Νόµος 2909/2001
ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909
Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1. Στο τέλος του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α') προστίθεται παράγραφος 13 ως
ακολούθως:
"13. α) Στους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου, εκτός του απολυτηρίου της παραγράφου 5,
χορηγείται και "Βεβαίωση", στην οποία αναφέρονται οι βαθµοί του αποφοίτου που
λαµβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο βαθµός πρόσβασης
κάθε µαθήµατος των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάζεται σε εθνικό
επίπεδο, προσδιορίζεται από τον προφορικό βαθµό και το γραπτό βαθµό των τελικών
εξετάσεων και µε συντελεστές βαρύτητας για κάθε βαθµό. Ο µέσος όρος των βαθµών
πρόσβασης των µαθηµάτων αυτών αποτελεί το βαθµό πρόσβασης της τάξης για τον
απόφοιτο. Ο γενικός βαθµός πρόσβασης προσδιορίζεται κατά 30% από το βαθµό πρόσβασης
της προτελευταίας τάξης και κατά 70% από το βαθµό πρόσβασης της τελευταίας τάξης. Στην
περίπτωση που ο βαθµός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης είναι µικρότερος ή ίσος του
βαθµού πρόσβασης της τελευταίας τάξης δεν λαµβάνεται υπόψη και γενικός βαθµός
πρόσβασης είναι ο βαθµός πρόσβασης της τελευταίας τάξης.
β) Ο κάτοχος απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, ο οποίος επιθυµεί να συµµετάσχει στις γραπτές
εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάζονται σε
εθνικό επίπεδο, για να διαµορφώσει νέο γενικό βαθµό πρόσβασης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, καταθέτει στο οικείο λύκειο µαζί µε τη σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση, η
οποία αντικαθίσταται κάθε φορά µε νέα. Ο γενικός βαθµός πρόσβασης της νέας Βεβαίωσης
προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµών πρόσβασης των ανωτέρω µαθηµάτων, για τον
υπολογισµό των οποίων λαµβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η επίδοση στις τελευταίες
αυτές γραπτές εξετάσεις.
γ) Ο τύπος και το περιεχόµενο της Βεβαίωσης, η διάρκεια ισχύος της, οι συντελεστές
βαρύτητας προφορικού και γραπτού βαθµού, ειδικότερα σχετικά θέµατα και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων."
2. Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
"1. α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου ηµερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου µπορούν να
εισάγονται, το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος που αποφοίτησαν, στα
τµήµατα και στις σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), του Πανεπιστηµίου Κύπρου, της
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων των Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σχολών της
Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου. β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου
µπορούν να εισάγονται, το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος που
αποφοίτησαν, στα τµήµατα και στις σχολές των Α.Ε.I., των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων των Σ.Τ.Ε., χωρίς εισαγωγικές
εξετάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και σε ποσοστό θέσεων επιπλέον
του αριθµού εισακτέων, το οποίο ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και ειδικά, προκειµένου για εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές

Τουριστικών Επαγγελµάτων των Σ.Τ.Ε., µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Ανάπτυξης, εφόσον:
i) Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ή
ii) Εγγράφηκαν ή µετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως
εργαζόµενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν
µετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός
τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που
έχει την επιµέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%.
iii) Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου είτε µετά τη
συµπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτηµένων ατόµων, σε
πρόγραµµα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προµεσηµβρινές ώρες της ηµέρας.
γ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής, εξετάσεις
σε ειδικά µαθήµατα ή πρακτικές δοκιµασίες διενεργούνται στα ειδικά µαθήµατα και µόνο για
τις σχολές ή τα τµήµατα, για τα οποία, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου που
θεραπεύουν, απαιτείται τέτοια εξέταση ή πρακτική δοκιµασία.
δ) Κατά την εφαρµογή του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι κείµενες ειδικές διατάξεις περί
προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τις
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και τις Σχολές της
Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
συναρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρµογής του
συνόλου ή µέρους των διατάξεων του άρθρου αυτού και σε άλλες σχολές αρµοδιότητας
άλλων Υπουργείων. Με όµοιες αποφάσεις ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής
σπουδαστών που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούµενου στοιχείου δ' που
εφαρµόζονται αναλόγως.
2. α) Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων απόλυσης από
το Λύκειο, καταθέτουν δήλωση προτίµησης για δύο κατ' ανώτατο όριο επιστηµονικά πεδία
και για συγκεκριµένα τµήµατα ή σχολές των πεδίων αυτών. Ως επιστηµονικό πεδίο νοείται
ένα σύνολο οµοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειµένων, που θεραπεύονται από
αντίστοιχα τµήµατα των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ο υποψήφιος που µεταξύ των τµηµάτων
που επέλεξε περιέλαβε και τµήµα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα
ειδικά µαθήµατα ή δοκιµασίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να
έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούµενα ειδικά µαθήµατα ή δοκιµασίες και να έχει
επιτύχει βαθµολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπόµενης
µέγιστης δυνατής.
β) Η επιλογή των υποψηφίων για τα τµήµατα που δήλωσαν προτίµηση γίνεται µε βάση το
σύνολο των µορίων που προκύπτουν από το άθροισµα των γινοµένων του γενικού βαθµού
πρόσβασης της Βεβαίωσης, των βαθµών πρόσβασης των δύο µαθηµάτων αυξηµένης
βαρύτητας και του βαθµού της δοκιµασίας δεξιοτήτων, εφόσον διεξάγεται, µε τους
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά µέχρι να καλυφθεί ο αριθµός
θέσεων κάθε τµήµατος που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου
1 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α'), µε την επιφύλαξη των παραγράφων 5 περίπτωση α'
στοιχείο i και 7 του παρόντος άρθρου. Για τα τµήµατα ή τις σχολές για τις οποίες απαιτείται
εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα ή πρακτικές δοκιµασίες, στο ανωτέρω
σύνολο µορίων προστίθενται και τα µόρια που προκύπτουν από το γινόµενο του βαθµού των
ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή.
3. α) i) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα
επιστηµονικά πεδία, τα τµήµατα που εντάσσονται σε καθένα από αυτά, τα δύο µαθήµατα
αυξηµένης βαρύτητας της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, οι συντελεστές βαρύτητας
για τον υπολογισµό του συνολικού αριθµού µορίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος
υποβολής της δήλωσης προτίµησης των υποψηφίων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα
δικαιολογητικά απόδειξης της συνδροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 περίπτωση

β' του άρθρου αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθµών και των
δηλώσεων προτίµησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθµολογικών στοιχείων
και των προτιµήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγοµένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους
στους υποψηφίους και στα οικεία τµήµατα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία
εγγραφής των εισαγοµένων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που αναφέρεται στην πρόσβαση
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των υπαγοµένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ii) Οι κάτοχοι απολυτηρίου: αα) Λυκείου ή άλλου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
διαφορετικού από αυτό του Ενιαίου Λυκείου και ββ) Ενιαίου Λυκείου, που τους χορηγήθηκε
µε ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα, µπορούν, µετά από τη συµµετοχή τους στις
γραπτές εξετάσεις στα µαθήµατα της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό
επίπεδο, να αποκτήσουν τη βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 για την πρόσβασή
τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση τη γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές. Οι
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως για όσους
υπάγονται στην περίπτωση αυτήν.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά
από πρόταση των οικείων τµηµάτων και σχολών, καθορίζονται τα τµήµατα και οι σχολές για
τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά µαθήµατα, πρακτικές δοκιµασίες ή υγειονοµικές
εξετάσεις, τα ειδικά αυτά µαθήµατα, οι πρακτικές δοκιµασίες ή οι υγειονοµικές εξετάσεις
που απαιτούνται, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθµολόγησής τους, η
προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συµµετοχή τους στις
εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίµησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης
στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη των
οικείων Σχολών ή Τµηµάτων, µπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του
γνωστικού αντικειµένου συγκεκριµένων τµηµάτων, όπως του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων
Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, να
εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του παρόντος και να
ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα
τµήµατα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκροτούνται τα
αναγκαία ατοµικά και συλλογικά όργανα για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου
αυτής.
4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και σε ποσοστά θέσεων ανά
κατηγορία επιπλέον του αριθµού εισακτέων παρέχεται δυνατότητα εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση: i) των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αποφοίτων ελληνικών
λυκείων, ii) των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασµένων σε ελληνικές δηµόσιες
υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς στους οποίους µετέχει και η Ελλάδα,
αποφοίτων ελληνικών λυκείων, iii) Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων ή αντίστοιχων
σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό, iv) των αλλοδαπών - αλλογενών, v) των
υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους αλλοδαπών - αλλογενών και οµογενών, vi) των
Κυπρίων, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι ελληνικής καταγωγής απόφοιτοι
λυκείων της Κύπρου, εφόσον δεν επιλέξουν την συµµετοχή τους στην ανωτέρω iii
κατηγορία, vii) των υπαγοµένων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.
2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α'), viii) των υπαγοµένων στις διατάξεις της παραγράφου 11 του
άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε τη παράγραφο 6 του
άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') και ix) των υπαγοµένων στις διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο vii του άρθρου 46 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α') και
του άρθρου 12 του Ν. 2640/1998. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως συµπληρώθηκε µε το εδάφιο β' της

παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α'), διατηρούνται σε ισχύ για την
εφαρµογή της ανωτέρω ix περίπτωσης.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι
προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες, τα ποσοστά των θέσεων ανά κατηγορία, τα
αναγκαία δικαιολογητικά, οι διαδικασίες επιλογής, ο τρόπος και οι διαδικασίες εξέτασης
στην περίπτωση που υποβάλλονται σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις, η ύλη των
εξεταζόµενων µαθηµάτων, ο τρόπος και η διαδικασία βαθµολόγησης των γραπτών δοκιµίων,
τα τυχόν ελάχιστα όρια βαθµολογίας, τα αναγκαία ατοµικά και συλλογικά όργανα για τη
διεξαγωγή των εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσµάτων και την επιλογή των
εισαγοµένων, οι σχολές και τα τµήµατα πρόσβασης ανά κατηγορία, τα εξεταζόµενα
µαθήµατα όταν υποβάλλονται σε ειδικές εξετάσεις, οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε
µάθηµα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας
παραγράψου. Με την απόφαση µπορεί να ορίζονται χρονικά διαστήµατα που παρέχονται για
την άσκηση του δικαιώµατος αυτού σε όσους υπάγονται στις ειδικές αυτές κατηγορίες
συνολικώς ή ανά κατηγορία, ως και χωριστό ποσοστό θέσεων για τους υποψηφίους των
κατηγοριών iii και iv της ανωτέρω περίπτωσης α', οι οποίοι αποφοίτησαν από λύκεια µε
πρόγραµµα σπουδών χώρας - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Οι διατάξεις της παραγράφου Α' του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α')
εφαρµόζονται ανάλογα, προκειµένου για την εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τις στρατιωτικές σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων
και στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των
στοιχείων i, ii και iii της ανωτέρω περίπτωσης α'.
5. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι
απολυτηρίου ηµερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου λυκείου, που
επιθυµούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τµήµα ή σχολή της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε άλλο ακαδηµαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποφοίτησής
τους από το Ενιαίο Λύκειο ή αυτού που εξετάστηκαν στα µαθήµατα της Γ' τάξης του Ενιαίου
Λυκείου την τελευταία φορά, µπορούν, όσες φορές το επιθυµούν:
i) Είτε να µετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε τµήµατος ή
σχολής της παραγράφου 1 του παρόντος, χωρίς νέα εξέταση, µε βάση τη βαθµολογία της
τελευταίας εξέτασής τους στα µαθήµατα της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου και στα τυχόν
ειδικά µαθήµατα, ως και στις πρακτικές δοκιµασίες, στις οποίες υποβάλλονται κάθε φορά
που είναι υποψήφιοι
ii) Είτε να επανεξεταστούν, όποιο έτος επιθυµούν, σε όλα τα µαθήµατα της Γ' τάξης του
Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται το αντίστοιχο έτος σε εθνικό επίπεδο, διατηρώντας τους
προφορικούς τους βαθµούς, ώστε να διαµορφώσουν νέους µέσους όρους κατά µάθηµα για
τον υπολογισµό του βαθµού της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν.
2525/1997 και κρίνονται µαζί µε τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου του έτους
επανεξέτασής τους. Επίσης επανεξετάζονται κάθε φορά στα ειδικά µαθήµατα ή δοκιµασίες
που απαιτούνται για τις σχολές που δηλώνουν προτίµηση. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνονται
υπόψη οι βαθµοί που προκύπτουν από την τελευταία εξέτασή τους.
β) Οι διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α' στοιχείο ii ισχύουν αναλόγως και εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 1 περίπτωση β' και για τους κατόχους
απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, για οποιοδήποτε άλλο ακαδηµαϊκό έτος από αυτό
που έπεται της αποφοίτησής τους, ως και τους κατόχους απολυτηρίου παλαιού τύπου
εσπερινού Λυκείου."
3. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 προστίθεται η φράση:
"καθώς και τα αναγκαία ατοµικά και συλλογικά όργανα και ο τρόπος συγκρότησής τους."
α) Όσοι αποφοίτησαν από ηµερήσιο Ενιαίο Λύκειο το σχολικό έτος 1999-2000 µπορούν να
επανεγγραφούν και για το σχολικό έτος 2000-2001 στο λύκειο που αποφοίτησαν και να
παρακολουθήσουν από την αρχή την τελευταία τάξη του λυκείου αυτού ή να µετεγγραφούν
σε άλλο ηµερήσιο λύκειο, προκειµένου να αποκτήσουν νέο τίτλο λυκείου. Στην περίπτωση

αυτή ακυρώνεται ο προσωρινός τίτλος που τους είχε χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 35 του Π.δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α').
Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης α' εφαρµόζονται αναλόγως και όταν πρόκειται
για εσπερινά ή εκκλησιαστικά Ενιαία Λύκεια κατά περίπτωση.
Απόφοιτοι ή µαθητές της Γ' τάξης ηµερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου, που έχουν
τυχόν µετεγγραφεί από την έναρξη του σχολικού έτους 2000-2001 στη ∆' τάξη εσπερινού
Ενιαίου Λυκείου, επιλέγουν µε δήλωσή τους, που υποβάλλεται στο οικείο λύκειο εντός
µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου: i) είτε την κατάταξή τους στη Γ' τάξη
εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, ii) είτε την ανάκληση της µετεγγραφής τους και τη φοίτησή τους
στην Γ' τάξη ηµερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου, iii) είτε τη συνέχιση της
φοίτησής τους στη ∆' αυτή τάξη χωρίς δικαίωµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ii του στοιχείου β' της παραγράφου 1, iv)
είτε, αν πρόκειται για αποφοίτους, τη χορήγηση από το λύκειο αποφοίτησής τους οριστικού
απολυτηρίου µε βάση το προσωρινό που τους είχε αρχικά χορηγηθεί.
Η επιλογή για τις αντίστοιχες θέσεις των υποψηφίων της παραγράφου 5 περίπτωση α'
στοιχείο i του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται µε βάση τα µόρια που είχαν συγκεντρώσει κατά
το έτος αποφοίτησης τους από το Ενιαίο Λύκειο, αν πρόκειται για αποφοίτους του σχολικού
έτους 1999-2000 ή του έτους κτήσης της πιο πρόσφατης Βεβαίωσης, αν ο υποψήφιος έχει
επανεξεταστεί ή είναι απόφοιτος επόµενων σχολικών ετών. Τυχόν θέσεις του προβλεπόµενου
ποσοστού που δεν καλύπτονται από τους υποψηφίους αυτούς του στοιχείου i που
προαναφέρθηκε µπορούν να µεταφέρονται και να προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων
του επόµενου στοιχείου ii 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.
Κατά το έτος 2001 οι υποψήφιοι της παραγράφου 5 περίπτωση α' στοιχείο i του άρθρου 2
του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω µε την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, µπορούν να εξεταστούν µόνο στα ειδικά µαθήµατα που απαιτούνται σε σχολές
προτίµησής τους. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί που προκύπτουν από
την τελευταία αυτή εξέτασή τους.
5. Οι µαθητές της τελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου, ηµερήσιου, εσπερινού ή
εκκλησιαστικού, που δεν έλαβαν απολυτήριο λυκείου το σχολικό έτος 1999-2000 επειδή
υστέρησαν σε ορισµένα µαθήµατα, µπορούν το σχολικό έτος 2000-2001:
Να λάβουν µέρος στις εξετάσεις όλων των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται
σε εθνικό επίπεδο και σε όσα, από αυτά που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας,
υστέρησαν. Όσοι από αυτούς αποκτήσουν απολυτήριο µπορούν να είναι υποψήφιοι για την
τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.
2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Χωρίς να έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, να λάβουν µέρος για
την απόκτηση του απολυτηρίου στις τελικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2000-2001 και
µόνο στα µαθήµατα στα οποία υστέρησαν. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από το σύλλογο
διδασκόντων του Λυκείου που φοίτησαν. Ο τίτλος που χορηγείται στους αποφοίτους της
περίπτωσης αυτής αναγράφει ότι εκδίδεται σύµφωνα µε την παρούσα διάταξη. Όσοι λάβουν
απολυτήριο µε τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 περίπτωση α' στοιχείο

ii του άρθρού 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω µε την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.
6. Στους µαθητές της Β' και Γ' τάξης των Ενιαίων Λυκείων, που εξετάζονται σε άλλο λύκειο
από αυτό στο οποίο φοιτούν επειδή το λύκειό τους δεν χρησιµοποιείται ως εξεταστικό
κέντρο κατά τη διεξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων που διενεργούνται
σε εθνικό επίπεδο, µπορεί να καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής
αυτών και ενός συνοδού τους. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον η απόσταση των
δύο σχολείων και οι συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλλουν τη διαµονή τους στην έδρα του
σχολείου που εξετάζονται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και το
ύψος των καλυπτόµενων ηµερησίως δαπανών ανά µαθητή και συνοδό και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
α) Στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που
συµµετέχουν στις εν γένει διαδικασίες των πανελλαδικών προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων του λυκείου και των κάθε φύσης εξετάσεων για την εισαγωγή αποφοίτων των
λυκείων και των Τ.Ε.Ε. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µετά τη λήξη του διδακτικού έτους,
χορηγείται αποζηµίωση για τη µη χρήση µέρους των θερινών διακοπών τους, που ορίζεται
ίση µε το 1/30 των µηνιαίων τακτικών αποδοχών τους για κάθε ηµέρα απασχόλησής τους.
Στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και των
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στους
επιστάτες και στις καθαρίστριες σχολείων που απασχολούνται στις προαναφερόµενες
διαδικασίες τα Σάββατα και τις Κυριακές κατά τους µήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο
καταβάλλεται πρόσθετη αποζηµίωση ίση µε το 75% του 1/30 των τακτικών µηνιαίων
αποδοχών τους για κάθε ηµέρα απασχόλησής τους.
Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εµπίπτουν και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που
απασχολούνται στις ανωτέρω διαδικασίες. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για τις πανελλαδικές προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις του σχολικού έτους 1999-2000, καθώς και για τις ίδιες εξετάσεις του ίδιου
σχολικού έτους που διενεργήθηκαν τον Σεπτέµβριο του 2000.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών
καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των ανωτέρω αποζηµιώσεων και
ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα και οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου.
Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως
ισχύουν, καταργούνται.
Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), όπως
προστέθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α'), προστίθενται τα
ακόλουθα:
"Μηνιαίως το ύψος των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ύψος των συνολικών αποδοχών του προσωπικού αυτού, όπως αυτές
προκύπτουν από τις τακτικές αποδοχές και το κίνητρο απόδοσης τον αντίστοιχο µήνα."

1. α) Από το σχολικό έτος 2000-2001 στους αποφοίτους Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε.
χορηγείται κατόπιν εξετάσεων πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περίπτωση γ' του Ν.
2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α'). Οι εξετάσεις διενεργούνται µε ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων
του οικείου Τ.Ε.Ε..
Για τα ακαδηµαϊκά έτη 2001-2002 και 2002-2003 η εισαγωγή κατόχων πτυχίου Β' κύκλου
σπουδών ηµερήσιων Τ.Ε.Ε. και πτυχίου ειδικότητας των πρώην Τ.Ε.Λ., που δεν εµπίπτουν
στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε
τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 36 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 σε
αντίστοιχα τµήµατα των Τ.Ε.Ι. γίνεται ύστερα από εισιτήριες εξετάσεις σε τρία µαθήµατα,
από αυτά που διδάσκονται στο Β' κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ε., από τα οποία τα δύο είναι γενικής
παιδείας και το τρίτο µπορεί να είναι γενικής παιδείας ή ειδικότητας. Οι αντίστοιχοι κάτοχοι
πτυχίου Β' κύκλου σπουδών εσπερινών Τ.Ε.Ε. εξετάζονται σε δύο µαθήµατα γενικής
παιδείας. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται µε κοινά θέµατα σε εθνικό επίπεδο. Η εισαγωγή
τους στα Τ.Ε.Ι. γίνεται, εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο µορίων τουλάχιστον ίσο µε το µισό
του µέγιστου δυνατού, κατά φθίνουσα σειρά µορίων και σε ποσοστό θέσεων του αριθµού
εισακτέων στα Τ.Ε.Ι. χωριστό για τους υποψηφίους από ηµερήσια και εσπερινά Τ.Ε.Ε., που
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που
έχουν σχέση µε την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής και ειδικότερα: τα αντίστοιχα τµήµατα
Τ.Ε.Ι. κατά ειδικότητα Τ.Ε.Ε., τα εξεταζόµενα µαθήµατα, ο τρόπος και η διαδικασία
εξέτασής τους, ο τρόπος και η διαδικασία βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης των
γραπτών δοκιµίων, οι συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόµενο µάθηµα για τον υπολογισµό
του συνολικού αριθµού µορίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης
προτίµησης των υποψηφίων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία
συγκέντρωσης των βαθµών και των δηλώσεων προτίµησης των υποψηφίων, ο τρόπος
επεξεργασίας των βαθµολογικών στοιχείων και των προτιµήσεων, η κατάρτιση των πινάκων
εισαγοµένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τµήµατα
εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγοµένων, ειδικότερα
θέµατα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η
συγκρότηση των αναγκαίων εξεταστικών και βαθµολογικών κέντρων και των αναγκαίων
ατοµικών και συλλογικών οργάνων για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας
παραγράφου. Οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α) ισχύουν αναλόγως
και για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998, όπως
αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α' της παραγράφου 37 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78 Α') καταργούνται. Όσοι εισήχθησαν στα Τ.Ε.Ι., ενεγράφησαν και παρακολούθησαν
το Ειδικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Προετοιµασίας του ακαδηµαϊκού έτους 2000-2001,
σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές που καταργούνται, εγγράφονται στο αντίστοιχο Τµήµα Τ.Ε.Ι.
το εαρινό εξάµηνο του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους.
Το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 4 στοιχείο δ' του άρθρου 19 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84
Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Σε κάθε περίπτωση στις Α.Ε.Ν. εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου
ισότιµου τίτλου ή κάτοχοι πτυχίου του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και
Ναυτιλιακού τοµέα ή Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε.."

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Οι µαθητές των Ενιαίων Λυκείων που δεν επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε αυτά
µπορούν να εγγραφούν στο Α' έτος του Α' κύκλου σπουδών των Τ.Ε.Ε.."
Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από το σχολικό έτος 2001-2002. 10. Η αληθής
έννοια της διάταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) είναι
ότι τα κριτήρια προτεραιότητας της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται για την εισαγωγή στα
τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ενώ για την εισαγωγή στα λοιπά τµήµατα ή
σχολές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου ii της παραγράφου 13 του ίδιου
άρθρου, εφαρµόζονται µόνο στην περίπτωση ισοβαθµίας µε τον τελευταίο εισαγόµενο στα
τµήµατα ή τις σχολές αυτές.
11. Οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου του σχολικού έτους 1999-2000, που απέκτησαν το
απολυτήριό τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του π.δ.
246/1998 (ΦΕΚ 183 Α), εισάγονται σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή της
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ως υπεράριθµοι του ακαδηµαϊκού έτους 2000-2001, κατόπιν αιτήσεώς
τους σε σχολή ή τµήµα της προτίµησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνουν
αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε αυτόν του τελευταίου εισαχθέντος το ίδιο ακαδηµαϊκό
έτος στη σχολή ή το τµήµα αυτό. Ο υπολογισµός των µορίων για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3
της Φ.152/Β6/198/2000 (ΦΕΚ 472 Β) κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Οικονοµικών. Όσοι εµπίπτουν στις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου εγγράφονται στο τµήµα επιλογής τους το ακαδηµαϊκό έτος 20012002, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της σχετικής
αίτησης, η προθεσµία εγγραφής τους στη σχολή ή το τµήµα επιτυχίας τους και ρυθµίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
12. Μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων εσπερινών Ενιαίων Λυκείων µπορούν, χωρίς να
έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, να ζητήσουν να µην εξετάζονται
σε εθνικό επίπεδο στα µαθήµατα της οικείας τάξης. Οι διατάξεις της περίπτωσης ii της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή. Οι
διατάξεις της παραγράφου 47 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 καταργούνται

Άρθρο 2
Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
1. Το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.), το οποίο
προβλέπεται από το π.δ. 9/1985 (ΦΕΚ 6 Α), τα άρθρα 10 του Ν. 1771/1988 και 112 του Ν.
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159Α),
µετονοµάζεται σε "Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών"
(Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
2. Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε
έδρα την Πάτρα, δεν ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις κείµενες
διατάξεις, έχει διοικητική και οικονοµική αυτονοµία και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Σκοποί του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. είναι:
Η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στην τεχνολογία λογικού και υλικού
υπολογιστών, τα δίκτυα και τις κοινωνικές, οικονοµικές και άλλες επιπτώσεις της Κοινωνίας
της Πληροφορίας (ΚτΠ).
Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνουν υπολογιστική
και δικτυακή τεχνολογία για όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες µετάβασης στην ΚτΠ.

Η στήριξη της εκπαίδευσης και κάθε µορφής κατάρτισης σε σχέση µε την επιστήµη και
τεχνολογία της πληροφορικής και των δικτύων, καθώς και την αξιοποίηση της ΚτΠ.
Η στήριξη της παραγωγής, των υπηρεσιών και εν γένει της κοινωνίας στα θέµατα της ΚτΠ.
Η ανάπτυξη τεχνολογίας και η µεταφορά τεχνογνωσίας.
Η παροχή συµβουλευτικών, σχεδιαστικών και διαχειριστικών υπηρεσιών ειδικότερα προς το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και γενικότερα προς το ∆ηµόσιο, φυσικά
και νοµικά πρόσωπα και τους κοινωνικούς φορείς, σε θέµατα µετάβασης της χώρας στην
ΚτΠ.
Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. συνεργάζεται µε φορείς του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα και µε τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ακόµη µπορεί να ιδρύει παραρτήµατά του στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό, να λαµβάνει δάνεια και να χορηγεί µεταπτυχιακές ή
µεταδιδακτορικές υποτροφίες.
4. Έσοδα του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. είναι τα προερχόµενα από την παροχή υπηρεσιών και την πώληση
προϊόντων προς τρίτους, οι ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανισµούς του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι δωρεές
κάθε είδους και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του. Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. επιχορηγείται
έναντι των υπηρεσιών που προσφέρει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου µέχρι την κάλυψη ποσοστού έως 30% των
ετήσιων λειτουργικών του δαπανών. Επίσης επιχορηγείται και από τον προϋπολογισµό
δηµοσίων επενδύσεων του ίδιου Υπουργείου. Η συµµετοχή του σε κοινοτικές δράσεις ή
προγράµµατα κοινοτικού πλαισίου στήριξης είναι δυνατή, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά.
5. Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός του
µηνός Μαΐου κάθε έτους µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό δράσης, ο οποίος συνοδεύεται από
αναλυτικό προϋπολογισµό του επόµενου έτους, τα εν γένει οικονοµικά του στοιχεία κατά το
χρόνο υποβολής και απολογισµό του προηγούµενου έτους. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων εγκρίνει ή τροποποιεί µε απόφασή του τον ανωτέρω σχεδιασµό δράσης
το αργότερο µέχρι τέλος Νοεµβρίου.
6. Η οικονοµική διαχείριση του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., µέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγµατος που
προβλέπεται από την παράγραφο 9, ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. α) Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. διοικείται από τον ∆ιευθυντή και το Συµβούλιο:
Ο ∆ιευθυντής επιλέγεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος
εκδίδει σχετική προκήρυξη, την οποία δηµοσιεύει σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των
Αθηνών, µία της Θεσσαλονίκης και µία της Πάτρας. Στη διαδικασία επιλογής µπορούν να
λάβουν µέρος διακεκριµένοι Έλληνες ή υπήκοοι χωρών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επιστήµονες της Πληροφορικής, οι οποίοι έχουν υψηλού επιπέδου πολυετή ερευνητική,
εκπαιδευτική και διοικητική εµπειρία και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί. Η εκπαιδευτική και
ερευνητική εµπειρία πρέπει να είναι σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι. της χώρας ή του εξωτερικού. Η
επιλογή γίνεται ύστερα από εισήγηση ειδικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο
πρυτάνεις Α.Ε.Ι., ο ένας εκ των οποίων είναι ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών και
τρεις επιφανείς Έλληνες επιστήµονες της Πληροφορικής, του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Η επιλογή γίνεται για πενταετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Ο ∆ιευθυντής
είναι και Πρόεδρος του Συµβουλίου.
Το Συµβούλιο συγκροτείται από εννιά µέλη, αποτελείται από τον ∆ιευθυντή ως Πρόεδρο,
έναν Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Πατρών, που ορίζεται από το Πρυτανικό Συµβούλιο,

τον Πρόεδρο του Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών
και έξι µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του ∆ιευθυντή, η οποία περιλαµβάνει αριθµό δέκα
τουλάχιστον προτεινόµενων µελών. Τα µέλη αυτά είναι εν ενεργεία καθηγητές ή
αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής κατά προτίµηση τµηµάτων Πληροφορικής ή
Τοµέων Πληροφορικής συναφών Τµηµάτων, Ερευνητές Α' ή Β' βαθµίδας ή ∆ιευθυντές
παραγωγικών µονάδων του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.. Με πρόταση του ∆ιευθυντή, ένα από τα µέλη αυτά
µπορεί, µε απόφαση του Συµβουλίου, να ορισθεί Αναπληρωτής ∆ιευθυντής, ο οποίος
αναπληρώνει τον ∆ιευθυντή και ασκεί τις αρµοδιότητες που αυτός του ορίζει. Η θητεία των
µελών αυτών του Συµβουλίου είναι πενταετής.
Η αµοιβή και τα έξοδα παράστασης του ∆ιευθυντή, των µελών του Συµβουλίου και του
Αναπληρωτή ∆ιευθυντή ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ανατίθενται
απευθείας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. καθήκοντα επιστηµονικού - τεχνικού συµβούλου σε θέµατα της
Κοινωνίας της Πληροφορίας ή σε σχετικά µε το σκοπό του έργα έρευνας, ανάπτυξης,
εκπαίδευσης, µελετών και διαχείρισης ή καθήκοντα φορέα υλοποίησης τελικού δικαιούχου ή
ενδιάµεσου φορέα σε τέτοια έργα, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή φορέων που υπάγονται σε αυτό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού είναι
δυνατή η ανάλογη εφαρµογή της διάταξης αυτής και σε άλλα Υπουργεία ή φορείς που
υπάγονται σε αυτά.
9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, είναι
δυνατή η περαιτέρω εξειδίκευση ή σχετική επέκταση των σκοπών του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., και η
ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε τον έλεγχο της διαχείρισής του, τις αποσπάσεις σε
αυτό προσωπικού και, σε περίπτωση διάλυσης, τον τρόπο εκκαθάρισης και την τύχη της
περιουσίας που τυχόν έχει
10. Η οργάνωση και λειτουργία του Ε.Α.I.Τ.Υ. και των παραρτηµάτων, οι αρµοδιότητες των
οργάνων διοίκησης, η χορήγηση υποτροφιών, η συνεργασία µε άλλους φορείς, οι κατηγορίες
και οι θέσεις του προσωπικού, τα προσόντα του, ο τρόπος πρόσληψης, οι εργασιακές του
σχέσεις, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του και η εν γένει υπηρεσιακή και πειθαρχική του
κατάσταση και γενικώς η ρύθµιση θεµάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του
Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και των παραρτηµάτων του ρυθµίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) που συντάσσει το Συµβούλιο µε εισήγηση του ∆ιευθυντή και, µε
δικαίωµα τροποποίησης, εγκρίνουν µε κοινή τους απόφαση οι υπουργοί Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Ο κανονισµός µετά την έγκρισή του δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
α) Τα όργανα του νοµικού προσώπου που µετατρέπεται συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως
όργανα του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τις
αντίστοιχες θέσεις σε αυτά τα ατοµικά ή συλλογικά όργανα εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντά τους µέχρι την επιλογή του ∆ιευθυντή ή τη συγκρότηση του Συµβουλίου του
Ε.Α.Ι.Τ.Υ. κατά περίπτωση, οπότε παύονται αυτοδικαίως και χωρίς καταβολή αποζηµίωσης.
Το προσωπικό που απασχολείται, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στο νοµικό
πρόσωπο που µετατρέπεται συνεχίζει, µε την ίδια έννοµη σχέση, ως προσωπικό του
Ε.Α.I.Τ.Υ.. Οι Ερευνητές, που καθίστανται πλέον Ερευνητές του Ε.Α.I.Τ.Υ., δεν κατέχουν
µόνιµη θέση και είναι ισότιµοι και αντίστοιχοι µε τους Ερευνητές των ερευνητικών
ιδρυµάτων. Οι σχετικές µε τους Ερευνητές διατάξεις του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α)

εφαρµόζονται αναλόγως και προς αυτούς. Οι Ερευνητές του Ε.Α.I.Τ.Υ. µπορούν, µε τη
συναίνεση του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., να αναλαµβάνουν διδακτικό έργο σε ερευνητικά κέντρα ή
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Α.I.Τ.Υ. µπορούν να αποσπώνται σε αυτό, ύστερα από
αίτησή τους, δηµόσιοι υπάλληλοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και
κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 9.
Τα θέµατα αµοιβών, εξόδων παράστασης και µετακίνησης του προσωπικού ρυθµίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών,
ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου του Ε.Α.Ι.Τ.Υ..
12. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 9 και του Ε.Κ.Λ.
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις, κανονισµοί και αποφάσεις που ισχύουν σήµερα και
αφορούν το νοµικό πρόσωπο που µετατρέπεται, κατά το µέρος που δεν είναι αντίθετες στις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας κατά το
διάστηµα αυτό αντιµετωπίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Α.I.Τ.Υ..

Άρθρο 3
Θέµατα Λαϊκής Επιµόρφωσης
1. Η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.), που έχει συσταθεί µε το άρθρο 27
παρ. 1 εδ. ε' του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α), µετονοµάζεται σε "Γενική Γραµµατεία
Εκπαίδευσης Ενηλίκων" (Γ.Γ.Ε.Ε.). Όπου αναφέρεται Γενική Γραµµατεία Λαϊκής
Επιµόρφωσης ή Γενικός Γραµµατέας Λαϊκής Επιµόρφωσης νοείται εφεξής η Γενική
Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ο Γενικός Γραµµατέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων
αντίστοιχα.
2. Στις αρµοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε. υπάγονται ο σχεδιασµός, ο συντονισµός και η υλοποίηση,
σε εθνικό επίπεδο και στον απόδηµο ελληνισµό, ενεργειών που αφορούν στη δια βίου
µάθηση και ιδίως:
Η βασική εκπαίδευση ενηλίκων (αλφαβητισµός - συµπλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
Η γενική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων (συνεχιζόµενη κατάρτιση - κατάρτιση και
επιµόρφωση ειδικών κοινωνικών οµάδων - εκµάθηση ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης
γλώσσας - νέες τεχνολογίες κ.λπ.).
Η Κοινωνική - Πολιτιστική Εκπαίδευση και Επιµόρφωση (εκπαίδευση - επιµόρφωση σε
θέµατα πολιτισµού - υγείας - περιβάλλοντος και ενηµέρωση σε κοινωνικά, πολιτιστικά και
ευρωπαϊκά θέµατα).
Η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, η σύνδεση και συνεργασία µε τα
εκάστοτε συστήµατα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και η εκπαίδευση
εκπαιδευτών.
Η ευθύνη για τη λειτουργία των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του Ν.
2525/1997. Όπου στις διατάξεις του νόµου που προαναφέρθηκε αναγράφεται Ινστιτούτο
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆.ΕΚ.Ε.) νοείται εφεξής η Γ.Γ.Ε.Ε..
α) ΤΟ Ι.∆.ΕΚ.Ε., που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α), υπάγεται
στη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε. ).
Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του Ν. 2327/1995 αναριθµείται σε 15 και οι παράγραφοι 2
έως 8 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η τεχνολογική και επιστηµονική υποστήριξη των
προγραµµάτων της Γ.Γ.Ε.Ε. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου µάθηση.
Όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) και ο Γενικός
∆ιευθυντής.
ΤΟ ∆.Σ. ορίζεται από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και απαρτίζεται
από επτά (7) µέλη. Η θητεία των µελών του είναι τριετής. Τα µέλη του ∆.Σ. προέρχονται από
επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους σε θέµατα σχετικά µε τους σκοπούς του Ι.∆.ΕΚ.Ε..
Ο Γενικός ∆ιευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µε τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο.
Οι πόροι του Ινστιτούτου είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων της Γ.Γ.Ε.Ε. ή άλλων δηµοσίων υπηρεσιών, β)
χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς, γ) έσοδα από
άλλες πηγές.
Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος του Ινστιτούτου γίνεται από δύο ορκωτούς
ελεγκτές που ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Ινστιτούτου. Οι δαπάνες του ελέγχου
βαρύνουν το Ινστιτούτο.
Η Γ.Γ.Ε.Ε. µπορεί να αναθέτει απευθείας στο Ινστιτούτο έργα, προγράµµατα και µελέτες.
Το Ινστιτούτο απολαµβάνει όλων των προνοµίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου πλην των
φορολογικών απαλλαγών.
Είναι δυνατή η απασχόληση υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
στο Ινστιτούτο.
Η πρόσληψη επιµορφωτών, έκτακτου προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης
έργου, για την υλοποίηση των προγραµµάτων, γίνονται µε αποφάσεις του ∆.Σ. του
Ινστιτούτου.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί του Ι.∆.ΕΚ.Ε, η συγκρότηση και οι αρµοδιότητες του
∆.Σ. του Ινστιτούτου, τα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και οι αρµοδιότητες του Γενικού
∆ιευθυντή, η οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, τα
θέµατα πρόσληψης προσωπικού και απασχόλησης υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η διαδικασία κατάρτισης και το περιεχόµενο του εσωτερικού
κανονισµού λειτουργίας, ειδικότερα θέµατα, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την
εύρυθµη λειτουργία του Ινστιτούτου.
Τα θέµατα αποζηµίωσης των µελών του ∆.Σ. και των αµοιβών του Γενικού ∆ιευθυντή
ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Οικονοµικών.
∆ιατάξεις που ορίζουν άλλως τα θέµατα δοµής, αρµοδιοτήτων και λειτουργίας του Ι.∆.ΕΚ.Ε.
καταργούνται."

4. Οι επιµορφωτές των Νοµαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.)
υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.. Οι εργοδοτικές υποχρεώσεις βαρύνουν τις Ν.Ε.Λ.Ε.
και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα θέµατα και κάθε σχετική λεπτοµέρεια
ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

Άρθρο 4
Εθνικό Παρατηρητήριο
1. Ιδρύεται στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς "Εθνικό Παρατηρητήριο" για τα δικαιώµατα
του παιδιού, το οποίο στο εξής αναφέρεται ως "Παρατηρητήριο". Έργο του Παρατηρητηρίου
είναι η παρακολούθηση και προώθηση της εφαρµογής της ∆ιεθνούς Σύµβασης του Ο.Η.Ε.
για τα δικαιώµατα του παιδιού η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 192 Αι, η οποία
στο εξής αναφέρεται ως "Σύµβαση". Στις αρµοδιότητες του Παρατηρητηρίου, προς
πραγµατοποίηση του έργου του, περιλαµβάνονται ιδίως:
α. Η οργάνωση κέντρου τεκµηρίωσης για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών,
νοµοθετικών, νοµολογιακών, βιβλιογραφικών και λοιπών σχετικών δεδοµένων σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.
β. Η ανάπτυξη συνεργασίας µε δηµόσιους φορείς, διεθνείς οργανισµούς, όπως UNICEF και
UNESCO και µη κυβερνητικές οργανώσεις, για την ανταλλαγή πληροφοριών και
τεχνογνωσίας, καθώς και το συντονισµό των δράσεών τους.
γ. Η µελέτη της ελληνικής νοµοθεσίας για την παιδική ηλικία και η εισήγηση στην
Κυβέρνηση, µέσω των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εξωτερικών, για
τη λήψη νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων µε σκοπό την εναρµόνισή της προς τις
διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
δ. Η προώθηση της επιστηµονικής έρευνας για την ανάδειξη κρίσιµων κοινωνικών θεµάτων
που αφορούν την παιδική ηλικία.
ε. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα
σεβασµού των δικαιωµάτων του παιδιού.
στ. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή προγραµµάτων, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
συστήµατος, µε στόχο την ενηµέρωση των παιδιών σχετικά µε τις αρχές της Σύµβασης και
την ενθάρρυνση της ενεργητικής συµµετοχής τους στην προσπάθεια για την προστασία και
την προαγωγή των δικαιωµάτων τους.
ζ. Η σύνταξη και διαρκής ενηµέρωση οδηγού δηµοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών που
απευθύνονται στα παιδιά.
η. Η κατάθεση ετήσιου εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώµατα του παιδιού και η
σύνταξη ετήσιας έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης, που θα υποβάλλονται στη
∆ιυπουργική Επιτροπή για τη Νεολαία, καθώς και της έκθεσης ανά πενταετία στην
"Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού" που προβλέπεται στη Σύµβαση.
α) Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκροτεί µε απόφασή του πενταµελή
επιστηµονική επιτροπή, στο εξής καλούµενη "Επιτροπή", η οποία έχει την ευθύνη της
εκπλήρωσης των στόχων του Παρατηρητηρίου. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και
ο πρόεδρός της. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά µέλη επιλέγονται µεταξύ µελών ∆.Ε.Π.Α.Ε.Ι. και
Ε.Π.Τ.Ε.Ι., ειδικών επιστηµόνων, εµπειρογνωµόνων µε αναγνωρισµένη δραστηριότητα και
εµπειρία σε θέµατα δικαιωµάτων του παιδιού, εκπροσώπων µη κυβερνητικών οργανώσεων
και εκπροσώπων του Εθνικού Συµβουλίου Νεολαίας. Η θητεία των µελών της Επιτροπής
είναι πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται. Η Επιτροπή συνεδριάζει, µετά από πρόσκληση
του προέδρου της ή του Γενικού Γραµµατέα Νέας Γενιάς, τουλάχιστον ανά τρίµηνο. Η
αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µπορούν, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, να
παρίστανται εκπρόσωποι αρµόδιων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και µη κυβερνητικών
οργανώσεων που αναπτύσσουν δράση σε θέµατα δικαιωµάτων του παιδιού. Οι ίδιοι φορείς
µπορούν να υποβάλλουν στο Παρατηρητήριο εκθέσεις για την πορεία εφαρµογής της
Σύµβασης στους τοµείς που άπτονται των δραστηριοτήτων τους.
3. Για την υποστήριξη του έργου του Παρατηρητηρίου συνιστώνται στη Γενική Γραµµατεία
Νέας Γενιάς δύο (2) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
διάρκειας πέντε (5) ετών, η οποία µπορεί να ανανεώνεται Η πλήρωση των θέσεων γίνεται
µετά από δηµόσια πρόσκληση της Επιτροπής για την υποβολή υποψηφιοτήτων, µε την οποία
καθορίζονται Τα προσόντα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η επιλογή µεταξύ των
υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
των υποψηφίων και την προσωπικότητά τους µε δηµόσια συνέντευξη. Οι επιλεγόµενοι
προσλαµβάνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Η Επιτροπή καταρτίζει Κανονισµό Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, που εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του
Γενικού Γραµµατέα Νέας Γενιάς.
5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου καλύπτονται από τις πιστώσεις που
εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για
τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, η οποία του παρέχει επίσης πλήρη διοικητική,
γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη.

Άρθρο 5
Ρύθµιση θεµάτων Ο.Ε.Ε.Κ.
1. Η περίπτωση ιθ' της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2009/1992 αναριθµείται σε κα' και µετά
την περίπτωση ιη' προστίθενται περιπτώσεις ιθ' και κ' ως ακολούθως:
Η οργάνωση, η λειτουργία, ο καθορισµός του περιεχοµένου σπουδών επαγγελµατικής
κατάρτισης και η µέριµνα για την επαγγελµατική κατάρτιση πληθυσµιακών οµάδων σε
συνεργασία µε αρµόδιους φορείς του ∆ηµοσίου και εφόσον του ανατίθεται µε κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση
αρµόδιου, Υπουργού.
Η σύνδεσή του µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που γίνεται, ιδίως, µε το σχεδιασµό, τη
µέριµνα, την οργάνωση και τη διεξαγωγή, πλην των προγραµµάτων κατάρτισης και
προγραµµάτων τηλεκατάρτισης, εναλλακτικών προγραµµάτων κατάρτισης µε χρήση
καινοτοµιών, καθώς και προγραµµάτων κατάρτισης ειδικών πληθυσµιακών οµάδων, την
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης µε ενηµέρωση και δηµοσιότητα, τη συµβουλευτική και
τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση, το σχεδιασµό, τη µέριµνα, την οργάνωση και τη διεξαγωγή
προγραµµάτων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, την ίδρυση και τη λειτουργία
γραφείων διασύνδεσης που αναλαµβάνουν την οργάνωση της πρακτικής άσκησης, την
υποστήριξη της ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και την παρακολούθηση της
επαγγελµατικής εξέλιξής τους, το σχεδιασµό, τη µέριµνα, την οργάνωση και τη διεξαγωγή
προγραµµάτων κινητικότητας και επαγγελµατικής πληροφόρησης, προγραµµάτων
προώθησης της κοινωνίας της πληροφορίας και προγραµµάτων ποιότητας και αξιολόγησης
όλων των ανωτέρω δράσεων."
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2009/1992, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 2817/2000, τροποποιείται ως
εξής:

Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ. ρυθµίζονται τα θέµατα του
κανονισµού επαγγελµατικής κατάρτισης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και ιδίως:".
3. Μετά το τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2009/1992, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 2817/2000, προστίθεται
περίπτωση στ' ως εξής:
Για τα θέµατα που ρυθµίζονται στις περιπτώσεις α', β', γ' και δ' επιτρέπεται παρέκκλιση όσον
αφορά την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαµήνων, τη διάρκεια των
προγραµµάτων κατάρτισης, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής και
εγγραφών, µετεγγραφών, φοίτησης, εξετάσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής των
εξετάστρων, των διδάκτρων και των παραβόλων υπέρ του Ο.Ε.Ε.Κ., καθώς και τον τύπο
βεβαίωσης της επαγγελµατικής κατάρτισης, όταν αφορούν την παροχή επαγγελµατικής
κατάρτισης σε οµάδες της περίπτωσης ιθ' της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2009/1992."
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
Η θητεία των µελών του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. είναι τριετής, πλην του προέδρου και του
αντιπροέδρου αυτού, η θητεία των οποίων διαρκεί όσο χρόνο κατέχουν τη θέση του
προέδρου και του αντιπροέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ., αντίστοιχα."
5. Η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του Ν. 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
Κατά τα λοιπά, ως προς τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία του
∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της
διοίκησης που εκάστοτε ισχύουν."
6. Οι περιπτώσεις α', β', γ' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2009/1992, όπως
τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 2817/2000, αντικαθίστανται ως
εξής:
Η διάρθρωση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε.Κ., του
παραρτήµατος του Ο.Ε.Ε.Κ., των περιφερειακών διευθύνσεων του Ο.Ε.Ε.Κ, και των Ι.Ε.Κ..
Τα όργανα διοίκησης του παραρτήµατος του Ο.Ε.Ε.Κ., των περιφερειακών διευθύνσεων του
Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ., ο τρόπος επιλογής τους, οι αρµοδιότητές τους και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
Ο καθορισµός των θέσεων και των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του µόνιµου και
έκτακτου εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, µε όριο ηλικίας διορισµού ή πρόσληψης το
45ο έτος κατά κλάδους, του µόνιµου δε κατά κατηγορίες και βαθµούς.
τρόπος πρόσληψης, καθώς και όλα τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού
δικαίου του προσωπικού του Ο.Ε.Ε.Κ., του παραρτήµατος του Ο.Ε.Ε.Κ, των περιφερειακών
διευθύνσεων του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ., η σύσταση, συγκρότηση, λειτουργία και οι
αρµοδιότητες των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων αυτών."
Κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του Ο.Ε.Ε.Κ.,
του παραρτήµατος του Ο.Ε.Ε.Κ., των περιφερειακών διευθύνσεων του Ο.Ε.Ε.Κ. και των
Ι.Ε.Κ.."

7. Στο άρθρο 11 του Ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σε ιδιοκτήτες ή και όργανα των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. για
πειθαρχικές παραβάσεις βεβαιώνονται και εισπράττονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται
από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων."
9. Το κίνητρο απόδοσης της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 2009/1992 που
καταβλήθηκε στο προσωπικό του Ο.Ε.Ε.Κ., καθώς και στους διευθυντές και αναπληρωτές
διευθυντές των Ι.Ε.Κ., µετά την ισχύ του Ν. 2817/2000 και µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος θεωρείται ως νοµίµως καταβληθέν.

Άρθρο 6
Λοιπά θέµατα
α) Συνιστάται στην Ακαδηµία Αθηνών µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου µε πάγια µηνιαία
αµοιβή και µε σχέση έµµισθης εντολής τριετούς διάρκειας, η οποία µπορεί να ανανεώνεται
µε απόφαση του Προέδρου και για ίδιο χρονικό διάστηµα κάθε φορά. Ο Νοµικός Σύµβουλος
γνωµοδοτεί σε ερωτήµατα του Προέδρου της Ακαδηµίας Αθηνών και χειρίζεται τις
υποθέσεις αυτής ενώπιον παντός δικαστηρίου, φυσικού ή νοµικού προσώπου ή πάσης αρχής,
παριστάµενος ενώπιον των δικαστηρίων, όταν απαιτείται, µε έγγραφη εντολή του Προέδρου,
η οποία υπέχει θέση πληρεξουσίου εγγράφου.
Στη θέση του Νοµικού Συµβούλου της Ακαδηµίας Αθηνών και ύστερα από προκήρυξη που
δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών προσλαµβάνεται,
µε απόφαση του Προέδρου της και προηγούµενη γνώµη τριµελούς επιτροπής νοµικών,
µελών της Συγκλήτου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ο οποίος δεν κατέχει άλλη θέση στο
δηµόσιο τοµέα µε οποιαδήποτε σχέση.
α) Σε όσους µετέχουν ως µέλη, εισηγητές ή γραµµατείς στις συνεδριάσεις του "Συµβουλίου
αναγνωρίσεως επαγγελµατικής ισοτιµίας τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης" του άρθρου 10
του Π.δ.165/2000 (ΦΕΚ 149 Α) χορηγείται, από τη συγκρότηση του Συµβουλίου, αµοιβή
ανά συνεδρίαση και µέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις µηνιαίως, το ύψος της οποίας ορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Η
διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για τα µέλη των τριµελών επιτροπών της παραγράφου 12 του
ίδιου ως ανωτέρω άρθρου, εκτός του εισηγητή, και µέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις
µηνιαίως.
Στον Πρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου και τον αναπληρωτή του χορηγείται, από τη
συγκρότηση του Συµβουλίου, µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται µε όµοια
απόφαση.
α) Συνιστώνται οι παρακάτω νέες θέσεις µόνιµων διοικητικών υπαλλήλων: αα) στην
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, θέσεις τριακόσιες
(300), ββ) στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, θέσεις τρεις χιλιάδες (3.000), γγ)
στην κεντρική υπηρεσία του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.), θέσεις σαράντα (40).
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή µε τους οικείους
Οργανισµούς ή Κανονισµούς λειτουργίας, κατανέµονται οι ανωτέρω θέσεις σε υφιστάµενους
κλάδους µόνιµων υπαλλήλων των αντίστοιχων κατά περίπτωση ως άνω φορέων, καθώς και
σε κλάδους πληροφορικής.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 2 περίπτωση ζ' και 15 παράγραφος 2 περίπτωση
η' του Ν. 2530/ 1997 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες και Προέδρους
Τµηµάτων, οριζόµενα ως εξής:
Πρύτανης, εκατόν πενήντα χιλιάδες ( 150.000) δραχµές.
Αντιπρύτανης, εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχµές.
Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος, εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχµές."
Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, ∆ιευθυντές Σχολών, οριζόµενα ως
εξής:
Πρόεδρος, εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχµές.
Αντιπρόεδρος, εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχµές.
∆ιευθυντής Σχολής, εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχµές.
Προϊστάµενος Τµήµατος, σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχµές."
5. Στους Προέδρους, στους Αντιπροέδρους και στα µη αιρετά µέλη (τακτικά και
αναπληρωµατικά) των ∆ιοικουσών Επιτροπών των Α.Ε.Ι. που δεν λειτουργούν αυτοδύναµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α), όπως επίσης και των
αντίστοιχων συλλογικών οργάνων προσωρινής διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης των
ιδρυθησοµένων Α.Ε.Ι., καταβάλλεται, για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους και
τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών, κατ' αποκοπή µηνιαία αποζηµίωση,
που ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του Ν. 2174/1993 (ΦΕΚ 210 Α)
ισχύουν και για τα ακαδηµαϊκά έτη 2000-2001, 2001-2002 και 2002-2003.
7. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου µόνου του Ν. 1897/ 1939, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο ,3 του Ν.∆. 4113/ 1960 (ΦΕΚ 163 Α) και την παράγραφο 21 του άρθρου 14 του Ν.
2817/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:
θητεία των µελών της επιτροπής λήγει µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Μέχρι να
οριστούν τα νέα µέλη, τα παλαιά µέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους."
α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν. 2413/ 1996 (ΦΕΚ 124 Α) αντικαθίστανται
ως εξής:
Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται Συµβούλιο Επιλογής,
η σύνθεση του οποίου ορίζεται ως εξής:
Ένας καθηγητής παιδαγωγικού τµήµατος ή παιδαγωγικού τοµέα Α.Ε.Ι., που ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του.
Ο Πρόεδρος ή άλλο µέλος του ∆.Σ. του Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.), που ορίζεται µε αναπληρωτή του άλλο µέλος του ∆.Σ..

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από
τον Υπουργό Εξωτερικών.
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
αναπληρωτή του Προϊστάµενο Τµήµατος της ίδιας ∆ιεύθυνσης.
Οι Πρόεδροι των κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, µε αναπληρωτές τους µέλη των ίδιων Συµβουλίων.
Οι τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στα οικεία κεντρικά Υπηρεσιακά Συµβούλια, µε αναπληρωτές
τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Το Συµβούλιο Επιλογής συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Η θητεία των µελών είναι διετής. Τα υπό στοιχεία ε' και στ' µέλη µετέχουν
στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Επιλογής όταν κρίνονται και αξιολογούνται εκπαιδευτικοί
της αντίστοιχης βαθµίδας."
Οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για
τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για δύο (2) έτη µε δυνατότητα µίας µόνο
παράτασης, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, για άλλα δύο
(2) έτη.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται η διαδικασία επανάκρισης των
συντονιστών εκπαίδευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 16 παράγραφος 11 του Ν.
2413/1996.
α) Οι αξιολογικοί πίνακες των στελεχών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ. 11 του Ν. 2817/2000, καταρτίζονται
ανά διετία και εντός του πρώτου οκταµήνου του έτους κατάρτισης και ισχύουν από την 1η
Σεπτεµβρίου του έτους κατάρτισης µέχρι την 30ή lουνίου του µεθεπόµενου έτους.
Οι νέοι αξιολογικοί πίνακες του στοιχείου α' καταρτίζονται µέχρι 31 Αυγούστου 2002 και
ισχύουν µέχρι 30 lουνίου 2004.
Η θητεία όσων υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε θέσεις
Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρατείνεται µέχρι την 30ή lουνίου 2002, εφόσον λήγει πριν
από την ηµεροµηνία αυτήν ή παύει την ίδια ηµεροµηνία, εφόσον λήγει µετά από αυτήν,
ανεξάρτητα αν, σε κάθε περίπτωση, έχει συµπληρωθεί ή όχι η τετραετής θητεία.
Η διάταξη του προηγούµενου στοιχείου γ' εφαρµόζεται αναλόγως και για τη θητεία όλων των
υπολοίπων στελεχών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αντί της
ανωτέρω ηµεροµηνίας ορίζεται η 31η Αυγούστου 2002.
10. Οι ρυθµίσεις του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 2640/1998 ισχύουν
και για τις µελέτες, ενέργειες και έργα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και
Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση" (ΕΠΑΕΚ) του 30υ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία 92/50/ΕΟΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1260/1999 του
Συµβουλίου. Για τα ανωτέρω ισχύουν επίσης οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.
2814/2000. Η εκπόνηση και παρακολούθηση του στρατηγικού και αναλυτικού σχεδιασµού
των έργων και ενεργειών του προγράµµατος που προαναφέρθηκε, που αφορούν

εκπαιδευτικές υποδοµές, ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται στη διάταξη αυτήν
του άρθρου 19 του Ν. 2814/2000, στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε συµβάσεις που υπογράφουν µε αυτόν.
α) Η διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1 του α. Ν. 229/1967 "Περί τροποποιήσεως
τινών διατάξεων της περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς εφαρµογή των σχεδίων των
πόλεων νοµοθεσίας" (ΦΕΚ 235 Α' εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων που κηρύσσονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων υπέρ και µε δαπάνες του Οργανισµού Σχολικών
Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) προς ανέγερση διδακτηρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως επείγουσες. Ο χαρακτηρισµός γίνεται
ταυτόχρονα µε την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για την κήρυξη της
απαλλοτρίωσης.
Επιτρέπεται στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.: ί) η κατά οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο απόκτηση, µε έγκριση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ακινήτων για εκτέλεση των έργων που
αναφέρονται στους σκοπούς του και ειδικότερα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του π.δ.
414/1998 (ΦΕΚ 291 Αι, ίί) η ανέγερση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων,
σχολικών κτιρίων και γενικότερα η εκτέλεση έργων για επίτευξη των σκοπών του
Οργανισµού, όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό του και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά,
επί οικοπέδων ή γηπέδων, τα οποία ευρίσκονται στην αλλοδαπή και ανήκουν κατά κυριότητα
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, εφόσον η χρήση τους έχει παραχωρηθεί για την ανωτέρω αιτία στον
Ο.Σ.Κ. Α.Ε., iίί) η ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των διδακτηρίων
και λοιπών εγκαταστάσεων της Αθωνιάδος Σχολής του Αγίου Όρους, επιφυλασσοµένων των
διατάξεων του άρθρου 105 του Συντάγµατος, του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους
(Κ.Χ.Α.Ο.) και του Ν.∆. 10/26.9.1926 που κύρωσε τον Κ.Χ.Α.Ο., ίν) η εκτέλεση, ύστερα
από ανάθεση του Συµβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι., έργων διευθύνουσας υπηρεσίας για Τ.Ε.Ι.
που δεν διαθέτουν δική τους τεχνική υπηρεσία.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του
Οργανισµού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, επιτρέπεται η ανάθεση στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. της
µεταφοράς βιβλίων και εκπαιδευτικών βοηθηµάτων σε σχολεία του εσωτερικού ή
εξωτερικού.
Οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και των κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί
κατ' εξουσιοδότηση νόµου, όπως διαµορφώνονται κάθε φορά και αφορούν σε αµοιβές
διπλωµατούχων µηχανικών του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.)
και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) µέσω ειδικών λογαριασµών:
Εξακολουθούν να ισχύουν από 1.1.2000 για τους διπλωµατούχους µηχανικούς που
υπηρετούσαν ως µόνιµοι και µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι στο Ν.Π.∆.∆.
"Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων" κατά την ηµεροµηνία µετατροπής του σε ανώνυµη εταιρεία
µε το Π.δ. 414/1998 και αποτελούν αυτοδίκαια προσωπικό του Ο .Σ. Κ. Α. Ε..
Ο Ο.Σ.Κ. Α.Ε., για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής, συνεχίζει την
παρακράτηση στους λογαριασµούς των έργων, όπως προβλέπεται στο Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ
137 Α).
α) Ο τοµέας ειδικής αγωγής του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου (Π.Ι.) καταργείται από την έναρξη λειτουργίας του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής,
που ιδρύθηκε µε την παράγραφο 17 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000.
Οι περιπτώσεις ε' και στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α),
όπως η πρώτη αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ

110 Α) και η δεύτερη προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
Τµήµα Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης
Τµήµα Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
Στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Π.Ι., οι οποίοι δεν κατοικούν στο νοµό όπου έχει
την έδρα του το Π.Ι., καταβάλλεται ειδική αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
Από τη διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 10 του Ν. 2327/1995 διαγράφεται η φράση
"οι οποίοι είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.".
α) Η περίπτωση α' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 814/1943
(ΦΕΚ 352 Α), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Ο ∆ιευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.), ο οποίος είναι ∆ηµόσιος
Λειτουργός, φέρει τον τίτλο "∆ιευθυντής της Ε.Β.Ε." και διορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τριετή θητεία, που µπορεί να
ανανεώνεται µε όµοια απόφαση, αλλά κάθε φορά για ίσο χρόνο."
Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Ν. 814/1943, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7
του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
α) Η θέση του ∆ιευθυντή της Ε.Β.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται µε
επιλογή. Για το σκοπό αυτόν δηµοσιεύεται σχετική προκήρυξη στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες, µία των Αθηνών και µία της
Θεσσαλονίκης, µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά
(που αναφέρονται ειδικότερα στην προκήρυξη) υποβάλλονται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης. Η επιλογή
διενεργείται από επταµελή Επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην οποία µετέχουν: α) ο Πρόεδρος και δύο (2) µέλη του
Εφορευτικού Συµβουλίου της Ε.Β.Ε., β) ένα (1) µέλος ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και ένα Ε.Π.Τ.Ε.Ι.
ειδικότητας βιβλιοθηκονοµίας, γ) δύο (2) µέλη ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι.. Η Επιτροπή συγκροτείται πριν
λήξει η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων.
Επιτροπή, πριν παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, θέτει κριτήρια σύµφωνα µε τα
προσόντα, καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους ενώπιόν της και ορίζει βαθµούς για κάθε
κριτήριο και τη συνέντευξη. Ακολούθως είτε προτείνει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων να κηρυχθεί άγονη η προκήρυξη είτε επιλέγει και του προτείνει έναν
υποψήφιο ή δύο, αν οι υποψήφιοι είναι άνω των δύο και κατά τη σειρά αξιολόγησης. Ως όριο
ηλικίας για την επιλογή στη θέση του ∆ιευθυντή της Ε.Β.Ε. ορίζεται το πεντηκοστό (50ό)
έτος, το οποίο µπορεί να παραταθεί µέχρι το πεντηκοστό πέµπτο (55ο), αν ο υποψήφιος έχει
προηγούµενη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε µόνιµη θέση του ∆ηµοσίου ή
Ν.Π.∆.∆.
Οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. και α) διδακτορικό δίπλωµα στη βιβλιοθηκονοµία ή β) διδακτορικό δίπλωµα
οποιουδήποτε γνωστικού αντικειµένου και µεταπτυχιακό τίτλο στη βιβλιοθηκονοµία. Οι
τίτλοι µπορεί να είναι της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένοι ισότιµοι της αλλοδαπής.
Άριστη γνώση µίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ελληνικής.
Εµπειρία εργασίας ή συνεργασίας σε διεθνή προγράµµατα σχετικά µε το αντικείµενο της
προκήρυξης.
∆ωδεκαετή προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα. Προτιµάται προϋπηρεσία
σχετική µε το αντικείµενο της προκήρυξης.
Συνεκτιµάται ιδιαιτέρως συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα στη βιβλιοθηκονοµία
και αποδεδειγµένη εµπειρία στη διοίκηση οργανισµών και υπηρεσιών.
πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές του ∆ιευθυντή της Ε.Β.Ε. καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Εφόσον πριν το
διορισµό του υπηρετούσε σε υπηρεσία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα θεωρείται ότι κατά τη
διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά, για κάθε περίπτωση, στην υπηρεσία αυτή και
στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται, εκτός από τη λήψη των αποδοχών ή για τα θέµατα
που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόµο. Μετά το τέλος της θητείας του επιστρέφει στη
θέση από την οποία αποχώρησε. Αν δεν υφίσταται θέση κενή συνιστάται για το σκοπό αυτόν
αντίστοιχη προσωποπαγής θέση.
κοινές αποφάσεις των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται όλα τα σχετικά µε την εφαρµογή των ανωτέρω
διατάξεων θέµατα.
Τον ∆ιευθυντή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει
βιβλιοθηκονόµος µε βαθµό Α' της Π Ε κατηγορίας µε δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία
οριζόµενος µε απόφαση του Εφορευτικού Συµβουλίου στην αρχή κάθε έτους."
α) Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1946/1991 αντικαθίστανται
ως εξής:
Ο Προϊστάµενος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.)
είναι ∆ηµόσιος Λειτουργός, φέρει τον τίτλο "∆ιευθυντής των Γ.Α.Κ." και διορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τριετή θητεία, που µπορεί
να ανανεώνεται µε όµοια απόφαση, αλλά κάθε φορά για ίσο χρόνο.
Η θέση του ∆ιευθυντή των Γ.Α.Κ. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται µε
επιλογή. Για το σκοπό αυτόν δηµοσιεύεται σχετική προκήρυξη στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες, µία των Αθηνών και µία της
Θεσσαλονίκης, µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας της Κ. Υ. του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά
(που αναφέρονται ειδικότερα στην προκήρυξη) υποβάλλονται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης. Η επιλογή
διενεργείται από επταµελή Επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην οποία µετέχουν: α) ο Πρόεδρος και δύο (2) µέλη της
Εφορείας των Γ.Α.Κ., β) ένα µέλος ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και ένα µέλος Ε.Π.Τ.Ε.Ι., κατά προτίµηση
ειδικότητας αρχειονοµίας, γ) ένα µέλος ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι., δ) ένας εκπρόσωπος του Εθνικού
Κέντρου Τεκµηρίωσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Η Επιτροπή συγκροτείται πριν
λήξει η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Επιτροπή, πριν παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, θέτει κριτήρια σύµφωνα µε τα
προσόντα, καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους ενώπιόν της και ορίζει βαθµούς για κάθε
κριτήριο και τη συνέντευξη. Ακολούθως είτε προτείνει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων να κηρυχθεί άγονη η προκήρυξη είτε επιλέγει και του προτείνει έναν
υποψήφιο ή δύο, αν οι υποψήφιοι είναι άνω των δύο και κατά τη σειρά αξιολόγησης. Ως όριο
ηλικίας για την επιλογή στη θέση του ∆ιευθυντή των Γ.Α.Κ. ορίζεται το πεντηκοστό (50ό)
έτος, το οποίο µπορεί να παραταθεί µέχρι το πεντηκοστό πέµπτο (550), αν ο υποψήφιος έχει
προηγούµενη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε µόνιµη θέση του ∆ηµοσίου ή
Ν.Π.∆.∆.
υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν, εκτός από τα οριζόµενα στο άρθρο 22, και τα ακόλουθα
προσόντα:
∆ιδακτορικό δίπλωµα της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο της αλλοδαπής. Αποτελεί
ιδιαίτερο προσόν η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου στην αρχειονοµία.
Άριστη γνώση µίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ελληνικής.
Εµπειρία εργασίας ή συνεργασίας σε διεθνή προγράµµατα σχετικά µε το αντικείµενο της
προκήρυξης.
∆ωδεκαετή προϋπηρεσία στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα. Προτιµάται προϋπηρεσία
σχετική µε το αντικείµενο της προκήρυξης.
Συνεκτιµάται ιδιαιτέρως συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα στην αρχειονοµία και
αποδεδειγµένη εµπειρία στη διοίκηση οργανισµών και υπηρεσιών.
πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές του ∆ιευθυντή των Γ .Α. Κ. καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Εφόσον
πριν το διορισµό του υπηρετούσε σε υπηρεσία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα θεωρείται ότι
κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά, για κάθε περίπτωση, στην υπηρεσία αυτή
και στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται, εκτός από τη λήψη των αποδοχών ή για τα θέµατα
που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόµο. Μετά το τέλος της θητείας του επιστρέφει στη
θέση από την οποία αποχώρησε. Αν δεν υφίσταται θέση κενή, συνιστάται για το σκοπό αυτόν
αντίστοιχη προσωποπαγής θέση.
κοινές αποφάσεις των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται ειδικά θέµατα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων."
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 1946/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
Τον ∆ιευθυντή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει
προϊστάµενος τµήµατος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., που ορίζεται από την
Εφορεία των Γ.Α.Κ. στην αρχή κάθε έτους. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. ορίζονται από το αρµόδιο
Υπηρεσιακό Συµβούλιο µετά από γνώµη της Εφορείας των Γ.Α.Κ.."
α) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν, κατά τη δηµοσίευσή του παρόντος νόµου, ως
προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελµάτων (Σ.∆.Σ.Τ.Ε.), εφόσον έχουν συµπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι
(16) µηνών µέχρι την 30.6.1998 µε πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας ή µε µειωµένο
ωράριο µε αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εντάσσονται στον
ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 και προσλαµβάνονται κατ'

απόλυτη προτεραιότητα ως αναπληρωτές στη Σ.∆.Σ.Τ.Ε. µε σειρά που εξαρτάται από την
προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.1998. Κατά τους διορισµούς του έτους
2003 και εφεξής οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις της Σ.∆.Σ.Τ.Ε.
και της λοιπής δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε ποσοστά που ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βάση το σύνολο των κενών
οργανικών θέσεων κατά κλάδο και προκειµένου για τη λοιπή δηµόσια δευτεροβάθµια
εκπαίδευση πέραν του ποσοστού των διοριζοµένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 1
περίπτωση ζ' του Ν. 2725/1999. Ο διορισµός σε κάθε περίπτωση γίνεται ανεξαρτήτως της
κατοχής πτυχίου ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ για όσους κλάδους απαιτείται και οι διοριζόµενοι
υποχρεούνται να προσκοµίσουν το πτυχίο αυτό εντός δύο (2) ετών και ύστερα από
παρακολούθηση ειδικού προγράµµατος της σχολής αυτής, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για όσους δεν προσκοµίσουν το πτυχίο
αυτό ανακαλείται ο διορισµός. Για την κάλυψη των ωρών του προγράµµατος στις σχολικές
µονάδες της Σ.∆.Σ.Τ.Ε. µπορεί, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, να συνιστώνται στη Σ.∆.Σ.Τ.Ε. οργανικές θέσεις
εκπαιδευτικού προσωπικού και να κατανέµονται κατά κλάδους και ειδικότητες.
'Όσοι υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α', καθώς και στις διατάξεις του
άρθρου 138 παρ. 1 περίπτωση ζ', του Ν. 2725/1999 διορίζονται ανεξαρτήτως του ορίου
ηλικίας.
Επιτρέπονται οι µετατάξεις µόνιµων εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προς τη
Σ.∆.Σ.Τ.Ε. και αντίστροφα, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων και σύµφωνη γνώµη
του ∆.Σ. της Σ.∆.Σ.Τ.Ε..
Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί στα
δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χωρίς πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, εφόσον
έχουν συµπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) µηνών µέχρι 30.6.1998 µε
πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας ή µε µειωµένο ωράριο µε αναγωγή στο
υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο, εντάσσονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του
άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 κατά σειρά που εξαρτάται από το συνολικό χρόνο
προϋπηρεσίας τους και προσλαµβάνονται ως αναπληρωτές στα δηµόσια σχολεία
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κατά τους διορισµούς του έτους 2003 και εφεξής οι
εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 138
παρ. 1 περίπτωση ζ' του Ν. 2725/1999, εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.
α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
δηµιουργείται αυτοτελές "Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας" που υπάγεται στον
Υπουργό. Στην αρµοδιότητα του Γραφείου περιλαµβάνεται ιδίως ο συντονισµός έργων
πληροφορικής και νέων τεχνολογιών ως και έργων που υπάγονται στο πρόγραµµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης "Κοινωνία της Πληροφορίας", η σύνταξη προδιαγραφών και η ευθύνη
των προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης στον τοµέα της Πληροφορικής, τα θέµατα ανάθεσης έργων και µελετών στα
γνωστικά αντικείµενα της Πληροφορικής, η σύνταξη προδιαγραφών και η συνεργασία µε
φορείς αρµοδιότητας ή όχι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για θέµατα
Πληροφορικής. Τα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης και οι ειδικότερες
αρµοδιότητες του Γραφείου ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µέχρι να ρυθµιστούν από τον Οργανισµό του Υπουργείου.
Για τη λειτουργία του Γραφείου µπορούν, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, να ασχολούνται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µέλη ∆.Ε.Π.
Α.Ε.Ι., Ε.Π.Τ.Ε.Ι. ή να αποσπώνται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, ειδικευµένοι στην Πληροφορική. Τα µέλη ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π.Τ.Ε.Ι.

διατηρούν τις κάθε φύσης αποδοχές τους, όπως αυτές ενδεχοµένως αναπροσαρµόζονται κάθε
φορά και τις λαµβάνουν από την ίδια πηγή. Επίσης διατηρούν, κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων, την υπηρεσιακή τους κατάσταση και ειδικότερα την ιδιότητα του
µέλους πλήρους ή µερικής απασχόλησης που κατέχουν και χωρίς τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις για άλλο έργο πλην διδακτικού ή ερευνητικού.
Στα µέλη ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. και στους αποσπασµένους στο Γραφείο χορηγείται,
ανάλογα µε την ιδιότητά τους, ειδική µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Η
χορήγηση της αποζηµίωσης εξαιρείται των απαγορεύσεων του Ν. 2530/1997 και της
κείµενης για τα µισθολόγια των εκπαιδευτικών νοµοθεσίας.
17. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί,
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, να δηµιουργηθεί και να
λειτουργήσει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2004 αυτοτελές Γραφείο µε τίτλο "Γραφείο Ολυµπιακής
Εκπαίδευσης". Με όµοια απόφαση µπορεί να δηµιουργηθούν τέτοια Γραφεία σε
Περιφέρειες. Τα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης και οι ειδικότερες
αρµοδιότητες των Γραφείων αυτών ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το
πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης, ο αριθµός των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής που θα
το υλοποιούν, ο χρόνος, η διάρκεια και το είδος απασχόλησης των εκπαιδευτικών αυτών και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
18. Η θητεία των Προέδρων και Αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι., η οποία λήγει το ακαδηµαϊκό έτος
2000-2001, παρατείνεται µέχρι τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2001-2002.
α) Η θητεία του κύριου προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.)
παρατείνεται µέχρι τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2001-2002.
Για την κάλυψη των αναγκών του Ι.Τ.Ε. είναι δυνατή η απόσπαση σε αυτό, µέχρι τη λήξη
του ακαδηµαϊκού έτους 2001-2002, για άσκηση καθηκόντων κύριου προσωπικού Ι.Τ.Ε.,
µελών εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. που έχει τα προσόντα που προβλέπονται για το
κύριο προσωπικό του Ι.Τ.Ε., κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη των µελών του
επιστηµονικού συµβουλίου του Ι.Τ.Ε. που υπάρχει σήµερα. Η γνώµη αναφέρεται και στις
δύο κατηγορίες του κύριου προσωπικού και λαµβάνει µέριµνα ώστε να αντιπροσωπεύονται
όλοι οι τοµείς που αντιστοιχούν σε σχολές των Τ.Ε.I.. Ο αριθµός των αποσπάσεων δεν
µπορεί να υπερβαίνει τον κενό αριθµό θέσεων σε κύριο προσωπικό. 'Όσοι αποσπώνται
διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, την υπηρεσιακή κατάσταση που
έχουν ή που τυχόν νοµίµως διαµορφώνεται και την ιδιότητα του µέλους πλήρους ή µερικής
απασχόλησης που κατέχουν κατά το χρόνο απόσπασης, χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις
για διδακτικό ή άλλο έργο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µπορεί να τους επιτραπεί, ύστερα από αίτησή τους, η παράλληλη µερική
άσκηση διδακτικού ή ερευνητικού έργου χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Οι απασχολούµενοι
διατηρούν τις κάθε φύσης αποδοχές τους, που λαµβάνουν κατά το χρόνο της απόσπασης, οι
οποίες συνεχίζουν να τους καταβάλλονται από το οικείο Τ.Ε.Ι..
Για την κάλυψη διοικητικών και τεχνικών αναγκών, οι διατάξεις της περίπτωσης β'
εφαρµόζονται αναλόγως για την απόσπαση στο Ι.Τ.Ε. µέχρι τριών (3) ατόµων από το
διοικητικό προσωπικό ή το ειδικό τεχνικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι..
20. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στις σχολές και τα κέντρα εργαζόµενης νεότητας του
Οργανισµού Εργατικής Εστίας αναγνωρίζεται ως δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία µετά το
διορισµό τους σε θέσεις εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης. Προϋπηρεσία µε µειωµένο εβδοµαδιαίο ωράριο αναγνωρίζεται µε αναγωγή στο
υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας.
21. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α')
εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14,
ΠΕ17 και ΠΕ18 που θα µετάσχουν στο διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2001.

Άρθρο 7
α) Το στοιχείο ίί της περίπτωσης Α' και το στοιχείο ίί της περίπτωσης Β' της παρ. 4 του
άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 9 περιπτώσεις α' και
β' αντίστοιχα του Ν. 2621/1998 αντικαθίστανται και στις δύο περιπτώσεις ως εξής: "ίί.
∆ιδακτορικό δίπλωµα εσωτερικού ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο εξωτερικού σχετικό µε το
γνωστικό αντικείµενο που προκηρύσσεται".
Το στοιχείο ί της περίπτωσης Γ' της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.1404/1983, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 9 περίπτωση γ' του Ν. 2621/1998, αντικαθίσταται ως
εξής:
Πτυχίο Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιµο πτυχίο εξωτερικού ή, εάν δεν υπάρχει υποψήφιος
πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιµο
εξωτερικού, και σε κάθε περίπτωση τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού ή ισότιµος
εξωτερικού σε αντικείµενο σχετικό µε την ειδικότητα".
2. Οι διατάξεις του εδαφίου Β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2327/1995 ισχύουν και για
τους κατόχους τίτλων ισότιµων προς πτυχία Τ.Ε.Ι..

Άρθρο 8
α) Στο άρθρο 7 του Ν. 2413/1996 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του ΙΠΟ∆Ε είναι µέλη ∆.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2
περίπτωση θ' του Ν. 2530/1997 και οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ.16 του Ν. 2327/1995
(ΦΕΚ 156 Α') που αναφέρονται στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2413/1996 αντικαθίστανται
ως εξής:
Έλληνες κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ή ξένων αναγνωρισµένων τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισµού σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, γ) οµογενείς, καθώς και Έλληνες µετανάστες
µόνιµοι κάτοικοι του εξωτερικού, κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ή ξένων αναγνωρισµένων
τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισµού σε θέσεις
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής.
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2413/1996 αντικαθίσταται ως
εξής:
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζεται το περιεχόµενο και η
διάρκεια της επιµόρφωσης." δ) Με τις αποφάσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και
της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2413/1996 καθορίζονται ακόµη τα κριτήρια, καθώς
και τα όργανα επιλογής των προσλαµβανόµενων εκπαιδευτικών.

Άρθρο 9
Η περίπτωση Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 228 Αι
αντικαθίσταται από της ισχύος της ως εξής:

συµµετέχουν ως έµµισθα µέλη σε δύο κατ' ανώτατο όριο επιτροπές και διοικητικά συµβούλια
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του νόµου η
συµµετοχή τους, καθώς και σε ∆ιοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως µέλη της Ακαδηµίας
Αθηνών, ως µέλη ή επιστηµονικοί συνεργάτες του Επιστηµονικού Συµβουλίου, της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας και Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως µέλη των ανεξάρτητων
διοικητικών αρχών, εξαιρουµένων των Προέδρων τους.

Άρθρο 10
Ισχύς
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως Νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2001
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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