είναι να υπάρχει είτε εγκεκριµένη διαθέσιµη πίστωση στο Τµήµα υποδοχής
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, είτε σχετική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τµήµατος προέλευσης, µε την οποία να συνηγορεί στη
µεταφορά στο Τµήµα υποδοχής της πίστωσης της θέσης του µέλους ∆.Ε.Π. που
µετακαλείται ή µετακινείται. Η διάταξη "Η πίστωση για τη θέση που
καταλαµβάνει το µέλος ∆.Ε.Π. µεταφέρεται από το Πανεπιστήµιο προέλευσης
προς το Πανεπιστήµιο υποδοχής" του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α'
της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 καταργείται.
β) Η περίπτωση α' εφαρµόζεται αναλόγως και για µετάκληση σε θέση
Καθηγητή Τ.Ε.Ι.. Αντί απόφασης Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος
απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος.
18. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"3. α) Ο χρόνος παραµονής στις ανωτέρω θέσεις υπολογίζεται στο χρόνο
που απαιτείται για την εξέλιξη στην επόµενη βαθµίδα. Ο χρόνος αυτός
υπολογίζεται και για τη χορήγηση εκπαιδευτίκής άδειας, εφόσον το µέλος
∆.Ε.Π. ασκούσε πλήρη διδακτικά καθήκοντα στο οικείο Τµήµα Πανεπιστηµίου
στη διάρκεια της αναστολής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην προηγούµενη
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
β) Κατά τη διάρκεια παραµονής στις ανωτέρω θέσεις και για διάστηµα
τριών µηνών από την αποχώρησή τους από αυτές, αναστέλλονται όλες οι
διαδικασίες εξέλιξης των µελών ∆.Ε.Π., συµπεριλαµβανοµένων και των
προκηρύξεων θέσεων για την εξέλιξή τους. Η κανονική λήξη των µέγιστων
χρόνων παραµονής σε µία βαθµίδα ∆.Ε.Π., κατά τις διατάξεις του Ν.
2517/1997, παρατείνεται για διάστηµα ίσο µε το χρόνο παραµονής του
µέλους ∆.Ε.Π. στη θέση που επέβαλε την αναστολή.
γ) Η κρίση του µέλους ∆.Ε.Π. γίνεται υποχρεωτικά µετά την πάροδο
τριών µηνών από την αποχώρησή του από τη θέση που επέβαλε την αναστολή.
Το µέλος ∆.Ε.Π. µπορεί να ζητήσει να κριθεί οποτεδήποτε µετά την πάροδο
του εν λόγω χρόνου, εφόσον συµπληρώνει την προβλεπόµενη για την κρίση
ελάχιστη υπηρεσία στη συγκεκριµένη βαθµίδα, συνυπολογιζοµένων τόσο του
χρόνου πραγµατικής πανεπιστηµιακής υπηρεσίας όσο και του χρόνου κατοχής
της θέσης που επέβαλε την αναστολή."
19. α) Η παρ. 9του άρθρου 6 Κεφ. ∆' του Ν. 2083/1992, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α') αντικαθίσταται

ως εξής:
"9. Ο διορισµός και η µονιµοποίηση του µέλους ∆.Ε.Π. γίνεται µε πράξη
του Πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική
πράξη µε τα πρακτικά εκλογής ή µονιµοποίησης του εκλεκτορικού σώµατος
διαβιβάζονται, χωρίς καθυστέρηση, από το Ίδρυµα στον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, εφόσον κριθεί νόµιµη η σχετική διαδικασία
µετά την άσκηση, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός,
προκαταρκτικού ελέγχου νοµιµότητας από τον Πρύτανη, ενώ τα πρακτικά
κοινοποιούνται στους υποψηφίους. Η εν λόγω πράξη του Πρύτανη δεν µπορεί
να δηµοσιευθεί ούτε να εκτελεσθεί και είναι άκυρο οποιοδήποτε από αυτά
συµβεί, αν προηγουµένως δεν ασκηθεί ο προβλεπόµενος έλεγχος νοµιµότητας
από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο έλεγχος αυτός
ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών µηνών από την περιέλευση
της πράξης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η πράξη
διορισµού ή µονιµοποίησης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση, εφόσον κριθεί νόµιµη µετά την
άσκηση και του τελικού ελέγχου νοµιµότητας ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η
ανωτέρω τρίµηνη προθεσµία. Αν διαπιστωθεί έλλειΨη νοµιµότητας σε
οποιονδήποτε από τους δύο ανωτέρω ελέγχους, η πράξη αναπέµπεται στο
αρµόδιο όργανο, προκειµένου να συνεχισθεί η διαδικασία από το σηµείο που
παρουσιάζεται η έλλειψη νοµιµότητας."
β) Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1404/1983:
αα) Στο δεύτερο εδάφιο και µετά τις λέξεις "Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων" προστίθεται η φράση "εφόσον κριθεί νόµιµη η σχετική
διαδικασία µετά την άσκηση, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός,
προκαταρκτικού ελέγχου νοµιµότητας από τον Πρόεδρο."
ββ) Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Αν διαπιστωθεί έλλειψη νοµιµότητας σε οποιονδήποτε από τους δύο
ανωτέρω ελέγχους, η πράξη αναπέµπεται στο αρµόδιο όργανο, προκειµένου να
συνεχισθεί η διαδικασία από το σηµείο που παρουσιάζεται η έλλειψη
νοµιµότητας."
20. Μέλη ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική
άδεια, προκειµένου να απασχοληθούν σε 'Εδρες Ελληνικών Σπουδών στην
αλλοδαπή. Η άδεια αυτή µπορεί να διαρκέσει µέχρι δύο έτη και δεν
συνυπολογίζεται στην εκπαιδευτική άδεια που προβλέπεται από την παρ.
3του άρθρου 17 του Ν. 1268/1982. Το διάστηµα κατά το οποίο διαρκεί η
άδεια λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία του µέλους ∆.Ε.Π. στην οργανική
του θέση ως προς κάθε συνέπεια. Για ολόκληρη τη διάρκεια της άδειας οι
ανωτέρω λαµβάνουν διπλές αποδοχές, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Η ανωτέρω διάταξη εφαρµόζεται και για τα µέλη του Ειδικού και
Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) κλάδου Ι, αλλά µόνο για
τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στις εν λόγω 'Εδρες.
21. Μέλη του ΕΠ των Τ.Ε.Ι. µε προσωποπαγή θέση που δεν έχουν υπερβεί
το 60ό έτος της ηλικίας τους µπορούν, κατ' εξαίρεση των διατάξεων που
προβλέπουν διαφορετικό όριο ηλικίας, να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για
απόκτηση ακαδηµαϊκών τίτλων, προκειµένου να ζητήσουν εφαρµογή των
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 Κεφάλαιο ∆' του Ν. 1404/1983, εκτός
της παραγράφου 6, ενώ το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο τελευταίο
εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου θεωρείται ότι
έχει καλυφθεί πλήρως, σε περίπτωση που το µέλος του ΕΠ συνταξιοδοτείται
πριν συµπληρωθεί το χρονικό αυτό διάστηµα.
22. Η προσωποπαγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6
του Ν. 2916/2001, θέση µέλους ΕΠ των Τ.Ε.Ι., το οποίο αποχώρησε από την
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, αλλά πριν από την αποχώρησή του και ενώ

ήταν στην υπηρεσία είχε καταθέσει αίτηση για µετατροπή της θέσης του σε
µόνιµη τακτική, σύµφωνα µε τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, θεωρείται
ότι έχει µετατραπεί σε µόνιµη τακτική θέση, εφόσον η αίτησή του έγινε
δεκτή από το οικείο εκλεκτορικό σώµα είτε µετά την έξοδό του από την
υπηρεσία είτε πριν από αυτήν, αλλά δεν έγινε δυνατόν να ολοκληρωθούν οι
σχετικές διαδικασίες. Η µετατροπή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί
αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διαδικασία ή προϋπόθεση, από την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µετατροπής. Για τη µετατροπή συντάσσεται
διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι..
23. Οι µόνιµοι Βοηθοί, Επιστηµονικοί Συνεργάτες και Επιµελητές, καθώς
και τα µόνιµα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. Πανεπιστηµίων, τα οποία πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2517/1997 και υπηρετούν, και
στις δύο περιπτώσεις, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, έχουν
δικαίωµα να ζητήσουν µία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δώδεκα
µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, την ένταξή τους, µετά από
κρίση, στη βαθµίδα του Λέκτορα. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2517/1997.
24. α) Στην υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης θ' της παρ. 2 του άρθρου
15 του Ν. 2530/1997, οι λέξεις "Προϊστάµενος Τµήµατος" αντικαθίστανται,
από 11.6.2001, από τις λέξεις "Προϊστάµενος Τµήµατος και ∆ιευθυντής
Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.".
β) Η πρώτη θητεία των ∆ιευθυντών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και
Φυσικής Αγωγής των Τ.Ε.Ι. λήγει κατά το χρόνο που λήγει και η θητεία των
Προϊσταµένων των Τµηµάτων του οικείου Τ.Ε.Ι.. Κατά τα λοιπά, για την
εκλογή τους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8
και 9 του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983.
25. Μέλη ΕΠ Τ.Ε.Ι., των οποίων η προσωποπαγής θέση µετατρέπεται σε
µόνιµη τακτική θέση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
2916/2001, καταλαµβάνουν τη θέση ως µόνιµοι και όχι µε θητεία,
ανεξαρτήτως των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1404/ 1983,
όπως σήµερα ισχύουν και του αν έχουν κριθεί για µονιµοποίηση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1404/1983, όπως ίσχυαν πριν την
τροποποίησή τους µε το Ν. 2916/2001. Η διάταξη αυτή ισχύει από
11.6.2001.
26. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2517/1997 έχουν
εφαρµογή στους καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι
υπηρετούσαν µε απόσπαση στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού των Πανεπιστηµίων, για άσκηση διδακτικού έργου, κατά τα
ακαδηµαϊκά έτη 19951996 ή 19961997 ή 19971998.
27. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄)
προστίθεται περίπτωση ίν ως εξής:
"ίν) πτυxίου του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας
του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή αντίστοιχου και ισότιµου πτυxίου
Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής, οι οποίοι θεωρούνται ότι διαθέτουν άριστη
γνώση των γλωσσών εργασίας που έχουν διδαχθεί στο πλαίσιο του
προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε σχετική βεβαίωση του Τµήµατος, η οποία
πιστοποιεί την άριστη αυτή γνώση."
28. α) Από το ακαδηµα.ίκό έτος 20042005 δεν επιτρέπονται µετεγγραφές
Ελλήνων φοιτητών από Πανεπιστήµια του εξωτερικού σε Πανεπιστήµια του
εσωτερικού.
Από το αυτό ακαδηµαϊκό έτος καταργείται κάθε διάταξη νόµου ή διάταξη
που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση νόµου, σχετική µε θέµατα των µετεγγραφών
αυτών.

β) Από το ακαδηµα.ίκό έτος 20042005 οι κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή
ισότιµων προς αυτά κατατάσσονται σε Τµήµα Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν για πτυxιούxους Πανεπιστηµίων και σε ξεχωριστό
ποσοστό 5% επί του αριθµού εισακτέων του Τµήµατος. Από την έναρξη ισχύος
της διάταξης αυτής καταργείται κάθε διάταξη νόµου ή διάταξη που εκδόθηκε
κατ' εξουσιοδότηση νόµου, που προβλέπει διαφορετικό τρόπο κατάταξης σε
Τµήµατα Πανεπιστηµίων των πτυxιούxων αυτών.
"Από το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, οι κάτοχοι
πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρµοδιότητας Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλων υπουργείων, καθώς και οι κάτοχοι
ισότιµων τίτλων προς αυτά, κατατάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν
για τους πτυχιούχους Πανεπιστηµίων και σε ξεχωριστό ποσοστό 2% επί του
αριθµού εισακτέων του Τµήµατος. Η κατάταξη των πτυχιούχων αυτών γίνεται σε
αντίστοιχα ή συναφή Πανεπιστηµιακά Τµήµατα. Για την αντιστοιχία ή συνάφεια
αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του κάθε Τµήµατος υποδοχής. Κατ' εξαίρεση
για το ακαδηµαϊκό έτος 2004 -2005, ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων (επιλογή
µε εξετάσεις ή µε βάση το βαθµό πτυχίου), το εξάµηνο κατάταξης κατά κατηγορία
πτυχιούχων και σε περίπτωση επιλογής µε εξετάσεις τα εξεταζόµενα µαθήµατα και
η ύλη τους (εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1966/1991, ΦΕΚ 147 Α) θα
ανακοινωθούν στους υποψηφίους προς κατάταξη µέχρι το τέλος Ιουλίου 2004."
*** Τα άνω εντός " " εδάφια της παρ.β΄ προστέθηκαν µε την παρ.7 άρθρ. 3
Ν.3255/2004,ΦΕΚ Α 138/22.7.2004.
29. Οιδιατάξειςτηςπαρ.10του άρθρου 1 του Ν. 2188/1994 εξακολουθούν να
ισχύουν για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Τµηµάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και
Νοσηλευτικής των Πανεπιστηµίων, που απασχολούνται, χωρίς την καταβολή
και άλλου µισθού, στο ΩΝΑΣΕΙΟ καρδιοχειρουργικό κέντρο και στο Γενικό
Περιφερειακό Νοσοκοµείο "Παπαγεωργίου".
30. Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1268/1982 και στην παρ. 8 του
άρθρου 12 του Ν. 1404/1983 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
"Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ή των σπουδαστών προσκαλούνται στις
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ιδρυµάτων µε προσκλήσεις, οι
οποίες είτε τους επιδίδονται είτε αναρτώνται σε πινακίδα της Γραµµατείας
του Τµήµατος στο οποίο φοιτούν."
31. α) ∆ηµιουργείται στα Τ.Ε.Ι. κλάδος Εργαστηριακού ∆ιδακτικού
Προσωπικού (ΕΡ.∆Ι.Π.), τα µέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό
εφαρµοσµένο διδακτικό έργο, που συνίσταται στη διεξαγωγή εργαστηριακών
και πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο εφαρµογής του γνωστικού αντικειµένου
του Τµήµατος και, ειδικότερα, στους γνωστικούς τοµείς της µουσικής
τέχνης και τεχνολογίας και των εφαρµοσµένων τεχνών. Τα Τµήµατα Τ.Ε.Ι.
στα οποία συνιστώνται θέσεις κλάδου ΕΡ.∆Ι.Π. και οι συγκεκριµένες
ειδικότητες που Kαλύmονται σε κάθε Τµήµα καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη των
Συµβουλίων των οικείων Τ.Ε.Ι..
β) Για την κατάληψη θέσης ΕΡ.∆Ι.Π. απαιτείται τουλάχιστον οκταετής,
στο αντικείµενο της θέσης, καλλιτεχνική και επαγγελµατική δραστηριότητα,
η οποία έχει διακριθεί, αναγνωρισθεί, ή και βραβευθεί, και τουλάχιστον
διετής διδακτική εµπειρία. Συνεκτιµώνται συναφείς τίτλοι ή πιστοποιητικά
σπουδών.
γ) Οι θέσεις ΕΡ.∆Ι.Π. κλιµακώνονται, ανάλογα µε τα προσόντα, στις
βαθµίδες Α', Β' και Γ΄ µε κατώτερη βαθµίδα την Γ. Τα ειδικότερα προσόντα
κατά βαθµίδα, τα ζητήµατα που αφορούντα µέλη ΕΡ.∆Ι.Π., όπως διδακτική ή
άλλη απασχόληση, ώρες απασχόλησης, προκήρυξη κάλυψηςτων θέσεων,

πρόσληψη, µονιµοποίηση, εξέλιξη σε ανώτερη βαθµίδα και γενικώς τα
ζητήµατα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των µελών ΕΡ.∆Ι.Π.,
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
δ) Τα θέµατα που αφορούντα µέλη ΕΡ.∆Ι.Π. υπάγονται στην αρµοδιότητα
του Συµβουλίου του οικείου Τµήµατος. Τα µέλη του ΕΡ .∆Ι. Π. µετέχουν στη
γενική συνέλευση του Τοµέα στον οποίο ανήκουν και εκπροσωπούνται στο
Σώµα Εκλεκτόρων του Τµήµατος, σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των µελών
Ε.Π. του Τµήµατος.
ε) αα) Ο βασικός µηνιαίος µισθός όλων των βαθµίδων των µελών ΕΡ.∆Ι.Π.
καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του Καθηγητή Εφαρµογών µε τους
συντελεστές 1,0,0,95 και 0,90 για τις βαθµίδες Α', Β' και Γ΄
αντιστοίχως. ββ) Στα µέλη ΕΡ.∆Ι.Π. παρέχονται κατά µήνα το επίδοµα
χρόνου υπηρεσίας, υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού του µέλους
ΕΡ.∆Ι.Π. και οικογενειακή παροχή. Επίσης στα µέλη ΕΡ.∆Ι.Π. χορηγείται
και το επίδοµα εορτών και άδειας. Τα ανωτέρω επιδόµατα και η παροχή
χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους
δηµόσιους υπαλλήλους.
γγ) Στα µέλη ΕΡ .∆Ι.Π. παρέχονται επίσης επίδοµα διδακτικής
προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης στα Τ.Ε.Ι. και πάγια µηνιαία
αποζηµίωση για τη δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχή σε
συνέδρια. Το ύψος του ανωτέρου επιδόµατος και της ανωτέρω αποζηµίωσης
ανά βαθµίδα µελών ΕΡ.∆Ι.Π. καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
στ) Συνιστώνται θέσεις µελών ΕΡ.∆Ι.Π. ανά βαθµίδα ως ξής: 2 θέσεις
στην Α' βαθµίδα, 3 θέσεις στη Β' βαθµίδα και 3 θέσεις στη Γ βαθµίδα. Οι
θέσεις αυτές προστίθενται στις θέσεις της περίm. Ι της παρ. 1 του άρθρου
23 του Ν. 1404/1983.
ζ) Για την κάλυψη διδακτικών ή άλλων αναγκών των Τ.Ε.Ι. σε γνωστικούς
τοµείς που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου αυτής, µπορεί να
προσλαµβάνεται σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη προσωπικό που έχει τα
προσόντα µελών ΕΡ.∆Ι.Π. Β' και Γ βαθµίδας. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2,
4, 5, 6 και 9 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 εφαρµόζονται αναλόγως και
για το προσωπικό της κατηγορίας αυτής.
"και ειδικότερα η παράγραφος 1 για όσους διαθέτουν τα προσόντα των
τακτικών µελών ΕΡ.∆Ι.Π. Β' και Γ' βαθµίδας και η παράγραφος 2 για όσους έχουν
τουλάχιστον ένα από τα προσόντα αυτά ή τριετή τουλάχιστον επαγγελµατική
πείρα".
*** Τα εντός " " προστέθηκαν στην περ. ζ', από τότε που άρχισε η σχύς της
παραγράφου, µε την παρ.8 άρθρ.7 Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α 267/20.11.2003.
32. Η ισχύς του προεδρικού διατάγµατος 118/2002 (ΦΕΚ 99 Α') για τη
βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π.
αρχίζει από 1.2.2002.
33. α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α')
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
"Οταν η επίσκεψη σε απογευµατινό ιατρείο γίνεται σε πανεπιστηµιακό
ιατρό, ποσοστό 10% της εισπραττόµενης αµοιβής για επίσκεψη αποδίδεται
στον ειδικό λογαριασµό της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997.
Το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό που παρακρατείται από το
νοσοκοµείο.

Πανεπιστηµιακοί ιατροί που υπηρετούν σε κλινική, εργαστήριο ή µονάδα
εγκατεστηµένη στα νοσοκοµεία: α)Γ.Ν. "Μϊκο", β) Γ.Ν. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", γ)
Γ.Ν. "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", δ) Γ.Ν. "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ", ε) Γ.Ν. Παίδων "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ
ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ", στ) Γ. Ν. Παίδων "ΑΓ. ΣΟΦΙΑ", ζ) Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", η) Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΧΕΠΑ", θ) ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ και ι)
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ επιτρέπεται, προσωρινά, να ασκούν απογευµατινό ιατρείο, µε
τους όρους των παρ. 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, σε χώρο εκτός του
νοσοκοµείου, που θα λειτουργεί, µε δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη, ως
τµήµα των απογευµατινών ιατρείων του νοσοκοµείου. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζεται ο χρόνος κατάργησης των παραπάνω
απογευµατινών ιατρείων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας
και Πρόνοιας καθορίζεται στις παραπάνω περιπτώσεις ο τρόπος είσπραξης
από τον ιατρό της αµοιβής για επίσκεψη και η διαδικασία απόδοσης των
οφειλόµενων ποσών στους ειδικούς λογαριασµούς του νοσοκοµείου και της
παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 και ρυθµίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι ποσοστό µέχρι 5% του ποσού που
αναλογεί στον ειδικό λογαριασµό του νοσοκοµείου παρακρατείται από τον
ιατρό για τα πάσης φύσεως έξοδα λειτουργίας του απογευµατινού ιατρείου."
β) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2002.
34. Στην ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων, όπως αυτή καθορίζεται
στο άρθρο 9 του Ν. 2889/2001, µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
και οι φυσικοί ιατρικής ακτινοφυσικοί, χηµικοί, κλινικοί χηµικοί,
βιοχηµικοί, βιολόγοι, ψυχολόγοι και διαιτολόγοι.
"35. Η ειδική αµοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που αναφέρεται
στην παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 καταβάλλεται από την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού και στους φυσικούς ιατρικής ακτινοφυσικούς, χηµικούς,
κλινικούς χηµικούς, βιοχηµικούς, βιολόγους, ψυχολόγους και φαρµακοποιούς,
µέλη ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων, που υπηρετούν σε πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια
ή µονάδες εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των Πανεπιστήµιων. Η
αµοιβή αυτή καταβάλλεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικείου
νοσοκοµείου."
***Η παρ.35 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 του άρθρου 35 του
Ν.3204/2003 (ΦΕΚ Α 296)
36. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2716/1999 και
µετά. τη φράση "Τα Πανεπιστηµιακά Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία" προστίθεται η
φράση "και τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας".
37. Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, ∆ιοικητές, Υποδιοικητές, καθώς και οι
αναπληρωτές τους, σε Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. υπαγόµενα στο δηµόσιο τοµέα,
που διορίζονται για πρώτη φορά σε θέση µέλους ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίου ή
Ε.Π. Τ.Ε.Ι., εφόσον λάβουν άδεια από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα για τη
διατήρηση της θέσης τους, τελούν σε αναστολή της ιδιότητάς τους. Μετά
τον τερµατισµό της υπηρεσίας τους στο φορέα του δηµόσιου τοµέα, τα
παραπάνω µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. είναι υποχρεωτικά πλήρους απασχόλησης για
µία τριετία.
38. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992
εφαρµόζονται για τα µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι. µερικής
απασχόλησης, τα οποία κατέχουν δεύτερη έµµισθη θέση στο δηµόσιο τοµέα.
Ως προς τις περιmώσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2530/1997.

_____________________________________________________________________

Αρθρο 4
Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Κατάργηση
της Σ.Ε.Λ.Ε. Τ.Ε.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:βλ. άρθρο 5 του Π∆ 247/2003 (ΦΕΚ Α΄ 222/17.9.2003)
"Ίδρυση Παραρτηµάτων, Σχολής και Τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), µετονοµασία Τµηµάτων Τ.Ε.Ι, ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και
λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
(διόρθ.σφαλµ. ΦΕΚ Α 226/26.9.2003)", µε το οποίο ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του Ν.
1404/83, όπως συµπληρώθηκε το άρθρο αυτό και ισχύει, οι οποίες κατανέµονται
στα Τ.Ε.Ι. ∆υτ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κρήτης, Πάτρας
και στα άλλα Τ.Ε.Ι. καθώς και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 23, παρ. 2 του Ν.
1404/83, καθώς και το άρθρο 4 του Ν. 3027/2002.
1. α) Ιδρύεται στην Αθήνα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η οποία είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του
Σντάγµατος, τις διατάξεις του νόµου αυτού και τον Εσωτερικό Κανονισµό. Η
Σχολή αποτελείται από τα Τµήµατα:
αα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας,
ββ) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής,
γγ) Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας,
δδ) Τµήµα Εκπαιδευτικών Πολιτικών δοµικών έργων,
εε) Τµήµα Εκπαιδευτικών Πολιτικών έργων υποδοµής
στστ) Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων και
ζζ) Γενικό Τµήµα Γενικών Μαθηµάτων.
Τα Γενικά Τµήµατα δεν χορηγούν πτυxίο και λειτουργούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 1404/1983.
β) Η αποστολή της Σχολής συµπίπτει µε αυτή των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 του Ν.
1404/1983 και περιλαµβάνει επιπλέον την παράλληλη παροχή παιδαγωγικής
εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρµοσµένης έρευνας
στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική και την παροχή
κατάρτισης, επιµόρφωσης ή εξειδίκευσης.
γ) Η Σχολή στεγάζεται και λειτουργεί στους χώρους, τις εγκαταστάσεις
και τον εξοπλισµό της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και
Τεχνικής Εκπαί δευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.).
2. α) Οι διατάξεις του Ν. 1404/1983 και της νοµοθεσίας που αναφέρεται

σε θέµατα Τ.Ε.Ι., στα οποία "συµπεριλαµβάνονται τα θέµατα τα σχετικά µε
τη διάρκεια σπουδών και γενικώς την οργάνωση σπουδών, τους σπουδαστές
και το πάσης φύσεως προσωπικό Τ.Ε.Ι., εφαρµόζονται ανάλογα και για τα
σχετικά θέµατα που αφορούν τη Σχολή. Ειδικότερα, οι διατάξεις του Ν.
1404/1983 εφαρµόζονται µε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
αα) Τ α όργανα του άρθρου 1Ο και η συνέλευση του άρθρου 11 δεν
λειτουργούν. Στο Συµβούλιο του άρθρου 11 αντί ∆ιευθυντών Σχολών µετέχουν
οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της Σχολής. Το Συµβούλιο του άρθρου 11
ασκεί και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου του άρθρου 10 και της
Συνέλευσης του άρθρου 11, ενώ ο Πρόεδρος έχει και τις αρµοδιότητες του
∆ιευθυντή Σχολής του άρθρου 10. 'Οπου προβλέπεται Συµβούλιο Σχολής
νοείται το Συµβούλιο του άρθρου 11 και όπου προβλέπεται ∆ιευθυντής
Σχολής νοείται ο Πρόεδρος.
ββ) Οι Υπηρεσίες ∆ιοικητικής Μέριµνας (Υ.∆.Μ.) συγκροτούνται µε τον
εσωτερικό κανονισµό, µε τον οποίο καθορίζεται, κατά τρόπο ανάλογο µε
αυτόν των Τ.Ε.Ι., η εσωτερική τους διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία ως
και κάθε θέµα σχετικό µε το διοικητικό προσωπικό.
γγ) Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής δεν λειτουργεί Τα µέλη
του Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.) υπάγονται απευθείας στο
Συµβούλιο και καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο στα Τµήµατα της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή σε ανάγκες αυτής, σύµφωνα µε απόφαση του Συµβουλίου. Τα
µέλη του Ε.∆Ι.Π. µετέχουν στο εκλεκτορικό σώµα εκλογής Προέδρου και
Αντιπροέδρου.
β) Οι διατάξεις των άρθρων 7 έως 12 και του άρθρου 15 του Ν.
2530/1997, που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι.,
εφαρµόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό
προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 55 περ.16 Ν.3205/2003 ορίζεται ότι:
"Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β'του παρόντος νόµου καταργούνται οι
ακόλουθες διατάξεις:1... 2... 3...
16. Η περίπτωση β'της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α)".
γ) αα) Το πτυxίο που χορηγούν τα Τµήµατα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει
δικαίωµα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
χορηγείται ύστερα από σπουδές οκτώ ακαδηµα.ίκών εξαµήνων στα οποία
περιλαµβάνεται το εξάµηνο εκπόνησης πτυxιακής εργασίας και εκτέλεσης
πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα και είναι ισότιµο µε πτυxίο
Τ.Ε.I..,ββ) Οι κάτοχοι πτυxίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., προκειµένου να
αποκτήσουν πτυχίο, το οποίο να είναι και αντίστοιχο µε αυτά των Τ.Ε.Ι.
και της ίδιας ειδικότητας µε αυτή την οποία παρακολούθησαν στη Σχολή,
µπορούν να φοιτήσουν για δύο εξάµηνα σε Τ.Ε.Ι. ή σε ειδικό πρόγραµµα της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µετά από γνώµη του Συµβουλίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του οικείου οργάνου
του Ε.ΣΥ.Π., προκειµένου για λειτουργία ειδικών προγραµµάτων σε Τ.Ε.Ι.,
ρυθµίζονται τα θέµατα σπουδών των ειδικών αυτών προγραµµάτων, ο τύπος
του πτυxίου και κάθε αναγκαία λεmοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής. Οι ανωτέρω γνώµες πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός µηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήµατος. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η γνώµη δεν είναι απαραίτητη. Οι
τύποι και το περιεχόµενο των δύο παραπάνω mυxίων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
καθορίζεται µε τον εσωτερικό κανονισµό.
δ) Μέχρι την έναρξη της αυτοδύναµης λειτουργίας της Σχολής, η
διοίκηση και η διαχείριση της Σχολής ασκούνται από εmαµελή ∆ιοικούσα
Επιτροπή (∆.Ε.), η οποία αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων, Ε.Π.
Τ.Ε.Ι. ή άλλα πρόσωπα κύρους από το χώρο των επιστηµών, των γραµµάτων
και των τεχνών, µε πείρα σε θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας.

Η ∆.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Με την απόφαση, ένα µέλος ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα ως
Αντιπρόεδρος. Για τα µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι. που είναι
µέλη της ∆.Ε. δεν ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 3 του
άρθρου 2 και της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2530/1997
αντίστοιχα. Η ∆.Ε. εκπροσωπεί τη Σχολή και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες
του Συµβουλίου και όσες αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης δεν
ανατίθενται ρητώς σε µέλη της µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Στις
αρµοδιότητές της υπάγονται, µέχρι τη συγκρότηση των οικείων οργάνων, και
αυτές της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού. Ειδικότερα: αα)
'Εως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία
του Ιδρύµατος, η Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε. εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της ∆.Ε.
και σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο.
ββ) Ο πρόεδρος της ∆.Ε. έχει τις αρµοδιότητες του Προέδρου, του
∆ιευθυντή Σχολής και του Προϊσταµένου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. και ο Αντιπρόεδρος
τις αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι.. Οι αρµοδιότητες Προϊσταµένου
Τµήµατος, που έχει ο Πρόεδρος, µπορεί να ανατίθενται, µε πρόταση του
Προέδρου και απόφαση της ∆.Ε., σε µέλος της ή σε µέλος του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού του οικείου Τµήµατος. Για τη λειτουργία των Συµβουλίων των
Τµηµάτων ορίζονται, ακόµη, ως µέλη τους, µε απόφαση της ∆.Ε.Π τρία µέλη
του Ε.Π. από κάθε οικείο Τµήµα και εκπρόσωπος των σπουδαστών, που
ορίζεται από το σύλλογο των σπουδαστών. Το συµβούλιο Τµήµατος ασκεί και
τις αρµοδιότητες της γενικής συνέλευσης Τµήµατος. γγ) Η ∆.Ε. µπορεί µε
απόφασή της να µεταβιβάζει οποιαδήποτε αρµοδιότητά της ή την εξουσία
λήψης αποφάσεων για επείγοντα θέµατα στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή σε
µέλητης. δδ) Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. υπογράφει για λογαριασµό του Ιδρύµατος
συµβάσεις µε αντικείµενο της ανάθεση µελετών, την προµήθεια υλικών και
την εκτέλεση έργων και προκηρύσσει τους σχετικούς διαγωνισµούς και
δηµοπρασίες για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την πρώτη
λειτουργία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ακόµη
προβαίνει για λογαριασµό του Ιδρύµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της
∆.Ε., σε προσλήψεις επιστηµονικών και εργαστηριακών συνεργατών,
εκπαιδευτικών ειδικών µαθηµάτων, επισκεπτών καθηγητών και λοιπού
προσωπικού και συνεργατών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί
Τ.Ε.I. και γενικώς µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της ∆.Ε..
ε) Με απόφαση του Προέδρου της ∆.Ε., χρέη γραµµατέα της ∆.Ε. ασκεί
διοικητικός υπάλληλος της Σχολής. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος
οργάνωσης και λειτουργίας της γραµµατείας της ∆.Ε.. Με κοινή απόφαση των
γπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται η αποζηµίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου,
των µελών και του γραµµατέα της ∆.Ε..
στ) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και όταν πρόκειται για
σύσταση θέσεων και των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται:
αα) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία των
Τµηµάτων και όλων των οργάνων διοίκησης της Σχολής, ββ) τα ειδικότερα
καθήκοντα και αρµοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών
της ∆.Ε., ως και ο τρόπος περάτωσης του έργου της, σε συνδυασµό και µε
την αυτοδύναµη λειτουργία των οργάνων διοίκησης της Σχολής, γγ) τα
θέµατα σύστασης θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού, ειδικού τεχνικού προσωπικού κατά κλάδο ή διοικητικού
προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθµούς. Προσόντα διορισµού στον
εισαγωγικό βαθµό των θέσεων διοικητικού προσωπικού είναι αυτά που
ορίζονται για το προσωπικό των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
ζ) Για τη διοικητική υποστήριξη της ∆.Ε. επιτρέπεται: αα) Με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων να αποσπώνται, µε αίτησή τους
και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, για ένα χρόνο, µε δυνατότητα
ανανέωσης µέχρι δύο φορές, υπάλληλοι µε ειδικά προσόντα ή πείρα του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή Οργανισµών, υπηρεσιών ή

φορέων που υπάγονται σε αυτό, για να βοηθήσουν τη ∆.Ε. στο έργο της. Ο
χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας. Ο φορέας
που επιβαρύνεται µε τη µισθοδοσία του αποσπασµένο υ υπαλλήλου
καθορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ββ) Η µετάταξη υπαλλήλων
του δηµόσιου τοµέα στην Α.Σ.ΠΑΙ. Τ .Ε., σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
3. Η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του Ν. 2916/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
"ββ) τον τεχνολογικό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)".
4. Μέχρι την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισµού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η
λειτουργία των Υ.∆.Μ. καθορίζεται µε απόφαση της ∆. Ε. ή του Συµβουλίου.
Με ίδια απόφαση ανατίθενται προσωρινώς σε διοικητικούς υπαλλήλους η
άσκηση καθηκόντων γενικού γραµµατέα των Υ.∆.Μ. και προϊστα µένων των επί
µέρους υπηρεσιών αυτών.
5. α) Η Σχολή, µε απόφαση του Συµβουλίου, οργανώνει και λειτουργεί,
υµπληρωµατικά προς τις ειδικότητες των Τµηµάτων της, προγράµµατα
διάρκειας µέχρι δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων: αα) παιδαγωγικής κατάρτισης,
για εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς και ββ) επιµόρφωσης ή
εξειδίκευσης, εκπαιδευτικών ή µη. Στα προγράµµατα αυτά διδάσκουν,
κυρίως, τα µέλη του Ε.Π. του Γενικού Τµήµατος και, κατά περίπτωση, µέλη
του Ε.Π. των άλλων Τµηµάτων ή µέλη του Ε.∆Ι.Π., σύµφωνα µε απόφαση του
Συµβουλίου.
β) Στα προγράµµατα αυτά µπορούν, ακόµη, να διδάσκουν, µε ωριαία
αντιµισθία, ως συνεργάτες, επιστήµονες που έχουν µεταπτυxιακούς τίτλους
και, µε µερική απασχόληση, µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. είτε
πλήρους είτε µερικής απασχόλησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται το
ύψος της ωριαίας αντιµισθίας, ανάλογα µε την ιδιότητα και τα
επιστηµονικά προσόντα των συνεργατών.
γ) Σε όσους παρακολουθούν επιτυχώς τα προγράµµατα χορηγείται
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας, όταν πρόκειται για
πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης και Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης ή
Εξειδίκευσης, όταν πρόκειται για πρόγραµµα επιµόρφωσης ή εξειδίκευσης.
Τα προγράµµατα λειτουργούν στην έδρα της Σχολής. Μπορούν, επίσης, τα
προγράµµατα αυτά, µε απόφαση της ∆.Ε. ή τουυµβουλίου της Σχολής, που
εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, να
λειτουργούν και σε άλλες πόλεις της χώρας.
δ) Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των προγραµµάτων αυτών στην
έδρα της Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε. ή σε άλλες πόλεις, ο τρόπος επιλογής των
συνεργατών, ο τύπος του χορηγούµενου Πιστοποιητικού και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό της Σχολής. Είναι
δυνατή η έκδοση από τη Σχολή ειδικού κανονισµού λειτουργίας των
Προγραµµάτων αυτών µε το παραπάνω περιεχόµενο, εκτός του Εσωτερικού
Κανονισµού της Σχολής. Μέχρι την έκδοση των κανονισµών αυτών κάθε
σχετικό θέµα ρυθµίζεται µε απόφαση της ∆.Ε. ή του Συµβουλίου της Σχολής.
6. α) Με τη λήξη του ακαδηµα.ίκού έτους 200102 καταργείται το νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και το αρχείο της παραδίδεται στην
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποτελεί καθολικό διάδοχο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία και κάθε εµπράγµατο δικαίωµα

του νοµικού προσώπου που καταργείται µεταβιβάζεται χωρίς διατυπώσεις,
αυτοδικαίως και χωρίς επιβαρύνσεις στην κυριότητα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Για
τη µεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας αρκεί σηµείωση από τον
υποθηκοφύλακα της µεταβίβασης στα βιβλία µετεγγραφών του οικείου
υποθηκοφυλακείου, µε µνεία της διάταξης αυτής. Τυχόν εκκρεµείς δίκες µε
διάδικο τη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.
και στο όνοµά της. Από την ανωτέρω προθεσµία, όπου στις κείµενες
διατάξεις αναφέρεται το νοµικό πρόσωπο ή όργανα της Σ.Ε.Λ.Ε. Τ.Ε.
νοείται το νοµικό πρόσωπο ή τα οικεία όργανα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπου
αναφέρεται πτυxίο Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για διορισµό στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση νοείται και το πτυxίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που
αναφέρεται στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού και όπου αναφέρεται Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.)
της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυxίο αυτής νοούνται τα αντίστοιχα προγράµµατα της
Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε. ή τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά, που προβλέπονται στις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Ο Ειδικός Λογαριασµός που
λειτουργεί στη Σ.Ε.Λ.Ε. Τ.Ε. µε την Ε5/2925/1994 (ΦΕΚ 947/21.12.1994,
τ.Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε µε
την Ε5/1180/1998 (ΦΕΚ 760/24.7.1998, τ.Β) όµοια απόφαση, µεταφέρεται
στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., µετονοµάζεται σε ("Ειδικός Λογαριασµός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.")
και λειτουργεί έκτοτε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και εν
γένει τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους Ειδικούς Λογαριασµούς
των Τ.Ε.Ι..
β) Το πάσης φύσεως προσωπικό της Σ.Ε.Λ.Ε. Τ.Ε. καθίσταται προσωπικό
της Α.Σ.ΠΑΙ..Ε. και οι θέσεις του προσωπικού της Σ. Ε.Λ. Ε. Τ .Ε.
µεταφέρονται αυτοδικαίως στις θέσεις του προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Το
προσωπικό αυτό διατηρεί την υπηρεσιακή κατάσταση που έχει κατά τη
µεταφορά του και διατηρεί τυχόν επιπλέον αποδοχές που λαµβάνει ως
προσωπική διαφορά, η οποία µειώνεται µε οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών
του µέχρι τελικής εξίσωσης αυτών µε εκείνες της νέας του θέσης. Μετά τη
µεταφορά των θέσεων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:
αα) Οι θέσεις του προσωπικού των κλάδων 22, 23, 24, 25, 27 και 28,
ανάλογα µε τη µισθολογική εξοµοίωση που έγινε για κάθε εκπαιδευτικό,
κατ' εφαρµογή των άρθρων 9 παρ. 2 του Ν. 1865/1989, 42 παρ. 6, 7, 8 και
9 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α) και 18 παρ. 6 περίπτωση α' και 7 του
άρθρου 18 του Ν. 2530/1997, µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς
θέσεις και ειδικότερα όσων έχουν εξοµοίωση µε θέση: αα) Καθηγητή, σε
προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών, ββ) Επίκουρου Καθηγητή, σε
προσωποπαγείς θέσεις Επίκουρων Καθηγητών και γγ) Καθηγητή Εφαρµογών, σε
προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητών Εφαρµογών.
ββ) Οι θέσεις του προσωπικού των κλάδων 26 και 26Α µετατρέπονται
αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητών Εφαρµογών. 'Οπου στις
διατάξεις του Ν. 1404/1983, του νόµου αυτού και εν γένει της κείµενης
νοµοθεσίας αναφέρονται µέλη Ε.∆Ι.Π. νοούνται εφεξής και όσοι υπάγονται
στις διατάξεις της υποπερίπτωσης αυτής.
γγ) Οι θέσεις του προσωπικού των κλάδων 29 και 30 µετατρέπονται
αυτοδικαίως σε θέσεις κλάδων αντίστοιχων µε αυτούς του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού των Τ.Ε.I., οι οποίοι κλάδοι συνιστώνται και στην
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Για την ένταξη στους κλάδους εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 11 του Ν. 2817/2000. 'Οσοι
υπάγονται στην περίπτωση αυτή µπορούν να µεταταγούν σε αντίστοιχη θέση
της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕ1
του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, µεταφέροντας την οργανική θέση τους. Για
το σκοπό αυτόν υποβάλλουν, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, σχετική αίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε., που
διαβιβάζεται στην οικεία ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Στην αίτηση αναγράφουν και τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, σε
σχολική µονάδα της οποίας επιθυµούν να τοποθετηθούν. Οι οργανικές θέσεις

όσων επιλέξουν να µεταταγούν µεταφέρονται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και κατανέµονται στις σχολικές
µονάδες.
δδ) Το πάσης φύσεως διοικητικό προσωπικό διατηρεί την υπηρεσιακή του
κατάσταση και καταλαµβάνει θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθµούς
αντίστοιχους µε αυτά που κατέχει στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
εε) Η εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής γίνεται µε απόφαση
της ∆.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και διαπιστωτικές πράξεις του Πρόεδρου της, οι
οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από 1ης
Σεπτεµβρίου 2002, ακόµη και αν εκδοθοµν προγενέστερα ή µεταγενέστερα. Με
τη διαπιστωτική πράξη γίνεται και ένταξη του Ε.Π. σε Τµήµα, ανάλογα µε
την ειδικότητά του και το κύριο γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος. Το
Ε.Π. µε ειδικότητα που δεν αντιστοιχεί στο κύριο γνωστικό αντικείµενο
Τµήµατος εντάσσεται στο Γενικό Τµήµα.
στστ) Για τη µετατροπή των ανωτέρω προσωποπαγών θέσεων σε µόνιµες
τακτικές θέσεις της ίδιας ή άλλης βαθµίδας και για την τύχη των θέσεων
αυτών µετά την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, όσων τις κατέχουν,
εφαρµόζονται αναλόγως οι µεταβατικές ρυθµίσεις για το αντίστοιχο
προσωπικό των Τ.Ε.Ι., του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001. Οι διατάξεις της
παρ. 25 του άρθρου 3 του νόµου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και για όσους
υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω υποπερίπτωσης αα' της παρούσας
περίπτωσης β'. ∆εν µετατρέπονται οι θέσεις αυτών που προέρχονται από
τους κλάδους 26 και 26Α και υπάγονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση ββ', για
τους οποίους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
περίπτωσης στ' υποπερίπτωση αα' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.
2916/2001.
ζζ) Οι κενές θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
µεταφέρονται στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Με απόφαση του γπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου της Σχολής,
ειδικότερα: αα) οι κενές θέσεις των κλάδων 22, 23, 24, 25, 27 και 28
µετατρέπονται, κατά το ήµισυ σε µόνιµες θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών και
κατά το αλλο ήµισυ σε µόνιµες θέσεις Επίκουρων Καθηγητών, ενώ τυχόν µισή
µονάδα στρογγυλοποιείται προς τα άνω στις θέσεις Επίκουρων Καθηγητών,
ββ) οι κενές θέσεις κλάδων 26 και 26Α µετατρέπονται σε µόνιµες θέσεις
Ε.∆Ι.Π., γγ) οι κενές θέσεις κλάδων 29 και 30 µετατρέπονται σε µόνιµες
θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και ορίζονται οι κλάδοι στους οποίους
αυτές κατανέµονται, κατά το δυνατόν ισοµερώς.
ηη) Οι σπουδαστές που θα εισαχθούν από το ακαδηµαϊκό έτος 200203 στην
Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε. Τ.Ε. που καταργείται, νοούνται ως σπουδαστές
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
θθ) Μέχρι να καταρτιστούν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί
Τ.Ε.Ι., τα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
καταρτίζονται προγράµµατα σπουδών µε απόφαση της ∆.Ε., η οποία συγκροτεί
για το σκοπό αυτόν πενταµελείς κατά Τµήµα Επιτροπές, από ένα µέλος του
κύριου προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή
εKπαlδεύΤΙKού προσωπικού Τ.Ε.Ι. σχετικής ειδικότητας σε κάθε περίπτωση,
ως Πρόεδρο, τρία µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του οικεί ου Τµήµατος
και έναν σπουδαστή. Αν δεν έχει συντελεστεί η ένταξη του εκπαιδευτικού
προσωπικού στα Τµήµατα, τα µέλη του που θα µετέχουν στις Επιτροπές
πρέπει να είναι ειδικότητας σχετικής προς το κύριο γνωστικό αντικείµενο
του οικείου Τµήµατος.
ιι) Στην έναρξη των συνεδριάσεων της ∆.Ε. παρίστανται χωρίς δικαίωµα
ψήφου και εκθέτουν τις απόψεις τους:
αα) ένας εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού προσωπικού, όταν συζητούνται

θέµατα εκπαιδευτικού προσωπικού και θέµατα σπουδών, ββ) ένας εκπρόσωπος
των σπουδαστών, όταν συζητούνται θέµατα σπουδών. Οι εκπρόσωποι αυτοί µε
τους αναπληρωτές τους ορίζονται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος από το σύνολο
του εκπαιδευτικού προσωπικού ή των σπουδαστών κατά περίπτωση, που
καλείται, από τη ∆. Ε., να συνέλθει για το σκοπό αυτόν. Κατά την πρώτη
εφαρµογή, όσοι εκλεγούν για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος συνεχίζουν και το
επόµενο.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: βλ. και την υπ΄ αριθ. Φ. 21/103991-Ε5/1-11-2002 Απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων (ΦΕΚ Β΄ 1432/14.11.2002)"Μεταφορά
των κενών οργανικών θέσεων του Εκπαιδευτκού Προσωπικού της ΣΕΛΕΤΕ στην
ΑΣΠΑΙΤΕ".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 άρθρ.7 Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α 267/20.11.2003,
ορίζεται ότι:
"5. "Όσοι υπάγονταν στις διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ'περίπτωση β' της
παραγράφου 6του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002 και δεν υπέβαλαν αίτηση µετάταξης
όπως προβλέπονταν δυνητικά από τις διατάξεις αυτές, µπορούν να υποβάλουν την
αίτηση αυτή εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Η
αίτηση εξετάζεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις διατάξεις αυτές".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: βλ. και κατωτέρω υπό παρ.7.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: βλ. και την υπ΄ αριθ. 40805/Ε5/30-5-2003 Απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων (ΦΕΚ Β' 738/10.06.2003)"Μεταφορά και
µετατροπή των δύο (2) κενών θέσεων του κλάδου 29 που συστάθηκαν µε το Π.∆.
620/78 από τη "ΣΕΛΕΤΕ" στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.".
7. α) Μέλη Ε.Π.των Τ.Ε.I. που έχουν διατεθεί και υπηρετούν στη
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, µπορούν να ζητήσουν
τη µεταφορά της θέσης τους στην Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε. από το Τ.Ε.Ι. στο οποίο
ανήκει η θέση τους. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο του
οικείου Τ.Ε.Ι. εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Η
πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., µε την οποία διαπιστώνεται η µεταφορά της
θέσης, διαβιβάζεται στην Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε., της οποίας ο Πρόεδρος της ∆.Ε.
συντάσσει, βάσει αυτής, τελική διαπιστωτική πράξη, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει, είτε εκδοθεί προγενέστερα
είτε µεταγενέστερα, από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 200203. Αν τα
µέλη αυτά έχουν ζητήσει µετατροπή της θέσης τους σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 6του Ν. 2916/2001, τότε, µετά την υποβολή της
αίτησης µεταφοράς της θέσης τους, που προβλέπεται ανωτέρω, συνεχίζουν να
προσφέρουν το έργο της στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατά τα επόµενα ακαδηµαϊκά
έτη, η διαδικασία µετατροπής της θέσης τους συνεχίζεται από το Τ.Ε.Ι.
στο οποίο ανήκει η θέση τους και µετά την ολοκλήρωσή της τελειώνει η
διαδικασία µεταφοράς της θέσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής, οπότε η διαπιστωτική πράξη θα ισχύει από τη δηµοσίευσή της, αν
γίνει µετά την έναρξη του ακαδηµα.ίκού έτους 2002 03. Αν τα µέλη αυτά
δεν κατέθεσαν αίτηση µετατροπής της θέσης, εφαρµόζεται για τη µεταφορά η
διάταξη αυτή και όταν ζητηθεί µετατροπή εφαρµόζονται αναλόγως, από την
Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε., οι διατάξειςτου άρθρου 6 του Ν. 2916/2001.
β) Από το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 δεν επιτρέπεται διάθεση µελών Ε.Π.
των Τ.Ε.Ι. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. Φ. 21/39001/Ε5 απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων "Κατανοµή θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού
στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)" (ΦΕΚ
Β΄ 517/2.5.2003), "Από τις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) βαθµίδας
Καθηγητή που
συστάθηκαν µε την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001, κατανέµουµετρεις (3)
θέσεις στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ως εξής:

1. Γενικό Τµήµα γενικών Μαθηµάτων: Μία (1) θέση καθηγητή
2. Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων: Μία (1) θέση καθηγητή για το
Κεντρικό Αθήνας
3. Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας: Μία (1) θέση καθηγητή.
Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις θέσεις που συστάθηκαν µε τη µεταφορά
των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΕΛΕΤΕ και των ΤΕΙ στην ΑΣΠΑΙΤΕ,
σύµφωνα µε τις παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002".
8. Σε περίπτωση ίδρυσης στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. νέων Τµηµάτων ή νέων Σχολών
ή κατάργησης, συγχώνευσης, κατάτµησης, µετονοµασίας ή αλλαγής γνωστικού
αντικειµένου Τµηµάτων ή Σχολών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/1983 και της παρ. 7 του άρθρου 71 του Ν.
1566/1985. Σε περίπτωση ίδρυσης νέας Σχολής, µε το προεδρικό διάταγµα
που προβλέπεται να εκδοθεί µπορεί να γίνει η απαραίτητη προσαρµογή στον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε., ώστε να εφαρµόζονται
και γι' αυτήν πλήρως οι διατάξεις του Ν. 1404/1983 και γενικώς της
νοµοθεσίας που ισχύει για τα Τ.Ε.Ι., χωρίς τις διαφοροποιήσεις που
προβλέπονται από τις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού.
9. α) Οι σπουδαστές της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. που καταργείται συνεχίζουν τις
σπουδές τους και λαµβάνουν πτυxίο Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., σύµφωνα
µε τις διατάξεις που υφίστανται κατά την έναρξη εφαρµογής του νόµου
αυτού, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν όσο υπάρχουν σπουδαστές της
κατηγορίας αυτής. Για το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτείται η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να
χορηγεί πτυxία Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., να εκδίδει πάσης φύσεως
mυxία, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για σπουδαστές ή απόφοιτους
Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ., να ασκεί διδακτικό έργο και να διενεργεί εξετάσεις, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις για σπουδαστές της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ..
Εξουσιοδοτείται ακόµη να αναµορφώνει, αν κρίνει απαραίτητο, τα
προγράµµατα και τον κανονισµό σπουδών της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.. Η διάταξη αυτή
ισχύει αναλόγως και για τα προγράµµατα που λειτουργούν στην ΠΑ.ΤΕ.Σ. της
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής
ρυθµίζονται, αν κριθεί αναγκαίο, µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
β) Τα πτυxία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
είναι µεταξύ τους ισότιµα. Τα πτυxία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και της
Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. είναι, περαιτέρω, µεταξύ τους και
αντίστοιχα αν είναι ίδιας ειδικότητας και αν συντρέχει, για τα πτυxία
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού. Τα πτυxία της ΠA.ΤE.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. είναι ισοδύναµα µε
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
γ) Για λειτουργία προγραµµάτων παιδαγωγικής κατάρτισης, επιµόρφωσης ή
εξειδίκευσης σε άλλες πόλεις εκτός της έδρας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις
οποίες λειτουργούν, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, τέτοια
προγράµµατα της ΠΑ. ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε. Τ.Ε., δεν απαιτείται, κατ'
εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 5, έγκριση από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
10. α) Η θητεία του Συµβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., που συγκροτήθηκε µε
την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Ε5/1205/23.5.1996 (ΦΕΚ Β5/24.5.1996 τ. Ν.Π.∆.∆.) παρατείνεται από τότε
που έληξε µέχρι το διορισµό του Συµβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. που
συγκροτήθηκε και λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
β) Για τα µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., τα οποία
µετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στο Συµβούλιο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., δεν

ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 2 και της
περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2530/1997 αντίστοιχα. Η
διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2002.
_____________________________________________________________________

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Aρθρο 5
Θέµατα ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και Ν.3328/2005 "∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις" µε το άρθρο 12 του
οποίου ορίζεται ότι:
"1. Η αναγνώριση της «ισοτιµίας και αντιστοιχίας» των πτυχίων Ιατρικής και
Οδοντιατρικής που χορηγούνται από οµοταγή πανεπιστήµια του εξωτερικού, εκτός
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις στα
µαθήµατα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν.
3027/2002. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή και υπαγωγή στον κανόνα της παρ.
3 του άρθρου 4 πραγµατοποιούνται µε ειδικά αιτιολογηµένες αποφάσεις του
οικείου τµήµατος του ∆.Σ., εφόσον πρόκειται για πτυχιούχους ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων διεθνούς κύρους µε βάση ακαδηµαϊκά κριτήρια. Οι
σχετικές αποφάσεις του Τµήµατος δηµοσιοποιούνται.
2. Οι εξετάσεις διεξάγονται µε σύστηµα που να διασφαλίζει απολύτως το
αδιάβλητο. Οι εξετάσεις µπορεί να γίνονται και µε τη µέθοδο των ερωτήσεων
πολλαπλών επιλογών, η δε βαθµολογία των δοκιµίων των εξεταζοµένων µπορεί να
γίνεται και µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ορίζονται, µετά
από πρόταση του ∆.Σ. του Οργανισµού, το σύστηµα, η διαδικασία και κάθε
ειδικότερο θέµα σχετικά µε τις εξετάσεις αυτές, κατά το άρθρο 15 παρ. 2 και
το άρθρο 4 παρ. 5. Με την απόφαση αυτή δύνανται να περιορίζονται τα
εξεταζόµενα µαθήµατα. Με όµοια απόφαση µπορεί το σύστηµα εξετάσεων της
προηγούµενης παραγράφου να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τµήµατα και
να ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την προσαρµογή του στις ιδιαιτερότητες της
συγκεκριµένης Σχολής ή Τµήµατος".
1. α) Η αναγνώριση της ισοτιµίας των πτυxίων ιατρικής που χορηγούνται
από µοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, γίνεται στερα από εξετάσεις.
β) Οι εξετάσεις διενεργούνται: αα) στα µαθήµατα της παθολογίας και
της χειρουργικής, για όσους είναι πτυχιαούχοι κατά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού και για όσους αποφοιτήσουν µέχρι και τη λήξη του ακαδηµαϊκού
έτους 200203, ββ) στα µαθήµατα που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο
και στο µάθηµα της παιδιατρικής για όσους αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια
του ακαδηµαϊκού έτους 200304, γγ) στα µαθήµατα που προβλέπονται στο
προηγούµενο εδάφιο και στο µάθηµα της µαιευτικής γυναικολογίας για όσους
αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 200405, δδ) στα
µαθήµατα που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο και στο µάθηµα της
ανατοµίας για όσους αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του ακαδηµα.ίκού έτους
200506, εε) στα µαθήµατα που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο και στα
µαθήµατα της φυσιολογίας και της φαρµακολογίας για όσους αποφοιτήσουν
κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 200607 και για όσους αποφοιτούν
εφεξής.

γ) Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο φορές το έτος,
συγχρόνως σε όλα τα Τµήµατα Ιατρικής των Ελληνικών Πανεπιστηµίων. Τα
θέµατα είναι κοινά, αντιστοιχούν σε θέµατα mυxιαKών εξετάσεων και
επιλέγονται από µέλη ∆.Ε.Π. προερχόµενα από το σύνολο των Τµηµάτων
Ιατρικής των Ελληνικών Πανεπιστηµίων. Η διόρθωση των γραmών των
υποψηφίων γίνεται από µέλη ∆.Ε.Π., τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα
που επέλεξαν τα θέµατα των εξετάσεων και ανήκουν σε Τµήµα Ιατρικής
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εξετάστηκαν οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι.
Ο καθορισµός των µελών ∆.Ε.Π. που θα επιλέξουν τα θέµατα των εξετάσεων,
όπως επίσης και εκείνων που θα διορθώσουν τα γραπτά των υποψηφίων,
γίνεται από ειδική επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών Αλλοδαπής (∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ∆Ι.Κ.Α. Τ.Σ.Α. που προέρχεται από τον επιστηµονικό κλάδο της
ιατρικής και τους Προέδρους όλων των Τµηµάτων Ιατρικής των Ελληνικών
Πανεπιστηµίων ή εκπροσώπους τους που ορίζουν οι ίδιοι.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παρ.1 άρθρ.5 Ν.3255/2004,ΦΕΚ Α 138/22.7.2004,η περ.γ
της παρ.1 αντικαθίσταται ως εξής:
γ)"Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο φορές κάθε έτος σε
εξεταστικά κέντρα που ορίζονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ∆ιαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής
(∆Ι.Κ.Α,Τ.Σ.Α.)."
2. Η αναγνώριση της ισοτιµίας των πτυχίων οδοντιατρικής που
χορηγούνται από οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, γίνεται ύστερα από γραπτές εξετάσεις στα µαθήµατα της
κινητικής προσθετικής, της ακίνητης προσθετικής, της οδοντικής
χειρουργικής, της ακτινοδιαγνωστικής, της εξακτικής, της στοµατολογίας,
της περιοδοντολογίας και της ενδοδοντίας.
Για τη διαδικασία των εξετάσεων εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη της
περίπτωσης γ' της προηγούµενης παραγράφου.
3. Η αναγνώριση της ισοτιµίας και της αντιστοιχίας των πτυυxίων καλών
τεχνών και µουσικής γίνεται από τα αντίστοιχα κατά περίmωση Τµήµατα των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων
ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται σε κοινά κατά αντικείµενο πτυxίου
µαθήµατα, τα οποία ορίζονται µε ενιαία κριτήρια µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., µετά από εισήγηση του µέλους
του που προέρχεται από τον οικείο επιστηµονικό κλάδο και γνώµη της
αρµόδιας κατά περίπτωση Τρι µελούς Επιτροπής Κρίσης Τίτλων Σπουδών.
5. Με αnόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ρυθµίζεται κάθε
άλλο θέµα που έχει σχέση µε τις εξετάσεις και τη διαδικασία εφαρµογής
των προηγούµενων παραγράφων.
6. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού παύει η συµµετοχή στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. µέλους ∆.Ε.Π. προερχοµένου από
τον κλάδο των Καλών Τεχνών.
7. Αν δεν αναγνωρισθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του
άρθρου 4 του Ν. 741/1977 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.
1 του άρθρου 78 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'), η ισοτιµία τίτλου σπουδών
που έχει χορηγήσει Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής προς πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Πανεπιστηµίου, εκδίδεται πράξη του Προέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., µε την οποία διαπιστώνεται η µη ισοτιµία
του τίτλου. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 741/1977,

όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 78 του
Ν. 1566/1985 καταργείται. Η κατάργηση αυτή δεν ισχύει για όσους φοιτούν
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 200102 σε Πανεπιστήµια της αλλοδαπής.
8. Ο συνολικός αριθµός των θέσεων του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας
προσωπικού του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ανέρχεται σε σαράντα δύο. Η κατανοµή και
ανακατανοµή των ανωτέρω θέσεων κατά σχέση εργασίας, κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα γίνεται µε τον οργανισµό του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α..

_____________________________________________________________________

Aρθρο 6
∆ιάφορα θέµατα
1. α) Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστάται
Ειδική Υπηρεσία µε την ονοµασία "Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης", "η οποία υπάγεται στον Υπουργό".
Η υπηρεσία αυτή είναι αρµόδια για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ως τελικού δικαιούχου,
κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 1 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ251
Α') και ιδίως για την προκήρυξη πράξεων και ενεργειών Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης, τη διαχείριση της αξιολόγησης, έγκρισης και εκτέλεσης
ενεργειών και την υποβολή στην αρµόδια διαχειριστική αρχή των
απαραίτητων στοιχείων.
*** Η φράση "η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού
Τοµέα Ευρωπαϊκών Θεµάτων και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης" της
περ.α΄ αντικαταστάθηκε από της ισχύος της µε τη φράση "η οποία υπάγεται
στον Υπουργό" ως άνω µε την παρ.12 άρθρ.13 Ν.3149/2003,
ΦΕΚ Α 141/10.6.2003
β) Για την υπηρεσία αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 7 του Ν. 2860/2000.
γ) Οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας αυτής καθορίζονται µε τον Οργανισµό
του Υπουργείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και µέχρι την έκδοση του Οργανισµού,
εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της ειδικής υπηρεσίας και καθορίζονται τα
θέµατα οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης και υπαγωγής της, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της.
2. α) Ιδρύεται "Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας" µε έδρα τη Γλυφάδα, στην
εδαφική περιφέρεια της οποίας περιλαµβάνονται οι ∆ήµοι Γλυφάδας,
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγµένης και Βάρης του νοµού Αττικής. Οι ∆ήµοι
αυτοί αποσπώνται από την εδαφική περιφέρεια της Ιεράς Μητρόπολης Νέας
Σµύρνης.
β) Στην Ιερά Μητρόπολη που ιδρύεται συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:
αα) µία θέση Πρωτοσύγκελου, ββ) µία θέση διοικητικού προσωπικού
κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικούΟικονοµικού, γγ) µία θέση διοικητικού
προσωπικού κατηγορίας ∆Ε κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού, δδ) µία θέση
διοικητικού προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ κλητήρων ή ΥΕ Οδηγών και
εε) µία θέση Ιεροκήρυκα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού µπορεί να
µεταβιβάζονται στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής, που προβλέπονται από το
άρθρ09του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 18 Α') αρµοδιότητες σε θέµατα εξωσχολικού
αθλητισµού, που ασκούνται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ήτις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος
άσκησης των αρµοδιοτήτων αυτών. Η εποmεία των Γραφείων, ως προς τα
θέµατα εξωσχολικού αθλητισµού, ασκείται από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού.
4. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που
είναι σύζυγοι µελών ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Τµηµάτων ή
Παραρτηµάτων που έχουν έδρα εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
µπορούν να αποσπώνται µε αίτησή τους, κατ' εξαίρεση της κείµενης
νοµοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί το µέλος ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., σε
αντίστοιχη εκπαιδευτική µονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τµήµατος
ή Παραρτήµατος.
5. α) Οι προσωποπαγείς θέσεις Ειδικών Παρέδρων του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, οι οποίοι κατέχουν τις θέσεις αυτές για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο από εmά έτη και έχουν προϋπηρεσία Σχολικού Συµβούλου επίσης
µεγαλύτερο από επτά έτη, µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς
θέσεις Μονίµων Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της ειδικότητάς
τους, οι οποίες καταργούνται µετά την αποχώρησή τους, για οποιονδήποτε
λόγο, από την υπηρεσία.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.17 άρθρ.13 Ν.3149/2003,
ΦΕΚ Α 141/10.6.2003 ορίζεται ότι:
17. Στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.
3027/2002 υπάγονται και όσοι υπηρετούν, κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου
αυτού ή υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 3027/2002, σε θέσεις
Ειδικών Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανεξάρτητα εάν έχουν
προϋπηρεσία σε θέσεις Σχολικών Συµβούλων.
β) Εισηγητές του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), οι
οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού έχουν διανύσει σε αυτή τη
θέση θητεία τουλάχιστον δεκαπέντε ετών και δεν κατέχουν µόνιµη θέση στο
∆ηµόσιο, µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων πριν τη λήξη της θητείας τους ή της
λειτουργίας του Ι.Τ.Ε., να ζητήσουν τη µετατροπή των θέσεών τους σε
προσωποπαγείς θέσεις Μονίµου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της
ειδικότητάς τους, οι οποίες καταργούνται µετά την αποχώρησή τους, για
οποιονδήποτε λόγο, από την υπηρεσία.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση της
Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών, καταρτίζεται ο Οργανισµός ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών της Ακαδηµίας Αθηνών και ρυθµίζονται θέµατα σύστασης κλάδων
και θέσεων µόνιµου διοικητικού, τεχνικού και τεχνολογικού προσωπικού
κάθε κατηγορίας, ειδικών τυπικών προσόντων διορισµού και κάθε θέµα
σχετικό µε τη διάρθρωση σε ΟΡΥανικές µονάδες των υπηρεσιών της Ακαδηµίας
Αθηνών, τις αρµοδιότητές τους και τη λειτουργία τους.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6 άρθρ.8 Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α 267/20.11.2003,
ορίζεται ότι:
"6. Στις περιπτώσεις που σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 16
του Ν. 3027/2002 προτάσσονται στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισµού του
Α.Σ.Ε.Π. και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών υποψήφιοι που έχουν τέσσερα
και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις επιπλέον
ισάριθµοι εκπαιδευτικοί που έλαβαν τη βαθµολογική βάση στον ίδιο διαγωνισµό

και µε τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα αυτόν".
7. α) Η ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΚΥ/ΥΠΕΠΘ) µετονοµάζεται σε
"∆ιεύθυνση Λειτουργικής Aνάmυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων". Τα Τµήµατα
της ίδιας ∆ιεύθυνσης µετονοµάζονται ως ακολούθως:
αα) Το Τµήµα Α' σε "Τµήµα Α' Aνάπτυξης Εφαρµογών Εξετάσεων",
ββ) Το Τµήµα Β' σε "Τµήµα Β' Aνάπτυξης Εφαρµογών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης",
γγ) Το Τµήµα Γ΄ σε "Τµήµα Γ΄ Aνάπτυξης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Εφαρµογών",
δδ) Το Τµήµα ∆' σε "Τµήµα ∆' Aνάπτυξης Εφαρµογών Μισθοδοσίας
υπαλλήλων και εκπαιδευτικών" και
εε) Το Τµήµα Ε' σε "Τµήµα Ε' ∆ιοικητικής Υποστήριξης".
Στη ∆ιεύθυνση προίσταται υπάλληλος της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής. Στα Τµήµατα προίστανται υπάλληλοι της ΚΥ/ΥΠΕΠΘτου κλάδου
ΠΕΠληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή, προκειµένου για το Τµήµα Γ΄, και του
κλάδου ΤΕ6 Αναλυτών Προγραµµατιστών. Στο Τµήµα Ε' προίσταται υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικούΛογιστικού της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ. 'Οσοι
προίστανται, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, στη ∆ιεύθυνση και
τα Τµήµατα που µετονοµάζονται, παραµένουν στη θέση τους κατά την κείµενη
νοµοθεσία.
β) Στην ΚΥ /ΥΠΕΠΘ δηµιουργείται νέα ∆ιεύθυνση µε τίτλο "∆ιεύθυνση
Λειτουργικών Υποδοµών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών". Η ∆ιεύθυνση
συγκροτείται από τα ακόλουθα τµήµατα:
αα) Τµήµα Α' Εκµετάλλευσης Συστηµάτων και ∆ιαχείρισης Κεντρικού
∆ικτύου.
ββ) Τµήµα Β' ∆ιαχείρισης Πανελληνίου ∆ικτύου και Νέων Τεχνολογιών.
γγ) Τµήµα Γ΄ ΕισαγωγήςΕλέγχου ∆εδοµένων και Τυποποίησης Πληροφορίας.
δδ) Τµήµα ∆' Υποστήριξης Χρηστών Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Στη ∆ιεύθυνση προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της
ΚΥ/ΥΠΕΠΘ. Στα Τµήµατα προίστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή
ΤΕ Πληροφορικής ή, προκειµένου για το Τµήµα Γ, και του κλάδου ΤΕ6
ΑναλυτώνΠρογραµµατιστών της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ. Μία θέση του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ διαβαθµίζεται στο βαθµό του ∆ιευθυντή µε
αντίστοιχη µείωση των θέσεων των ενιαίων βαθµών ∆Α του κλάδου.
γ) Οι αρµοδιότητες των ανωτέρω ∆ιευθύνσεων, όπως κατανέµονται στα
Τµήµατά τους, ορίζονται από τον Οργανισµό της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ. Μέχρι να
οριστούν από τον Οργανισµό, οι αρµοδιότητες αυτές καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Και οι δύο
∆ιευθύνσεις υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής
Υποστήριξης της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ.
8. Στο άρθρο 12 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) και στον 18ο στίχο,
µετά τη φράση "άνω του 67%" προστίθεται η φράση: "ΟΙ πάσχοντες από
φαινυλκετονουρία, από συγγενή θροµβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία
αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθµογόνο δυσπλασί δεξιάς κοιλίας µε
εµφυτευµένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER".

9. α) Οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων
και των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας που έχουν εισαχθεί σε αυτές
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001, ή µε το
σύστηµα των γενικών εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές
αυτές για λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µέχρι και την 15η
Νοεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδηµαϊκό
έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος επόµενης προτίµησής
τους στο µηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την
οποία διαγράφονται Η εγγραφή γίνεται µόνον αν είχαν συγκεντρώσει
βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη µε αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει
εισαχθεί στη συγκεκριµένη Σχολή ή Τµήµα το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Η
εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στη Σχολή ή τµήµα επόµενης προτίµησης
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε
ένα µήνα από τη διαγραφή του. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της
απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωµάτευσης της οικείας, κατά
περίπτωση, Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.).
β) 'Οσοι µαθητές των σχολών του προηγούµενου εδαφίου διαγράφονται για
λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µετά τις 15 Νοεµβρίου,
εγγράφονται σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής τους υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις το επόµενο ακαδηµηκαίκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η
εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή
Τµήµατος της επόµενης προτίµησης του µηχανογραφικού τους δελτίου, για
την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε αυτήν του
τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τµήµα το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος,
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων το
επόµενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδηµαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται
ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται το πρώτο
δεκαπενθήµερο του Σεmεµβρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους από αυτό της
διαγραφής του και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης
διαγραφής και τη σχετική γνωµάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, Α.Υ.Ε.,
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.25 άρθρ.8 Ν.3194/2003,
ΦΕΚ Α 267.20.11.2003,ορίζεται ότι:
"25. Στο άρθρο 6 παράγραφος 9 περίπτωση β' του Ν. 3027/2002 οι λέξεις του
δεύτερου εδαφίου 'της περίπτωσης ε'" αντικαθίστανται µε τις λέξεις 'της
περίπτωσης γ"'.
γ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούµενων περιπτώσεων, οι
σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) που
διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν
τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών της οικείας Σχολής ή
Τµήµατος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
δ) Οι σπουδαστές του τµήµατος Iπταµένων της Σχολής Ικάρων που
διαγράφονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών από το τµήµα αυτό
για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθµού
εισακτέων σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησης του µηχανογραφικού τους
δελτίου, για το οποίο είχαν συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε
αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα το ακαδηµαϊκό έτος κατά το οποίο εισήχθη
στο τµήµα Iπταµένων της Σχολής Ικάρων ο διαγραφόµενος. Η εισαγωγή των
σπουδαστών αυτών στην επόµενη Σχολή ή Τµήµα προτίµησής τους γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Σεmεµβρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του από
το τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων και συνοδεύεται απαραίτητα από
αντίγραφο της απόφασης διαγραφής.
ε) Κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον
από τη γνωµάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, Α.Υ.Ε. Προκύπτει ότι ο

σπουδαστής που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγορίας 11, η εισαγωγή
του σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής του επιτρέπεται για όλες τις
λοιπές Σχολές ή Τµήµατα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
στ) Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται
και για όσους διαγραφούν το ακαδηµαϊκό έτος 20012002 κααι µέχρι τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού. 'Οσοι υπάγονται στη διάταξη αυτή πρέπει να
υποβάλουν τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά µέσα σε τριάντα ηµέρες
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
ζ) 'Οσοι διαγράφονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής
από τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σχολών
της Αστυνοµικής Ακαδηµίας απολύονται και τους παρέχεται δικαίωµα λήψης
αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά.
η) 'Οσοι υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν
υποβάλουν την προβλεπόµενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά µέσα
στην προθεσµία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωµα
εγγραφής σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής τους.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι διατάξεις της παρ.9 εφάρµοζονται ανάλογα και στους
σπουδαστές των Σχολών του άρθρου 31 Ν.3320/2005,σύµφωνα µε την παρ.2ζ του
αυτού άρθρου και νόµου.(Εναρξη ισχύος άρθρου 31 από 10.2.2005)

10. Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 2413/1996 και µετά τις λέξεις
"διοικητικό, τεχνικό" τίθεται η λέξη "νοσηλευτικό", Η ισχύς της διάταξης
αυτής αρχίζει από 1.12.2001.
11. Τα νοµοτεχνικά και νοµοπαρασκευαστικά καθήκοντα της επιτροπής που
προβλέπεται για το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στην παρ.
1 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) επεκτείνονται επί όλων των
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
12. Η περίπτωση β' της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"β) Οι νέοι αξιολογικοί πίνακες της περίπτωσης α' καταρτίζονται εντός
του 2002 και η ισχύς τους αρχίζει από την ηµέρα που θα κυρωθούν µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και λήγει στις 30
lουνίου 2004."
13. α) Στην παρ. 3του άρθρου 13του Π.∆. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α)
προστίθενται τα ακόλουθα:
"Για όσους υπηρετούν σε θέση: α) Προϊσταµένου Γραφείου Τεχνικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), β) Προϊσταµένου Γραφείου
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περιοχή αρµοδιότητάς τους
λειτουργούν και Τ.Ε.Ε. και γ) Υπευθύνων τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων
Τ.Ε.Ε. των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δεν ισχύει ο
περιορισµός της διετούς υπηρεσίας σε σχολικές µονάδες Τ. Ε. Ε. εντός της
τελευταίας πενταετίας."
β) Η ισχύς της περίπτωσης α' ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του Π.∆.
25/2002.
14. Η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές
µονάδες που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες,
λογίζεται, από το σχολικό έτος 20022003, στο διπλάσιο για τη σειρά

κατάταξης των ενδιαφεροµένων στον ενιαίο πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 7
του παρόντος νόµου, καθώς και για τη µοριοδότηση της υπηρεσίας αυτής,
κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 άρθρ.6 Ν.3255/2004,ΦΕΚ Α 138,ορίζεται ότι:
"Όσοι από τους αναπληρωτές του ενιαίου πίνακα συµπλήρωσαν κατά τις κείµενες
διατάξεις την 30.6.2004 πραγµατική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού τουλάχιστον 30 µηνών διορίζονται, κατά προτεραιότητα έναντι των
εγγεγραµµένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ' της παρ. 2α του παρόντος άρθρου,
το αργότερο µέχρι και το σχολικό έτος 2007 -2008 µε σειρά που εξαρτάται από
την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2004. Ο αριθµός των
διοριζοµένων κατά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα, πέρα των
οριζόµενων ποσοστών µε τις διατάξεις της περιπτώσεως α' της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για την εφαρµογή των
διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
στην πραγµατική προϋπηρεσία αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών δεν
συνυπολογίζεται η κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 3027/2002
αυξηµένη στο διπλάσιο προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία".
15. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α) εφαρµόζονται αναλόγως και για τους
υπεύθυνους: α) των Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων και β) Αγωγής Υγείας, που
ανήκουν στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
16. α) Υποψήφιοι σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. για διορισµό σε θέσεις
µόνιµων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που
έχουν τέσσερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εφόσον επιτυγχάνουν τη βαθµολογική
βάση στο διαγωνισµό, κατατάσσονται στον οικείο πίνακα διοριστέων της
παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2834/2000 µε απόλυτη προτεραιότητα.
β) Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που έχουν
τέσσερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εντάσσονται στον οικείο πίνακα
προσωρινών αναπληρωτών µε απόλυτη προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων
κατηγοριών υποψηφίων. Η σειρά κατάταξης µεταξύ τους εξαρτάται από το
σύνολο της προϋπηρεσίας τους.
17. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών
αυτών, η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα
από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου."
18. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παρ. 4 του Κεφαλαίου Α'του άρθρου
4 του Ν. 2817/2000 προστίθενται τα ακόλουθα:
"Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από την κατηγορία αυτή µπορεί να
προσλαµβάνονται όσοι έχουν τα ανωτέρω προσόντα αλλά δεν µετείχαν στο
διαγωνισµό. Αν δεν καλυφθούν οι ανάγκες και στην περίπτωση αυτή, µπορεί
κατά σειρά: αα) να προσλαµβάνονται όσοι δεν έχουν τίτλους στην ειδική
αγωγή αλλά έχουν τριετή διδακτική εµπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α., ββ) να
αποσπώνται εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων του ίδιου νοµού και γγ) να
προσλαµβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες αναπληρωτών, που
συντάσσονται κάθε φορά για τα κοινά σχολεία."
19. α) Μετά την παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 προστίθεται
παράγραφος 16 ως ακολούθως και αναριθµούνται οι υπόλοιπες παράγραφοι:

"16. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης συνιστάται
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο είναι αρµόδιο για θέµατα πρόσληψης προσωπικού
της παρ. 3 Κεφάλαιο Β' του άρθρου 4 και αποτελείται:
1) Από έναν Σχολικό Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής, ως Πρόεδρο,
αναπληρούµενο από τον Αντιπρόεδρο του ιδίου Συµβουλίου.
2) Από έναν Προϊστάµενο Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ως
Αντιπρόεδρο, αναπληρούµενο, µόνο ως προς την ιδιότητα του Αντιπροέδρου,
από Προϊστάµενο άλλου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
3) Από έναν Προϊστάµενο Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
αναπληρούµενο από Προϊστάµενο άλλου Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
4) Από δύο αιρετά µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, µε τους
αναπληρωτές τους.
Τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε διετή θητεία. Χρέη εισηγητή ασκεί ο
Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιοίκησης της οικείας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του. Χρέη
Γραµµατέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός, που υπηρετεί µε
απόσπαση στην οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ή τις οικείες ∆ιευθύνσεις
Εκπαίδευσης, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση
συγκρότησης.
Τα θέµατα εκλογής των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και
των αναπληρωτών τους ρυθµίζονται µε την απόφαση. που προβλέπεται στην
επόµενη παράγραφο. Κατά την πρώτη εφαρµογή, η θητεία τους λήγει στις
31.12.2002 και τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
προτείνονται, µε τους αναπληρωτές τους, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής."
β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β' του άρθρου 4 του Ν.
2817/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Η πρόσληψή τους γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης, στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το Σχολείο, ύστερα από
πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης
καθορίζονται µε την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 4 του Κεφαλαίου Α'
του άρθρου αυτού."
γ) Μέχρι τη συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., η κατά το άρθρο 4, Κεφάλαιο
Β', παρ. 3 του Ν. 2817/2000 πρόσληψη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού
βοηθητικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων από τον πίνακα επιλογής µόνιµων µελών του ειδικού
εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που καταρτίζεται από το
Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και κατά την αξιολογική σειρά των υποψηφίων και τις
δηλούµενες προτιµήσεις τους."
δ) Οι πίνακες επιλογής ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού
προσωπικού, που καταρτίζονται από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π., κυρώνονται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ισχύουν για τα δύο
επόµενα σχολικά έτη από την κύρωσή τους. Από τους πίνακες αυτούς
διορίζονται σε κενές και κενούµενες θέσεις οι εγγεγραµµένοι στους
πίνακες αυτούς κατά την αξιολογική σειρά εγγραφής τους και µε βάση τις
δηλούµενες προτιµήσεις τους.
"Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης εφαρµόζονται και για τους πίνακες
επιλογής ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που
συντάχθηκαν σε εφαρµογή της Γ6/926/2.8.2001 προκήρυξης."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.22 άρθρ.8 Ν.3194/2003,
ΦΕΚ Α 267.20.11.2003.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 άρθρ.2 Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α 267.20.11.2003,ορίζεται
ότι:
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται

εντός τριµήνου από την ισχύ του παρόντος νόµου, ύστερα από εισήγηση του
Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανακαθορίζεται η
συγκρότηση των κατά το άρθρο 6 παράγραφος 19 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152Α)
Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).
20. Θεσπίζεται πρόγραµµα µε τίτλο "Οι Νέοι Γνωρίζουν την Ευρώπη", το
οποίο προγραµµατίζει και υλοποιεί κάθε χρόνο η Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, αριστούχοι µαθητές της Β'
τάξης των λυκείων της χώρας επισκέπτονται πρωτεύουσες των ΧωρώνΜελών της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (Ε.Ε.). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων εγκρίνεται κάθε φορά το πρόγραµµα που καταρτίζει η Γενική
Γραµµατεία Νέας Γενιάς και καθορίζεται ο αριθµός των µαθητών που θα
µετέχει σε αυτό. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα κριτήρια επιλογής των
µαθητών, ο τρόπος χρηµατοδότησης των προγραµµάτων και κάθε άλλη αναγκαία
λεmοµέρεια. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μέρος ή ολόκληρη η δαπάνη
µπορεί ακόµη να καλύπτεται από πόρους της Ε.Ε. ή άλλους πόρους.
21. Η θητεία του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας, που λήγει στις 30.6.2002, παρατείνεται µέχρι 31.8.2003.
22. α) Η τελευταία φράση του εδαφίου δ' της παρ. 4 του άρθρου 1 του
Ν. 2909/2001 "και να προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων του επόµενου
στοιχείου ίί της ίδιας περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω µε την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου" αντικαθίσταται µε τη φράση "και να προστίθενται στις
θέσεις των υποψηφίων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω µε την παράγραφο 2 του
άρθρου αυτού".
β) Στο τέλος της τέταρτης περιόδου του εδαφίου β' της περίπτωσης 1
της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 και µετά τη φράση "που ορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων", προστίθεται
περίοδος ως εξής:
"Τυχόν θέσεις που δεν πληρώνονται µε τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής µεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων της
περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή
τροποποιήθηκε ανωτέρω µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού."
23. α) 'Οπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν για
διορισµό η κατοχή απολυτηρίου τίτλου ενιαίου λυκείου, νοείται ότι
περιλαµβάνεται και η κατοχή πτυxίου Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου.
β) Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998, η φράση "εσπερινής
φοίτησης διάρκειας τριών (3) ετών" αντικαθίσταται µε τη φράση "εσπερινής
φοίτησης διάρκειας ενός επιπλέον εξαµήνου".
γ) Στην περίπτωση β' της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2942/2001: αα) Η φράση
στον πρώτο στίχο "Για τα ακαδηµαϊκά έτη 20012002 και 20022003"
αντικαθίσταται µε τη φράση "Για τα ακαδηµαϊκά έτη 20012002 έως και
20042005". ββ) Στο τέλος της πρώτης περιόδου και µετά τη φράση ('το
τρίτο µπορεί να είναι µάθηµα γενικής παιδείας ή ειδικότητας" προστίθεται
περίοδος ως εξής: "Από το ακαδηµαϊκό έτος 20032004 και εφεξής οι
υποψήφιοι της παρούσας παραγράφου εξετάζονται επιπλέον και στα ειδικά
µαθήµατα που τυχόν απαιτούνται για τµήµατα των Τ.Ε.Ι. επιλογής τους,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του εδαφίου γ' της παρ. 1 και της
παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκαν ανωτέρω µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόµου αυτού."

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 31 παρ.3 Ν.3320/2005,ΦΕΚ Α 48/23.2.2005,ορίζεται
ότι:
"3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 εδάφ. β΄ του Ν. 2909/2001, όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 23 εδάφ. γ΄ του Ν.
3027/2002, εφαρµόζονται και για τα ακαδηµαϊκά έτη 2005-2006, 2006-2007 και
2007-2008".
24. α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου ∆ηµοσίας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελµάτων αποτελείται από: αα) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος, ως Πρόεδρο, ββ) τον πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ως Αντιπρόεδρο, γγ) τον αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ως µέλος και δδ) τέσσερα µέλη, που είναι µέλη ∆.Ε.Π.
Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή στελέχη της δηµόσιας δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. όλων των βαθµίδων, ή
µέλη επιστηµονικών συλλόγων ή επιµελητηρίων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευµάτωΝ.
Τα µέλη των υποπεριπτώσεων αα', ββ' και γγ' µετέχουν στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο όσο χρόνο διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητά τους. Τα µέλη της
υποπερίπτωσης δδ' ορίζονται µε τριετή θητεία. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα µέλη, µεταξύ
των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
β) Στην περίπτωση α' της παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ
136 Α') καταργείται η υποπερίπτωση ίίί, αναριθµούνται οι επόµενες και η
υποπερίπτωση ί αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"ί) Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της
αλλοδαπής".
25. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 21 του Ν. 2909/2001 εφαρµόζονται
για τη συµµετοχή υποψηφίων των προβλεπόµενων κλάδων στο διαγωνισµό του
Α.Σ.Ε.Π. έτους 2002. Κατά τους διορισµούς εκπαιδευτικών σε οργανικές
θέσεις από υποψηφίους εγγεγραµµένους στους πίνακες διοριστέων και κατά
τις προσλήΨεις προσωρινών αναπληρωτών από κάθε πίνακα προσωρινών
αναπληρωτών του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 προηγούνται όσοι έχουν τα
πλήρη προσόντα διορισµού.
26. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2525/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
"Για την εφαρµογή των πρόσθετων προγραµµάτων στα ολοήµερα ∆ηµοτικά
Σχολεία µπορεί να τοποθετούνται εξ ολοκλήρου τακτικοί εκπαιδευτικοί ή να
προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή µειωµένου ωραρίου ή να
διατίθενται εκπαιδευτικοί του ίδιου ή γειτονικού σχολείου για συµπλήρωση
του υποχρεωτικού εβδοµαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας ή να ανατίθεται
υπερωριακή διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς του ίδιου ή γειτονικού
σχολείου."
27. Στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σχολικών συµβούλων των
κλάδων φυσικής αγωγής, µουσικής, ξένων γλωσσών και καλλιτεχνικών
µαθηµάτων µετέχουν και εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων, που ανήκουν
οργανικά σε σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και έχουν τα
προβλεπόµενα προσόντα από τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη
ισχύει και για τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης του έτους 2002.
28. Η περίπτωση ε' της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2986/2002
αντικαθίσταται ως εξής:
"ε) Ο διευθυντής εκπαίδευσης αξιολογείται από τον περιφερειακό
διευθυντή εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο και από τόν

προ.ίστάµενο του οικείου Τµήµατος Επιστηµονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
ως προς το επιστηµονικό παιδαγωγικό του έργο."
29.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν, 2942/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι προσλαµβανόµενοι κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου
τοποθετούνται σε θέσεις, οι οποίες κενούνται µετά την ικανοποίηση
αιτηµάτων των προσληφθέντων κατά τα προηγούµενα σχολικά έτη για την
επαναπρόσληψη και τοποθέτησή τους σε κενές θέσεις άλλων περιοχών".
30. Η θητεία των στελεχών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης παρατείνεται µέχρι την τοποθέτηση και ανάληΨη υπηρεσίας από
τους αντικαταστάτες τους.
31. α) Για το έτος 2002 οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα δυσπρόσιτα σχολεία
πληρούνται µε την υποχρεωτική τοποθέτηση υποψηφίων της υποπερίπτωσης αα'
της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, κατά
την αντίστροφη σειρά ένταξής τους στον οικείο πίνακα και κατά τις
δηλούµενες προτιµήσεις τους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν όλες
τις προς πλήρωση θέσεις κατά σειρά προτίµησης.
Στην περίπτωση που συµπίπτουν οι δηλώσεις προτίµησης για µία θέση,
τοποθετείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη σειρά κατάταξης στον οικείο
πίνακα.
β) Εάν µε τη διαδικασία της προηγούµενης περίπτωσης παραµένουν κενές
θέσεις στα δυσπρόσιτα σχολεία καλούνται υποψήφιοι της υποπερίπτωσης ββ'
της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου να
υποβάλουν σχετική δήλωση τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα δυσπρόσιτα
σχολεία. Στην περίπτωση που οι υποβαλλόµενες δηλώσεις είναι περισσότερες
των κενών θέσεων τοποθετούνται υποψήφιοι µε τη σειρά εγγραφής τους στους
πίνακες της ίδιας υποπερίπτωσης ββ'.
( γ) Για το έτος 2003 και εφεξής η κάλυΨη των κενών θέσεων στα
δυσπρόσιτα σχολεία γίνεται µε την τοποθέτηση υποψηφίων από τον πίνακα
του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π: και υποψηφίων που είναι εγγεγραµµένοι στους
πίνακες αναπληρωτών µε τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες αυτούς και
τις δηλώσεις προτίµησής τους. Κατά τη τοποθέτηση προηγούνται οι
υποψήφιοι του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π., ενοούνται οι εγγεγραµµένοι στον
πίνακα αναπληρωτώντου άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 και ακολουθούν οι
εγγεγραµµένοι στον πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του
παρόντος νόµου.)
*** Η περ.γ' ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.7β άρθρ.9 Ν.3391/2005,
ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.Εναρξη ισχύος από 31.8.2005.
δ) Κατά τα λοιπά για τους διορισµούς εκπαιδευτικών στα δυσπρόσιτα
σχολεία από το έτος 2002 και εφεξής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
άρθρου 41 του Ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80 Α).
32. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, καθορίζονται η σύνθεση, η συγκρότηση και η λειτουργία των
Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων, των Ανώτερων Περιφερειακών
Συµβουλίων και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.∆.Ε.,
Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε., Κ. Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.∆.Ε., Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), αναπροσδιορίζονται οι αρµοδιότητες αυτών και ορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών των συµβουλίων αυτών.

33. Η περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001
διατηρείται σε ισχύ, χωρίς το χρονικό περιορισµό που τίθεται στην αρχή
της ίδιας παραγράφου.
34. 'Οπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού
αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε
ανεξάρτητα από το φορέα πρόσληψης: α) στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων,
"ή στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των χωρών
-µελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης η οποία προσφέρθηκε µετά την ηµεροµηνία ένταξης
των χωρών αυτών στην Ευρωπαική 'Ενωση", επιφυλασσοµένης της διάταξης της
παρ.10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000".
*** Η άνω εντός " " φράση της περ.α' προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.9
Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.Εναρξη ισχύος από 31.8.2005.
β) στα Μουσικά σχολεία, γ) Στα Τµήµατα Αθλητικών διευκολύνσεων, δ) στις
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά
Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελµάτων,
( ι' σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους),
ι' (ια) για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και
ια' (ιβ) για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και
πρόσθετης διδακτικής βοήθειας.
***Η διάταξη της περ. i της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002
(ΦΕΚ 152 Α΄) καταργείται, επιφυλασσοµένης της ισχύος της µόνο για τις
προσλήψεις µέσω διαγωνισµών του Α.Σ.Ε.Π..
Η υπηρεσία που έχει προσφερθεί µέχρι 31.8.2005 υπολογίζεται κατά τη σύνταξη
των πινάκων του άρθρου 6 του ν. 3255/2004."
Οι περιπτώσεις iα κα iβ αναριθµούνται σε i και iα αντίστοιχα.
(παρ.1β άρθρ.9 Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005,όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε
την παρ.2 άρθρ.23 Ν.3467/2006).Εναρξη ισχύος από 31.8.2005.
"Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι προσελήφθη καν ως
αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι στον κλάδο ∆Ε χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόµενη
από το άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') τριετή επαγγελµατική
πείρα από την κτήση του πτυχίου, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την
αναγραφή τους στους πίνακες αναπληρωτών-ωροµισθίων µόνον αυτή η οποία
αποµένει µετά την αφαίρεση του αναγκαίου χρόνου για τη συµπλήρωση της ανωτέρω
τριετούς επαγγελµατικής πείρας."
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.34 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.9
Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.Εναρξη ισχύος από 31.8.2005.

_____________________________________________________________________

Aρθρο 7
∆ιαδικασία διορισµών εκπαιδευτικών

1. α) Από το έτος 2003 και εφεξής οι διορισµοί εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις
πραγµατοποιούνται ως εξής: αα) σε ποσοστό 75% από όσους επιτυγχάνουν στο
διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. και κατά τη σειρά της βαθµολογίας και ββ) σε
ποσοστό 25% από όσους είναι εγγεγραµµένοι στον πίνακα αναπληρωτών του
άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 και κατά τη σειρά εγγραφής τους. Αν δενυ
πάρχουν υποψήφιοι για διορισµό στην κατηγορία αα', οι κενές θέσεις
πληρούνται, µέχρι να εξαντληθούν, µε διορισµό υποψηφίων της κατηγορίας
ββ'.
β) Κατ' εξαίρεση, κατά τους διορισµούς εκπαιδευτικών του έτους 2005,
όσοι υποψήφιοι υπάγονται στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α'
διορίζονται σε κενές και συνιστώµενες θέσεις µε απόλυτη προτεραιότητα
έναντι των υποψηφίων κάθε άλλης κατηγορίας.
γ) Μετά την εξάντληση του αριθµού των υποψηφίων του πίνακα της
υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α', το ποσοστό των θέσεων καλύπτεται
από τους εγγραµµένους σε ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο
οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, κατά
σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των µορίων τους: αα) όσοι έχουν
προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή και ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε
δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ββ)
όσοι επέτυχαν τη βαθµολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισµό του
Α.Σ.Ε.Π..
2. Σε όσους υπάγονται στις υποπεριπτώσεις αα' και ββ' της περίπτωσης
γ' της προηγούµενης παραγράφου προσµετρώνται µόρια ως ακολούθως: α) Σε
όσους έχουν πρoϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου
εκπαιδευτικού, ένα µόριο για κάθε µήνα της προϋπηρεσίας τους αυτής,
ανεξάρτητα από τη συµµετοχή τους ή όχι στον τελευταίο διαγωνισµό του
Α.Σ. Ε. π.. β) Σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον τελευταίο
διαγωνισµό, ένα µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη
βαθµολογικη βάση. Οι βαθµολογικές µονάδες λαµβάνονται χωρίς την προσθήκη
µορίων κατά τις περιπτώσεις α' µέχρι και στ' της παραγράφου 7 του άρθρου
1 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α).
'Οσοι υπάγονται και στην περίmωση α' και στην περίπτωση β' λαµβάνουν
µόρια αθροιστικά και από τις δύο περιπτώσεις.
3. α) Για το έτος 2002, στις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτές είχαν
προσδιορισθεί κατά την προκήρυξη του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους
2000, διορίζονται όσοι είναι εγγεγραµµένοι στον πίνακα διοριστέων του
Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όσοι είναι εγγεγραµµένοι στον πίνακα υποψηφίων
διοριστέων του Ν. 1566/1985, σύµφωνα µε τα ποσοστά που προβλέπονται στην
παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α).
β) Για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των σχολείων πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πέραν αυτών που έχουν προσδιορισθεί
σύµφωνα µε τα παραπάνω, διορίζονται σε ποσοστό επί του αριθµού τωνθέσεων
που θα πληρωθούν:
αα) 'Οσοι έλαβαν τη βαθµολογική βάση στο διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. του
έτους 2000, σε ποσοστό 25% και σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξής τους στον
οικείο πίνακα.
ββ) 'Οσοι είναι εγγεγραµµένοι στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών
του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999, σε ποσοστό 75% και σύµφωνα µε τη σειρά
εγγραφής τους.
Αν παραµένουν κενές θέσεις από την κατηγορία αυτή, διορίζονται σε
αυτές υποψήφιοι από πίνακα που συντάσσεται µε βάση την προϋπηρεσία τους

ως προσωρινού αναπληρωτή ή και ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και σύµφωνα µε τη σειρά
εγγραφής τους, που εξαρτάται από το σύνολο της υπηρεσίας τους.
γγ) Οι πολύτεκνοι, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του
παρόντος νόµου, προηγούνται στους πίνακες των ανωτέρω υποπεριπτώσεων αα'
και ββ' και εφόσον, για τον πίνακα της υποπερίπτωσης αα', έχουν λάβειτη
βαθµολογική βάση.
γ) Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισµό στην κατηγορία αα' της
προηγούµενης περίπτωσης β', οι κενές θέσεις πληρούνται, µέχρι να
εξαντληθούν, µε διορισµό υποψηφίων της κατηγορίας ββ' της ίδιας
περίπτωσης.
4. Για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2002
2003 και εφεξής, καταργούνται οι πίνακες των περιπτώσεων γ' και δ' της
παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 και, πέραν του πίνακα του άρθρου
138 του Ν. 2725/1999, ο οποίος προηγείται, συντάσσεται, για κάθε έτος,
ενιαίος πίνακας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στον οποίο
κατατάσσονται κατά σειρά όσοι έχουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ'
της παραγράφου 1 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού.
"Αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής,
προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συµπληρωµατικό πίνακα υποψηφίων, ο
οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο
κατατάσσονται οι αιτούντες µε βάση την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου τους και
σε περίπτωση σύµπτωσης της ηµεροµηνίας αυτής µε το βαθµό του πτυχίου τους. Με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται εντός
του δευτέρου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους, καθορίζονται οι κλάδοι και οι
ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για
τους οποίους συντάσσεται ο συµπληρωµατικός πίνακας αναπληρωτών της παραγράφου
αυτής."
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρ.13 Ν.3149/2003,
ΦΕΚ Α 141/10.6.2003 Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρξη
εφαρµογής του Ν. 3027/2002.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.45 άρθρ.13 Ν.3149/2003,
ΦΕΚ Α 141/10.6.2003 ορίζεται ότι:
"45. α) Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαµβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τον πίνακα του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν.
3027/2002 διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που
διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισµού και τα δύο επόµενα, εφόσον δεν
αναλαµβάνουν, για οποιονδήποτε λόγο, υπηρεσία εντός δέκα ηµερών από την
ανακοίνωση της πρόσληψής τους.
β) ∆εν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισµό
τους σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών.
γ)Οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 13 και της παρ. 13 του άρθρου 14 του
Ν.1566/1985,τηςπαρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/1996, της παρ. 3 του άρθρου 9
του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160Α) και της παρ. 14του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159 Α) εφαρµόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε τις προθεσµίες υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, τα υποβλητέα
δικαιολογητικά και τον τρόπο ελέγχου αυτών, τον αριθµό των δηλώσεων
προτίµησης των υποψηφίων για τοποθέτηση, τη διαδικασία κατάρτισης και
οριστικοποίησης των πινάκων των αναπληρωτών, τα όργανα πρόσληψης και
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. σχ. µε εγγραφή στον πίνακα αναπληρωτών των ιδιωτικών

εκπαιδευτικών που απολύονται λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών µονάδων
άρθρ.5 Ν.3194/2003,ΦΕΚ Α 267/20.11.2003
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Αρθρο 8
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται:
α) Η παρ. 3του άρθρου 78 του Ν. 1566/1985.
β) Η παρ. 7 του άρθρου 5του Ν. 1894/1990.
γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 29 του Ν. 2009/1992.
δ) Το άρθρο 2του Ν. 2454/1997.
ε) Το άρθρο 26 του Ν. 2530/1997.
στ) Η περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2640/ 1998.
ζ) Η παρ. 15 του άρθρου 11 του Ν. 2817/2000 και κάθε διάταξη που
ρυθµίζει ίδια θέµατα κατά τρόπο αντίθετο µε αυτόν των διατάξεων του
νόµου αυτού.
_____________________________________________________________________

Aρθρο 9
Ισχύς
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε επί µέρους
διατάξεις του.
Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 28 lουνίου 2002
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2002
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