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ΕΚΘΕΣΗ

Της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού
και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συνήλ-
θε στις 21, 22 και 23 Ιουλίου 2009, σε τέσσερις συνε-
δριάσεις, υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής, κυρίας
Μαρίας Κόλλια – Τσαρουχά, µε αντικείµενο την επεξερ-
γασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ρύθµιση θεµάτων
του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώ-
τατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός και ο Υφυ-
πουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ.κ. Αρι-
στόβουλος Σπηλιωτόπουλος και Σπυρίδων Ταλιαδούρος,
αντίστοιχα, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Ει-
σηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, ο
Εισηγητής της Μειοψηφίας, κ. Μάρκος Μπόλαρης, ο Ειδι-
κός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ.
Κωνσταντίνος Αλυσανδράκης, ο Ειδικός Αγορητής του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Γρηγόριος Ψα-
ριανός, η Ειδική Αγορήτρια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνα-
γερµού, κυρία ∆ήµητρα Αράπογλου, καθώς και οι Βουλευ-
τές κ.κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Μιχαήλ Κατρίνης, Κων-
σταντίνος Κόλλιας, ∆ηµήτριος Βαρβαρίγος, Ευστάθιος
Κωνσταντινίδης και Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά.

Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι
κ.κ. Ιωάννης Τσάκνης, πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συλ-
λόγων Επιστηµονικού Προσωπικού ΤΕΙ (Ο.Σ.Ε.Π. ΤΕΙ),
Παναγιώτης Τσίρης, εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυ-
τάνεων, Ιωάννης Αλαβάνος, πρόεδρος του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), Νικόλαος Σταυρακάκης,
πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων ∆ι-
δακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.∆.Ε.Π.),
Ευάγγελος Καπετανάκης, εκπρόσωπος Συνόδου ΤΕΙ και
∆ηµήτριος ∆ηµόπουλος, πρόεδρος της Επιστηµονικής
Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
(Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).

Ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας και ο Εισηγητής της
Μειοψηφίας εισηγήθηκαν την ψήφιση του σχεδίου νό-
µου, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς το καταψήφισαν, ενώ η Ειδική Α-
γορήτρια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επιφυλά-
χθηκε για την τελική τοποθέτησή της, κατά τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου στο Τµήµα.

Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις και
τροποποιήσεις που πρότειναν οι παριστάµενοι Υπουρ-
γός και Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά-
των, κ.κ. Αριστόβουλος Σπηλιωτόπουλος και Σπυρίδων
Ταλιαδούρος, αντίστοιχα.

Τέλος, η ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,

αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθη-
κε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρ-
χήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την
ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την
Επιτροπή και τους παριστάµενους Υπουργό και Υφυ-
πουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολο-
γικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες δια-
τάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση
ή µετονοµασία εργαστηρίων ΤΕΙ

1. Κάθε εργαστήριο ανήκει σε Τµήµα Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) και η λειτουργία του διέ-
πεται από εσωτερικό κανονισµό. Τα εργαστήρια ιδρύο-
νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύ-
στερα από πρόταση του Συµβουλίου του οικείου ΤΕΙ και
σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του Τµή-
µατος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο εσωτερικός
κανονισµός του εργαστηρίου, το Τµήµα στο οποίο ανή-
κει το εργαστήριο, το αντικείµενο έρευνας και οι σκοποί
του.

2. Η κατάργηση, συγχώνευση ή µετονοµασία εργαστη-
ρίων ΤΕΙ γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της ΓΣ
του Τµήµατος που ανήκει το εργαστήριο. Σε περίπτωση
κατάργησης, τα όργανα και ο εξοπλισµός του εργαστη-
ρίου κατανέµονται µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος σε
αντίστοιχες µονάδες που λειτουργούν σε αυτό.

Άρθρο 2
Σκοποί εργαστηρίων ΤΕΙ

1. Τα εργαστήρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (ΤΕΙ) έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη και
προώθηση της έρευνας στα ΤΕΙ, την ανάπτυξη της συ-
νεργασίας µεταξύ των µελών του Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (ΕΠ) στον τοµέα της έρευνας, τη δηµιουργία
σταθερών ερευνητικών πυρήνων, τη συγκέντρωση ε-
µπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο οµάδων ερευνη-
τών, την υποβοήθηση της ανάπτυξης των Κέντρων Τε-
χνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) και την υποστήριξη διαδικα-
σιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθµισης της παρε-
χόµενης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, τα εργαστήρια αυτά
έχουν ιδίως ως σκοπό:

α) Τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδακτι-
κών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και µετα-
πτυχιακό επίπεδο.

β) Τη δηµιουργία θεωρητικής, επιστηµονικής και τε-
χνολογικής υποδοµής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων που είναι
σχετικά µε τα ερευνητικά αντικείµενα των εργαστηρίων.



γ) Την ανάπτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας και έρευ-
νας για µεταπτυχιακούς σπουδαστές στο πλαίσιο των ε-
ρευνητικών αντικειµένων των εργαστηρίων.

δ) Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραµµάτων για
τη µεθοδολογική και επιστηµονικο-τεχνική καλλιέργεια
των πεδίων που είναι σχετικά µε τη φύση των εργαστη-
ρίων.

ε) Την κάλυψη των αναγκών της έρευνας και διδασκα-
λίας του προγράµµατος σπουδών στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας µεταξύ Τµηµάτων ΤΕΙ και Τµηµάτων Πανεπι-
στηµίων σύµφωνα µε το άρθρο 19 του νόµου αυτού.

στ) Τη σύνδεση και κάθε µορφής συνεργασία µε εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι
τους συµπίπτουν, συµβαδίζουν και αλληλοσυµπληρώνο-
νται µε αυτούς των εργαστηρίων.

ζ) Το συντονισµό των σχετικών ερευνητικών προγραµ-
µάτων σε όλους τους επί µέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστηµονική
και διοικητική άποψη.

2. Το έργο που εκτελείται από τα εργαστήρια αυτά υ-
ποστηρίζεται από τις συναφείς υπηρεσίες του ∆ηµοσίου,
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κοινωνι-
κούς και επιστηµονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµα-
τα.

Άρθρο 3
∆ιευθυντής εργαστηρίου ΤΕΙ

1. Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που εί-
ναι µέλος ΕΠ της βαθµίδας του καθηγητή του αντίστοι-
χου γνωστικού αντικειµένου και ανήκει στο οικείο Τµή-
µα. Ο διευθυντής ορίζεται µε απόφαση της ΓΣ του Τµή-
µατος. Αν υπάρχουν περισσότεροι καθηγητές, η ΓΣ του
Τµήµατος εκλέγει έναν από αυτούς ως διευθυντή του
εργαστηρίου. Η θητεία του οριζόµενου ή εκλεγόµενου
διευθυντή είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί µε από-
φαση της ΓΣ του Τµήµατος. Για τον ορισµό, την εκλογή ή
την ανανέωση της θητείας του διευθυντή κάθε εργαστη-
ρίου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέ-
δρου του οικείου ΤΕΙ.

2. Σε περίπτωση που στο οικείο Τµήµα δεν υπάρχει κα-
θηγητής, ως διευθυντής του εργαστηρίου ορίζεται ή ε-
κλέγεται αναπληρωτής καθηγητής κατά την ίδια ως άνω
διαδικασία και µε συγκρότηση της τριµελούς εισηγητι-
κής επιτροπής και από αναπληρωτές καθηγητές. Στην
περίπτωση αυτή, η θητεία του διευθυντή λήγει µε από-
φαση της ΓΣ του Τµήµατος, µε την οποία η διεύθυνση
του εργαστηρίου ανατίθεται σε µέλος ΕΠ που έχει διορι-
στεί στο µεταξύ στη βαθµίδα του καθηγητή του αντίστοι-
χου γνωστικού αντικειµένου και ανήκει στο οικείο Τµή-
µα.

3. Κατά τα λοιπά, ως προς τα κριτήρια και τη διαδικα-
σία εκλογής διευθυντή εφαρµόζονται αναλόγως οι δια-
τάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 46/1989 (ΦΕΚ 21 Α΄).

Άρθρο 4
Έσοδα εργαστηρίων ΤΕΙ

1.Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α)
την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων, που πραγµα-
τοποιούνται για ίδιο λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων, β)
τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστηµονικών

προϊόντων και γ) τις κληρονοµιές, δωρεές και κληροδο-
σίες που καταλείπονται στο οικείο ΤΕΙ για τους σκοπούς
του εργαστηρίου. Η διαχείριση των εσόδων των εργα-
στηρίων ΤΕΙ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυ-
λίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), από τον οποίο αποδίδεται προς
το οικείο ΤΕΙ µέρος των εσόδων, κατ’ ανάλογη εφαρµο-
γή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της 679/22.8.1996
ΚΥΑ (ΦΕΚ 826 Β΄).

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του παρόντος νό-
µου καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού εφαρ-
µόζονται αναλόγως και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγι-
κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Άρθρο 5
Γνωστικά αντικείµενα µελών ΕΠ των ΤΕΙ

1. Αν η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του
οικείου Τµήµατος, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 2
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 139 Α΄), διαπιστώσει ότι στην
πράξη διορισµού υπηρετούντος, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, µέλους ΕΠ δεν αναφέρεται το
γνωστικό αντικείµενο της κατεχόµενης θέσης του µέ-
λους αυτού, προβαίνει υποχρεωτικά στον καθορισµό του
γνωστικού αντικειµένου της θέσης του στο ενιαίο γνω-
στικό αντικείµενο ή σε ένα από τα αυτοτελή γνωστικά α-
ντικείµενα του οικείου Τοµέα ή, αν δεν υπάρχουν Τοµείς,
του οικείου Τµήµατος, στο οποίο ανήκει το µέλος αυτό,
εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.

2. Ο καθορισµός γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση
της ΓΣΕΣ του οικείου Τµήµατος µετά από προηγούµενη
έγγραφη ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου µέλους ΕΠ,
λήψη υπόψη των απόψεών του και εισήγηση της ΓΣ του
Τοµέα, στον οποίο ανήκει το µέλος ΕΠ, εφόσον υπάρχει
Τοµέας. Το ενδιαφερόµενο µέλος ΕΠ µπορεί να υποβά-
λει γραπτώς τις απόψεις του εντός τασσόµενης εύλογης
προθεσµίας από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης,
µε την οποία ενηµερώνεται για την ανάγκη καθορισµού
του γνωστικού αντικειµένου της κατεχόµενης θέσης
του. Η µη υποβολή των απόψεων του ενδιαφεροµένου ε-
ντός της τασσόµενης προθεσµίας δεν κωλύει την πρόο-
δο της διαδικασίας.

3. Η ΓΣΕΣ του οικείου Τµήµατος προβαίνει στον καθο-
ρισµό του ελλείποντος γνωστικού αντικειµένου µετά α-
πό συνεκτίµηση του συνολικού ερευνητικού, διδακτικού
και επιστηµονικού έργου του ενδιαφερόµενου µέλους
ΕΠ και τις ανάγκες που προκύπτουν από το ισχύον πρό-
γραµµα σπουδών του Τµήµατος. Το γνωστικό αντικείµε-
νο που καθορίζεται δεν επιτρέπεται να είναι ευρύτερο α-
πό το ενιαίο γνωστικό αντικείµενο ή ένα από τα αυτοτε-
λή γνωστικά αντικείµενα του Τοµέα ή, αν δεν υπάρχουν
Τοµείς, του Τµήµατος, στο οποίο ανήκει το µέλος αυτό.

4. Για το γνωστικό αντικείµενο που καθορίζεται εκδί-
δεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οι-
κείου ΤΕΙ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως και κοινοποιείται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
Προσωπικού Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της
Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) του Υπουργείου Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, που ενηµερώνει σχετικά το µη-
τρώο υπηρετούντων µελών ΕΠ του άρθρου 3 της
38913/Β1/23.4.2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 608 Β΄).

5. H διαδικασία µετατροπής ή αλλαγής των γνωστικών
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αντικειµένων των υπηρετούντων, κατά το χρόνο έναρ-
ξης ισχύος του παρόντος νόµου, µελών ΕΠ στο ενιαίο
γνωστικό αντικείµενο ή σε ένα από τα αυτοτελή γνωστι-
κά αντικείµενα κάθε Τοµέα ή, αν δεν υπάρχουν Τοµείς,
κάθε Τµήµατος γίνεται µε διάταγµα που εκδίδεται κατ’ α-
νάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του
ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄).

Άρθρο 6
∆ικαιώµατα αποχωρούντων µελών ΕΠ

Οµότιµοι καθηγητές ΤΕΙ

1. Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Ζ΄ του άρθρου
20 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 4 του Κεφαλαίου ∆΄ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ
114 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Μέλη ΕΠ των
ΤΕΙ, που αποχωρούν λόγω συµπληρώσεως του ορίου η-
λικίας, διατηρούν την ιδιότητα του µέλους τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων και
την ιδιότητα του µέλους επταµελούς εξεταστικής επι-
τροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών
διατριβών, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους.
∆ιατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συµβούλια
Ν.Π.∆.∆. ή σε κάθε είδους επιτροπές, στις οποίες είχαν
διορισθεί ως µέλη ΕΠ πριν την αποχώρησή τους, συνεχί-
ζουν να συµµετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράµµατα
συµµετείχαν πριν από αυτή και µπορούν να ορίζονται ως
µέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση µελών ΕΠ.
Τέλος µπορούν να παραδίδουν µεταπτυχιακά µαθήµατα
και να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης.»

2. Η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Ζ΄ του άρθρου 20
του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4
του Κεφαλαίου ∆΄ του ν. 2916/2001, αντικαθίσταται ως
εξής:

«3. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ), ύστερα από
πρόταση τουλάχιστον τριών (3) µελών ΕΠ του οικείου
ΤΕΙ, απονέµει τον τίτλο του οµότιµου καθηγητή σε όσα
µέλη ΕΠ της βαθµίδας του καθηγητή εξέρχονται της υ-
πηρεσίας, συνεκτιµώντας το έργο και την προσφορά
τους.»

Άρθρο 7
Ενιαίες θέσεις µελών ΕΠ των ΤΕΙ

1. Οι υφιστάµενες οργανικές θέσεις ΕΠ του άρθρου 23
του ν. 1404/1983 των βαθµίδων του καθηγητή, του ανα-
πληρωτή καθηγητή, του επίκουρου καθηγητή και του κα-
θηγητή εφαρµογών, όπως έχουν κατανεµηθεί στα Τµή-
µατα των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και κατέχο-
νται από µέλη ΕΠ ή παραµένουν κενές, θεωρούνται ενι-
αίες, ανήκουν στα Τµήµατα και κατανέµονται στους Το-
µείς.

2. Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως α΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 17 του ν. 1404/1983, όπως αντικατα-
στάθηκε µε το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Α΄ του ν.
2916/2001 και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 8 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄), αντικαθίσταται
ως εξής:

«Οι Αναπληρωτές Καθηγητές, που έχουν διανύσει
τριετή προϋπηρεσία στη βαθµίδα που υπηρετούν, και οι
Επίκουροι Καθηγητές µετά τη µονιµοποίησή τους έχουν
το δικαίωµα να ζητήσουν µέχρι δύο φορές, που απέχουν
τουλάχιστον τρία έτη µεταξύ τους, την εξέλιξή τους στη

βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή α-
ντίστοιχα.»

3. Η έναρξη της διαδικασίας εξέλιξης στη βαθµίδα του
Επίκουρου Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του
Καθηγητή γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµε-
νου µέλους ΕΠ.

Άρθρο 8
Πλήρωση – Προκήρυξη θέσεων µελών ΕΠ των ΤΕΙ

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του
ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 2916/2001, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η προκήρυξη των ως άνω θέσεων γίνεται εντός ενός
(1) ηµερολογιακού έτους από την ηµεροµηνία που η θέ-
ση παρέµεινε κενή. Εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους
από την έγκριση της σχετικής πίστωσης προκηρύσσο-
νται επίσης οι θέσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο του
τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγραµµατι-
σµού των ΤΕΙ. Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν
έχει πραγµατοποιηθεί η προκήρυξη της θέσης, η σχετική
πίστωση ακυρώνεται αυτοδικαίως. Οι θέσεις αυτές προ-
κηρύσσονται σε Τµήµα και σε βαθµίδα και γνωστικό αντι-
κείµενο που αποφασίζει το Συµβούλιο του οικείου ΤΕΙ, ύ-
στερα από εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος και
γνώµη της ΓΣ του Τοµέα Μαθηµάτων.»

Άρθρο 9
∆ιορισµός – Κρίση κωλυόµενων µελών ΕΠ των ΤΕΙ

1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16
του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο διορισµός, κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης, και η µονι-
µοποίηση µελών ΕΠ γίνονται µε πράξη του Προέδρου
του οικείου ΤΕΙ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από έλεγχο νοµι-
µότητας από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ και έγγραφη παροχή
της πίστωσης, κατά τις κείµενες διατάξεις. Κατά της
πράξης του Προέδρου µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ε-
νώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά-
των, από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός ε-
ξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση της πράξης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της
ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νοµι-
µότητας της προσβαλλόµενης πράξης. Ο Υπουργός Ε-
θνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί επίσης, αυτε-
παγγέλτως, εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νοµιµό-
τητα της πράξης του Προέδρου. Εάν διαπιστωθεί έλλει-
ψη νοµιµότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ε-
λέγχους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά-
των ακυρώνει την πράξη του Προέδρου και αναπέµπει
την υπόθεση στο οικείο ΤΕΙ, προκειµένου να συνεχιστεί
η διαδικασία από το σηµείο που παρουσιάζεται η έλλει-
ψη νοµιµότητας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις της 89650/Β2/13.8.2007 απόφασης της Υ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ
1466 Β΄).»

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2010.
2. Για τη µετατροπή των θέσεων µελών ΕΠ που προ-

βλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 6 του ν. 2916/2001 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ, η οποία δηµοσιεύεται
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στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η κρίση που προ-
βλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του πα-
ραπάνω άρθρου δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί
λόγω νόµιµου κωλύµατος που προβλέπεται από τις δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και που συντρέχει στο
πρόσωπο του ενδιαφεροµένου, η κρίση πραγµατοποιεί-
ται µετά την άρση του κωλύµατος και ανεξαρτήτως της
προθεσµίας που προβλέπεται στο ανωτέρω εδάφιο.

Άρθρο 10
Εκπαιδευτικές άδειες µελών ΕΠ των ΤΕΙ

Το Κεφάλαιο ∆΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, ό-
πως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 14 του άρθρου 1
και την περίπτωση ε΄ του άρθρου 3 του ν. 2621/1998
(ΦΕΚ 136 Α΄) και µε το Κεφάλαιο ∆΄ του άρθρου 4 του ν.
2916/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«∆. Εκπαιδευτικές άδειες
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας τα

µέλη ΕΠ των ΤΕΙ δικαιούνται να λαµβάνουν εκπαιδευτι-
κή άδεια ως ακολούθως:

1. Κάθε µέλος ΕΠ δικαιούται εκπαιδευτική άδεια µε
πλήρεις αποδοχές µέχρι δώδεκα (12) µήνες µετά τη συ-
µπλήρωση έξι (6) χρόνων υπηρεσίας ή µέχρι έξι (6) µή-
νες µετά τη συµπλήρωση τριών (3) χρόνων υπηρεσίας σε
ΤΕΙ. Η εκπαιδευτική άδεια δεν εγκρίνεται όταν περιορί-
ζεται στο διάστηµα των θερινών ή άλλων διακοπών, ε-
γκρίνεται όµως όταν διάστηµα διακοπών περιλαµβάνεται
στο συνολικό πολύ µεγαλύτερης διάρκειας χρόνο της
ζητούµενης άδειας ή όταν αναφέρεται σε συγκεκριµένο
ερευνητικό ή άλλο εκπαιδευτικό έργο που γίνεται απο-
δεδειγµένα σε χρόνο διακοπών.

2. Σκοπός της εκπαιδευτικής άδειας είναι ο εµπλουτι-
σµός των γνώσεων του αδειούχου µε τη συµµετοχή του
σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο άλλου Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή επιστηµονικού φορέα της
χώρας ή του εξωτερικού. Για το διάστηµα παραµονής και
εργασίας του σε ΑΕΙ ή επιστηµονικό φορέα του εξωτερι-
κού και κατά ανώτατο όριο για οκτώ (8) µήνες καταβάλ-
λονται διπλές αποδοχές και εφόσον δεν µισθοδοτείται
από το ΑΕΙ ή το ίδρυµα του εξωτερικού.

3. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται, εφόσον: α) το εν-
διαφερόµενο µέλος ΕΠ έχει συµπληρώσει τουλάχιστον
τρία έτη υπηρεσίας σε ΤΕΙ, από τα οποία τουλάχιστον
δύο έτη στο ΤΕΙ που υπηρετεί κατά την υποβολή της
σχετικής αίτησης, και β) δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτι-
κή διαδικασία του Τµήµατος κατά τη διάρκεια της απου-
σίας του αδειούχου, λαµβανοµένου υπόψη και του τε-
τραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγραµµατισµού
του ιδρύµατος. Ο συνολικός αριθµός των µελών ΕΠ του
Τµήµατος, τα οποία σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή α-
πουσιάζουν µε άδεια της οποίας η διάρκεια είναι µεγα-
λύτερη του ενός µήνα, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/7
του συνολικού αριθµού των µελών ΕΠ του Τµήµατος.

4. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται, ύστερα από αίτη-
ση του ενδιαφερόµενου µέλους ΕΠ, µε απόφαση του
Προέδρου του οικείου ΤΕΙ µετά από εισήγηση του Συµ-
βουλίου του ΤΕΙ και γνώµη του Τµήµατος στο οποίο ανή-
κει το µέλος αυτό. Το αργότερο δύο µήνες µετά τη λήξη
της εκπαιδευτικής άδειάς του, το µέλος ΕΠ υποβάλλει
έκθεση για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα της
εκπαιδευτικής άδειας στη ΓΣ του οικείου Τµήµατος, η ο-

ποία προβαίνει στην αξιολόγησή της. Οι αποφάσεις για
τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας και για την αξιο-
λόγηση της έκθεσης κοινοποιούνται στην αρµόδια ∆ιεύ-
θυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά-
των. Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη χορήγηση εκπαι-
δευτικών αδειών και τις υποχρεώσεις των αδειούχων κα-
θορίζονται σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του οι-
κείου ΤΕΙ.»

Άρθρο 11
Παραρτήµατα ΤΕΙ

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 26
του ν. 3549/2007, που αφορά στην πρόσληψη ερευνητών
ως επισκεπτών καθηγητών στα Πανεπιστήµια, εφαρµό-
ζεται αναλόγως και στα ΤΕΙ.

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983, ό-
πως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 25
του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Παράρτηµα ΤΕΙ είναι η εκπαιδευτική µονάδα που:
α) έχει έδρα σε απόσταση µεγαλύτερη από τριάντα

(30) χιλιόµετρα από την έδρα του ΤΕΙ και
β) περιλαµβάνει το πολύ δύο (2) Σχολές ή µέχρι τέσ-

σερα (4) ανεξάρτητα Τµήµατα.
Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Παραρτή-

µατος είναι δυνατή η εκχώρηση αυξηµένων αρµοδιοτή-
των στον ∆ιευθυντή του ή στον Προϊστάµενο του Τµήµα-
τος, όταν το Παράρτηµα περιλαµβάνει ένα Τµήµα, µε α-
νάλογες ρυθµίσεις στον εσωτερικό κανονισµό του ΤΕΙ.»

Άρθρο 12
Σύσταση νέων θέσεων ΕΠ και Ειδικού Τεχνικού

Προσωπικού (ΕΤΠ) σε ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
συνιστώνται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις για το διορι-
σµό µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) και Ειδικού
Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) στο πλαίσιο του τετραε-
τούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγραµµατισµού, ό-
πως προβλέπεται στο ν. 3549/2007.

2. Οι συνιστώµενες θέσεις κατανέµονται στα ΤΕΙ και
την ΑΣΠΑΙΤΕ µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευµάτων µε βάση τη δυναµικότητα και
τις πραγµατικές ανάγκες κάθε ιδρύµατος, λαµβανοµέ-
νου υπόψη του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού
προγραµµατισµού του.

Άρθρο 13
∆ιάρκεια εξαµήνων ΤΕΙ

1. Από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, κάθε εξάµηνο διαρκεί για τα
ΤΕΙ τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες δι-
δασκαλίας που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθµό πιστω-
τικών µονάδων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3549/2007.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3549/2007 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του
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άρθρου 27 του ν. 1404/1983, στα ΑΕΙ κάθε µάθηµα εξε-
τάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε
και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρί-
ου.»

Άρθρο 14
Εκλογή Αναπληρωτή Προϊσταµένου Τµήµατος ΤΕΙ

1. Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος αναδει-
κνύεται ταυτόχρονα και µε την ίδια διαδικασία που προ-
βλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983
για τον Προϊστάµενο του Τµήµατος.

2. Οι Αναπληρωτές Προϊστάµενοι Τµηµάτων ΤΕΙ, που
έχουν οριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
9 του ν. 1404/1983, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκο-
ντά τους µέχρι την πραγµατοποίηση των πρώτων, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκλογών για
την ανάδειξη του Προϊσταµένου του Τµήµατος και του α-
ναπληρωτή του.

Άρθρο 15
Επιστηµονικοί, Εργαστηριακοί Συνεργάτες και
Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων (ΕΕΜ) ΤΕΙ

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 19
του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το Κεφάλαιο
Γ΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 και συµπληρώθηκε µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ
267 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Με τους όρους του παρόντος άρθρου, που διέπουν
την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επι-
στηµονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή Εκπαιδευ-
τικούς Ειδικών Μαθηµάτων (ΕΕΜ) ΤΕΙ, µπορεί να ανατε-
θεί διδακτικό έργο µόνο για εξειδικευµένα µαθήµατα µέ-
χρι τεσσάρων εβδοµαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απα-
σχόληση σε µόνιµους ή συµβασιούχους υπαλλήλους του
∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ύστερα από
άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους
του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»

Άρθρο 16
Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΡ∆ΙΠ) και

Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Τµηµάτων Τεχνολογίας Τροφίµων ΤΕΙ

1. Στα Τµήµατα Τεχνολογίας Τροφίµων ΤΕΙ και στις ει-
δικότητες «Ειδικός Οινογνωσίας-Γευσιγνωσίας», «Γευσι-
γνωσία Τροφίµων» και «Οργανοληπτικός Έλεγχος» προ-
σλαµβάνεται Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΡ-
∆ΙΠ), τα µέλη του οποίου επιτελούν εφαρµοσµένο εργα-
στηριακό διδακτικό έργο, που συνίσταται στη διεξαγωγή
εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο ε-
φαρµογής του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος.

2. Οι θέσεις ΕΡ∆ΙΠ κλιµακώνονται στις βαθµίδες Α΄,
Β΄ και Γ΄ µε κατώτερη βαθµίδα τη Γ΄, ανάλογα µε τα
προσόντα, που καθορίζονται ως ακολούθως:

α) Βαθµίδα Γ΄
αα) Οκταετής, στο αντικείµενο της θέσης, επαγγελµα-

τική δραστηριότητα.
ββ) ∆ιετής τουλάχιστον διδακτική εµπειρία.
β) Βαθµίδα Β΄
αα) ∆εκαετής, στο αντικείµενο της θέσης, επαγγελµα-

τική δραστηριότητα.
ββ) Τετραετής τουλάχιστον διδακτική εµπειρία.

γ) Βαθµίδα Α΄
αα) ∆ωδεκαετής, στο αντικείµενο της θέσης, επαγγελ-

µατική δραστηριότητα.
ββ) Επταετής τουλάχιστον διδακτική εµπειρία.
γγ) ∆ηµοσιεύµατα περιεχοµένου συναφούς µε το γνω-

στικό αντικείµενο της θέσης.
3. Εκτός των άλλων προσόντων, για την εκλογή συνε-

κτιµώνται τίτλοι ή πιστοποιητικά σπουδών, εφόσον σχε-
τίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περι-
πτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 31 του άρθρου 3 του
ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) και των άρθρων 2, 3 και 4 του
π.δ. 35/2003 (ΦΕΚ 36 Α΄).

4. Για την κάλυψη διδακτικών ή άλλων αναγκών των
ΤΕΙ στις ειδικότητες της παραγράφου 1 του άρθρου αυ-
τού µπορεί να προσλαµβάνεται σε θέση Εργαστηριακού
Συνεργάτη προσωπικό που έχει τα προσόντα µελών ΕΡ-
∆ΙΠ Β΄ και Γ΄ βαθµίδας. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,
2, 4, 5, 6 και 9 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως έ-
χουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρµόζονται αναλό-
γως και για το προσωπικό της κατηγορίας αυτής, και ει-
δικότερα η µεν παράγραφος 1 για όσους διαθέτουν τα
προσόντα των τακτικών µελών ΕΡ∆ΙΠ Β΄ και Γ΄ βαθµί-
δας, η δε παράγραφος 2 για όσους έχουν τουλάχιστον
ένα από τα προσόντα αυτά ή τριετή τουλάχιστον επαγ-
γελµατική δραστηριότητα.

Άρθρο 17
Συγχώνευση, µετονοµασία και άλλες µεταβολές

των Τµηµάτων ΤΕΙ

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 και συµπληρώ-
θηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν.
3549/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Οικονοµίας και Οικονοµικών και, όταν πρόκειται για σύ-
σταση ή κατάργηση θέσεων, και του Υπουργού Εσωτερι-
κών, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και, εκτός των περιπτώ-
σεων ίδρυσης ΤΕΙ, και της Συνέλευσης του οικείου ΤΕΙ,
µπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται ή να κατατέµνο-
νται ΤΕΙ, Παραρτήµατα, Σχολές ή Τµήµατα ή να συγχω-
νεύονται ή να µετονοµάζονται ΤΕΙ.»

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του
ν. 1404/1983 αναριθµούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα και
προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 που έχουν ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του
ΣΑΤΕ και απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ, µετά από ει-
σήγηση των Συµβουλίων των οικείων Τµηµάτων, µπορεί
να αλλάζουν γνωστικό αντικείµενο, να µετονοµάζονται
ή να συγχωνεύονται Παραρτήµατα, Σχολές ή Τµήµατα
του ΤΕΙ. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζονται
και οι προβλεπόµενες κατευθύνσεις των συγχωνευόµε-
νων Τµηµάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που εί-
ναι αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.

4. Με τη ίδια διαδικασία µπορεί Τµήµατα των ΤΕΙ, στα
οποία ο αριθµός των κατ’ έτος εγγεγραµµένων σπουδα-
στών είναι µικρότερος του 10% του αριθµού των εισα-
κτέων στο Τµήµα για πέντε (5) συνεχόµενα ακαδηµαϊκά
έτη, να αλλάζουν γνωστικό αντικείµενο, να µετονοµάζο-
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νται ή να συγχωνεύονται υποχρεωτικά µε άλλο Τµήµα
συναφούς γνωστικού αντικειµένου που λειτουργεί στο ί-
διο ΤΕΙ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε
λόγο η διαδικασία αυτή, µπορεί µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του ΣΑΤΕ, να διακόπτεται υποχρεωτι-
κά η λειτουργία και να αναστέλλεται η εισαγωγή και εγ-
γραφή νέων σπουδαστών στα Τµήµατα αυτά. Στην περί-
πτωση αυτή, µε την ίδια υπουργική απόφαση ρυθµίζονται
τα θέµατα των σπουδών, των εγγεγραµµένων σπουδα-
στών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και
του ΕΤΠ των οικείων Τµηµάτων και κάθε άλλη λεπτοµέ-
ρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής.»

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983,
που προστέθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του
ν. 3194/2003, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Ειδικά σε περίπτωση που σε ένα ΤΕΙ µία Σχολή πα-
ραµείνει µε ένα Τµήµα µετά τη διαδικασία συγχώνευσης
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του
ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το εναπο-
µείναν Τµήµα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του µε
την ονοµασία «Σχολή». Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
ονοµάζεται «∆ιευθυντής» και συµµετέχει στο Συµβούλιο
του ΤΕΙ µε τις αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή Σχολής. Ε-
κτός από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος δεν εκλέγεται
άλλος ∆ιευθυντής Σχολής.»

Άρθρο 18
Επαγγελµατική κατοχύρωση

αποφοίτων ΤΕΙ

1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, τα σχετικά
µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων νε-
οϊδρυόµενων Τµηµάτων ΤΕΙ καθορίζονται µε τα διατάγ-
µατα ίδρυσής τους. Στο πλαίσιο των διαταγµάτων του
προηγούµενου εδαφίου, οι κατ΄ιδίαν όροι και προϋποθέ-
σεις ασκήσεως των επαγγελµατικών δικαιωµάτων που α-
ναγνωρίζονται µε τα διατάγµατα αυτά εξειδικεύονται ε-
κάστοτε µε αποφάσεις των καθ΄ύλην αρµόδιων Υπουρ-
γών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
3549/2007.

2. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
γνώµη του ΣΑΤΕ και του ΣΑΠΕ, µπορεί να καθορίζονται
επίσης και τα σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρω-
ση των πτυχιούχων ήδη υφιστάµενων Τµηµάτων ΤΕΙ,
στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµη µέχρι την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού επαγγελµατικά δικαιώ-
µατα µε διατάγµατα, που προβλέπονται στην περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983,
καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των δικαι-
ωµάτων αυτών µε αποφάσεις των καθ΄ύλην αρµόδιων Υ-
πουργών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
3549/2007.

Για τα εκκρεµή σχέδια προεδρικών διαταγµάτων τα ο-
ποία έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί-
πτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.
1404/1983 και έχουν υποβληθεί προς συνυπογραφή στα
συναρµόδια Υπουργεία, ισχύουν οι διατάξεις της περί-
πτωσης γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.
1404/1983.

3. Στο τέλος του στοιχείου viii της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 προστί-

θεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα για την επαγγελµατι-
κή κατοχύρωση των αποφοίτων Πανεπιστηµίων απαιτεί-
ται η γνώµη του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ».

Άρθρο 19
Συνεργασία µεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστηµίων

1. Τµήµατα των ΤΕΙ µπορούν να συνεργάζονται µε α-
ντίστοιχα και οµοειδή Τµήµατα Πανεπιστηµίων, που έ-
χουν την έδρα τους στην ίδια περιφέρεια, εφόσον έχουν
αµφότερα αξιολογηθεί, για την από κοινού διοργάνωση
και διεξαγωγή µαθηµάτων ή άλλων συστατικών στοιχεί-
ων του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών, και ιδίως
για την παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων, φρο-
ντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, την πρακτική ά-
σκηση, την εκπόνηση διπλωµατικών ή πτυχιακών εργα-
σιών και τη διενέργεια των εξετάσεων, µε την ισότιµη
συµµετοχή φοιτητών και σπουδαστών.

2. Για τη συνεργασία συνάπτεται προγραµµατική σύµ-
βαση, που εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ΤΕΙ και τη
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου, µετά από πρόταση των οι-
κείων Γενικών Συνελεύσεων των συνεργαζόµενων Τµη-
µάτων, και η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με την προγραµµατική
σύµβαση ρυθµίζονται τα θέµατα που είναι απαραίτητα
για την πραγµατοποίηση της συνεργασίας σε επίπεδο
προπτυχιακών σπουδών, και ιδίως η διάρκεια και το αντι-
κείµενο της συνεργασίας, η αµοιβαία ακαδηµαϊκή και δι-
οικητική υποστήριξη, η αµοιβαία αναγνώριση της βαθµο-
λογίας των µαθηµάτων, στα οποία συµµετέχουν επιτυ-
χώς οι φοιτητές και σπουδαστές, η µνεία της συνεργα-
σίας µεταξύ των οικείων Τµηµάτων στους τίτλους σπου-
δών που χορηγεί καθένα από αυτά.

Άρθρο 20
Καθηγητές Εφαρµογών

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, αντικαθίσταται
ως εξής:

«Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση µέλους ΕΠ είναι η
κατοχή διδακτορικού διπλώµατος.»

2. Οι περιπτώσεις Αα και Αβ της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 15 του ν. 1404/1983, αντικαθίστανται ως εξής:

«Α. Καθηγητή Εφαρµογών ΤΕΙ
α) Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστη-

ριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε αντικεί-
µενο σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που
προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισµέ-
να ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχής µε αµοιβή σε οργα-
νωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµός των α-
νωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτω-
ση, µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκη-
ρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα
µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι ένα χρόνο διδακτικό έργο
σε Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ ή οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερι-
κού.

β) Συναφή προς το αντικείµενο της θέσης που προκη-
ρύσσεται επιστηµονική δραστηριότητα που τεκµαίρεται
από ικανότητα εφαρµογής επιστηµονικών γνώσεων και
τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεση τµήµατος ή ολοκλη-
ρωµένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται α-
πό πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά
αναγνωρισµένου κύρους.»
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3. Οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων ισχύουν για
την εκλογή σε θέσεις Καθηγητών Εφαρµογών που προ-
κηρύσσονται από 1.1.2014 και στο εξής.

Άρθρο 21
Καθηγητές Εφαρµογών

στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής
(Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.)

1. Οι Καθηγητές Εφαρµογών προσωποπαγών θέσεων
που εντάχθηκαν σε θέσεις Καθηγητή Εφαρµογών, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1
του ν. 2621/1998 και τοποθετήθηκαν στο Κέντρο Ξένων
Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ), σύµφωνα µε
την περίπτωση αα΄ στοιχείο στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του ν. 2916/2001, εφόσον καλύπτουν ειδικότη-
τες ή γνωστικά αντικείµενα που ανήκουν σε Τµήµατα και
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ΕΠ βαθµί-
δας Καθηγητή Εφαρµογών ή Επίκουρου Καθηγητή, ε-
κτός της επαγγελµατικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε
το άρθρο 15 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, έχουν το δι-
καίωµα να ζητήσουν µέχρι δύο φορές την ένταξή τους
σε κενές οργανικές θέσεις ΕΠ µετά από κρίση από το Ε-
κλεκτορικό Σώµα του Τµήµατος, σύµφωνα µε τις διαδι-
κασίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 του
ν. 1404/1983, όπως ισχύει. Η σχετική αίτηση περιλαµβά-
νει µία προτίµηση τµήµατος και υποβάλλεται στις Γραµ-
µατείες των Τµηµάτων του ίδιου ΤΕΙ, που από πλευράς
ειδικότητας ή γνωστικού αντικειµένου έχουν συνάφεια
µε τα επιστηµονικά προσόντα του ενδιαφεροµένου. Οι
διατάξεις του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 16 εφαρµόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή.

2. Καθηγητές Εφαρµογών προσωποπαγών θέσεων
που εντάχθηκαν σε θέσεις Καθηγητή Εφαρµογών, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1
του ν. 2621/1998 και τοποθετήθηκαν στο ΚΞΓΦΑ, σύµ-
φωνα µε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, εφόσον
είχαν τον τίτλο του Επίκουρου Καθηγητή και τις αντί-
στοιχες αποδοχές της βαθµίδας αυτής πριν τη δηµοσίευ-
ση του ν. 2621/1998 και διδάσκουν υποχρεωτικά ή κατ’ ε-
πιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα που περιέχονται στα
τρέχοντα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων ΤΕΙ,
µπορούν µε αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός µηνός
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, προς το Συµ-
βούλιο του οικείου ΤΕΙ να ζητήσουν τη µετατροπή της
θέσης τους άνευ άλλης διαδικασίας σε προσωποπαγή
θέση Επίκουρου Καθηγητή ΕΠ που θα ανήκει στο
ΚΞΓΦΑ. Η απόφαση του Συµβουλίου ΤΕΙ διαβιβάζεται
στον Πρόεδρο του ΤΕΙ, που εκδίδει διαπιστωτική πράξη
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα
µέλη ΕΠ που κατέχουν τις νέες αυτές προσωποπαγείς
θέσεις εξακολουθούν να µετέχουν στα όργανα διοίκη-
σης των ΚΞΓΦΑ και στο εκλεκτορικό σώµα εκλογής ∆ι-
εύθυνσης ΚΞΓΦΑ. Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014 για
την κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών εφαρµόζονται ό-
σα ισχύουν για τους λοιπούς Επίκουρους Καθηγητές των
ΤΕΙ µε προσωποπαγή θέση.

Άρθρο 22
Θέµατα Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα

Στο ν. 1404/1983 προστίθεται άρθρο 28Α , το οποίο έ-
χει ως εξής:

«Άρθρο 28Α
Θέµατα Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα

1. Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίη-
σης ανέγερσης και λειτουργίας κτιριακών έργων και υ-
ποδοµών, µονάδων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (ΤΕΙ) στις διατάξεις του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ
232 Α΄), η ανώνυµη εταιρία Οργανισµός Σχολικών Κτι-
ρίων (ΟΣΚ) ΑΕ ή ο εκάστοτε αρµόδιος ∆ηµόσιος Φορέ-
ας, ασκούν στην Επικράτεια τις αρµοδιότητες της µελέ-
της, κατασκευής, χρηµατοδότησης, πάσης φύσεως συ-
ντήρησης, τεχνικής και κάθε άλλης διαχείρισης και διά-
θεσης των ανεγερθέντων κτιρίων, φύλαξης, ασφάλισης
και λειτουργίας των εν λόγω κτιριακών µονάδων, τις ο-
ποίες δύναται να αναθέτουν περαιτέρω στην Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού που προβλέπεται από το άρθρο 1 του πα-
ραπάνω νόµου.

2. Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίη-
σης κτιριακών µονάδων των ΤΕΙ στις άνω διατάξεις του
ν. 3389/2005, και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των συµ-
βάσεων σύµπραξης και των παρεπόµενων αυτών συµ-
φώνων, αναστέλλεται η εφαρµογή κάθε διάταξης νόµου,
µε την οποία παραχωρούνται σε άλλα πρόσωπα ή φο-
ρείς, πλην της ΟΣΚ ΑΕ ή του εκάστοτε αρµόδιου ∆ηµό-
σιου Φορέα, αρµοδιότητες που παρέχουν στα πρόσωπα
αυτά τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν στην υλοποίηση
του έργου ή να τροποποιούν τη σκοπούµενη λειτουργία
και χρήση του, όπως αυτές προβλέπονται στις συµβά-
σεις σύµπραξης και τα παρεπόµενα αυτών σύµφωνα. Τα
κτηριολογικά προγράµµατα και κτηριοδοµικά πρότυπα
των υπό ανέγερση µονάδων της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος άρθρου εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε τις υποβαλλό-
µενες κάθε φορά προτάσεις της ΟΣΚ ΑΕ. Επίσης το πο-
λεοδοµικό γραφείο της ΟΣΚ ΑΕ έχει αποκλειστικό δικαί-
ωµα έκδοσης της κατά νόµο απαραίτητης οικοδοµικής α-
δείας για τις ως άνω περιπτώσεις.

3. Κατά το χρόνο ισχύος των συµβάσεων σύµπραξης
και των, τυχόν, παρεπόµενων συµφώνων του
ν. 3389/2005, δεν θίγονται οι αρµοδιότητες σχετικά µε
τη στήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουρ-
γίας των κτιριακών αυτών µονάδων που προβλέπονται
στις κείµενες διατάξεις, καθώς και η τυχόν, προβλεπόµε-
νη σε αυτές παροχή λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες δεν
περιλαµβάνονται στις παραπάνω συµβάσεις σύµπραξης
και στα παρεπόµενα σύµφωνα.

4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η κυριότητα των ακινή-
των δεν δύναται να µεταβληθεί για όσο χρόνο ισχύει η
οικεία σύµβαση σύµπραξης και τα παρεπόµενα αυτής
σύµφωνα. Για την υπαγωγή ενός τέτοιου έργου στις δια-
τάξεις του ν. 3389/2005 µε φορέα υλοποίησης την ΟΣΚ
ΑΕ, απαιτείται η υποβολή του σχετικού αιτήµατος προς
την ∆ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ι-
διωτικού Τοµέα να συνοδεύεται από απόφαση του Συµ-
βουλίου του ΤΕΙ περί ανάθεσης της αρµοδιότητας στην
ΟΣΚ ΑΕ, καθώς επίσης υποχρεωτικώς αναφέρεται το α-
κίνητο επί του οποίου θα ανεγερθούν οι κτιριακές υποδο-
µές. Η ΟΣΚ ΑΕ προγραµµατίζει, κατανέµει και οµαδοποι-
εί τις υποβληθείσες αιτήσεις των ΤΕΙ και καθορίζει την
προτεραιότητα υλοποίησης αυτών.

5. Η ισχύς, κάθε άλλης διάταξης νόµου προβλέπουσα
αντίθετα των ανωτέρω, δεν εφαρµόζεται από της δηµο-
σιεύσεως του παρόντος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιό-
δου ισχύος των συµβάσεων σύµπραξης και των παρεπό-
µενων αυτών συµφώνων.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Άρθρο 23
Προγραµµατισµός θέσεων Ειδικού Εργαστηριακού

και ∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ), Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και ΕΤΠ

Θέσεις Ειδικού Εργαστηριακού και ∆ιδακτικού Προσω-
πικού (ΕΕ∆ΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (ΕΤΕΠ) των Πανεπιστηµίων, καθώς και Ειδικού
Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των ΤΕΙ, που κενώνονται
για οποιαδήποτε αιτία, επαναπροκηρύσσονται τηρουµέ-
νης της διαδικασίας που προβλέπεται από τις κείµενες
διατάξεις, εφόσον η πρόταση για την προκήρυξη ή πλή-
ρωση των θέσεων υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία που η θέση
παρέµεινε κενή.

Άρθρο 24
Λήψη αποφάσεων Συγκλήτου Πανεπιστηµίου

και Συνέλευσης ΤΕΙ

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η
πραγµατοποίηση συνεδρίασης ή η λήψη απόφασης Συ-
γκλήτου Πανεπιστηµίου ή Συνέλευσης ΤΕΙ επί δύο δια-
δοχικές φορές για τα ίδια θέµατα της ηµερήσιας διάτα-
ξης, οι αποφάσεις για τα θέµατα αυτά λαµβάνονται από
το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου ή το Συµ-
βούλιο του ΤΕΙ. Η αδυναµία συνεδρίασης ή λήψης από-
φασης διαπιστώνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του οι-
κείου Πρύτανη ή Προέδρου, ο οποίος συγκαλεί άµεσα το
Πρυτανικό Συµβούλιο Πανεπιστηµίου ή το Συµβούλιο ΤΕΙ
για τη λήψη απόφασης επί των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης της µη δυνάµενης να πραγµατοποιηθεί συνε-
δρίασης της Συγκλήτου ή Συνέλευσης αντίστοιχα.

Άρθρο 25
Κατατακτήριες εξετάσεις

Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 15 του ν. 3404/2005, που προστέθηκαν µε την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128
Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

«Επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατη-
γορίας υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ΤΕΙ, που
τυχόν προκύπτουν µετά από διενέργεια ενιαίων κατατα-
κτήριων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας
πτυχιούχων Πανεπιστηµίου. Επίσης επιτρέπεται η πλή-
ρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψηφίων για
κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστηµίων, που τυχόν προκύ-
πτουν µετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτήριων εξε-
τάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων
ΤΕΙ. Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από την αυ-
τή κατηγορία µε την ίδια συνολική βαθµολογία, για την
πλήρωση των κενών θέσεων και για την αποφυγή της υ-
πέρβασης του ποσοστού των κατατάξεων, λαµβάνονται
υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του
νόµου αυτού.»

Άρθρο 26
Απολύσεις λόγω συµπληρώσεως ορίου ηλικίας

και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας

Απολύσεις λόγω συµπληρώσεως ορίου ηλικίας και
τριακονταπενταετούς υπηρεσίας κατά το άρθρο 155 του
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), για τους βοηθούς,
επιστηµονικούς συνεργάτες, επιµελητές, τα µέλη ΕΤΕΠ
και ΕΕ∆ΙΠ των Πανεπιστηµίων και τα µέλη ΕΤΠ των ΤΕΙ
πραγµατοποιούνται στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους
εντός του οποίου συµπληρώνεται το σχετικό όριο ηλι-
κίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.

Άρθρο 27
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
διαγράφονται οι λέξεις «µόνιµο» και «µόνιµα».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8
του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ.
γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) και τα έσοδα κατανέµονται ως εξής:».

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8
του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύµα-
τος που αφορούν το Π.Μ.Σ. οι κατηγορίες των οποίων ο-
ρίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης ή
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και».

4. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, όπως ίσχυε µε την προ-
σθήκη του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Θέµατα Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης

Εκπαίδευσης (Α∆ΙΠ)

1. Στο άρθρο 8 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) καταρ-
γείται η παράγραφος 7 και προστίθεται νέα παράγραφος
7 που έχει ως εξής:

«7. Οι δαπάνες µετακίνησης για την εκτέλεση των κα-
θηκόντων των µελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολό-
γησης (ΕΕΑ) (αντίτιµο εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέ-
σων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή µισθωµένου µεταφο-
ρικού µέσου, έξοδα διανυκτέρευσης και ηµερήσια απο-
ζηµίωση για το έργο της αξιολόγησης) καλύπτονται από
την Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης (Α∆ΙΠ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείµενων δια-
τάξεων, το ποσό των δαπανών αυτών, η διαδικασία κάλυ-
ψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3374/2005 α-
ντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει την
31η ∆εκεµβρίου 2013, η Α∆ΙΠ δύναται να προσλαµβάνει,
κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της, διοικητικό και ε-
πιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση έργου, κατά παρέκ-
κλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3374/2005,
το οποίο αποχωρεί µετά τη λήξη των συµβάσεων. Οι εν
λόγω συµβάσεις εξαιρούνται της εφαρµογής των διατά-
ξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), όπως
εκάστοτε ισχύουν, οι δε όροι και διαδικασία ανάθεσής
τους καθορίζονται µε σχετικές αποφάσεις της Α∆ΙΠ. Η
σχετική χρηµατοδότηση βαρύνει το εκάστοτε ισχύον Ε-
πιχειρησιακό Πρόγραµµα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

3.α) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδά-
φιο, ως εξής:

«Τα καθήκοντα των µελών της Α∆ΙΠ των περιπτώσεων
δ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
περιορίζονται στη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις
της Α∆ΙΠ.»

β) Στο τέλος του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 4
του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδάφιο, ως
εξής:

«Ειδικά για τα µέλη των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλονται
αποδοχές, αλλά αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις της Α∆ΙΠ, η οποία ορίζεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά-
των και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη
της Αρχής.»

Άρθρο 29
Θέµατα του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου

της Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ)

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3685/2008
προστίθεται περίπτωση δ΄ που έχει ως εξής:

«δ) Το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ)
δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε Σχολές του, ακόµη
και αν δεν παρέχονται σε αυτές προπτυχιακές σπου-
δές.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 του ν.
3685/2008 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπε-
ται Γενική Συνέλευση ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθε-
σης του Τµήµατος, για το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο νοείται
η Γενική Συνέλευση της Σχολής.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6
του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι επί µέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας κα-
θορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, µέχρι την κύρω-
ση του Οργανισµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελ-
λάδος µε διάταγµα και τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 30
Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών

1. Η διεθνής συνάντηση µαθητών από σχολεία δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παράλληλες αθλη-
τικές, εκπαιδευτικές, πολιτισµικές, ψυχαγωγικές, επι-
στηµονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργα-
νώνονται στο πλαίσιο της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερ-

ρών» τελούν υπό την αιγίδα, την εποπτεία και την οικο-
νοµική υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Οι εκδηλώσεις και το πρόγραµµα διορ-
γάνωσής τους προσδιορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

2. Για τη διοργάνωση της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερ-
ρών» συνιστάται Οργανωτική Επιτροπή Μαθητιάδας
Πρώτης Σερρών, µε τετραετή θητεία, τα µέλη της οποίας
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων.

3.α. Η Οργανωτική Επιτροπή Μαθητιάδας Πρώτης Σερ-
ρών αποτελείται από ένδεκα (11) µέλη, ως ακολούθως:

i) Τον ∆ήµαρχο Πρώτης Σερρών, ως Πρόεδρο.
ii) Ένα µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής

Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) Σερρών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως Αντιπρό-
εδρο.

iii) Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Πρώτης Σερρών, ως ταµία.

iv) Έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στο
Γυµνάσιο ή Λύκειο του ∆ήµου Πρώτης Σερρών, ως Συ-
ντονιστή, κατόπιν εισηγήσεως του ∆ιευθυντού ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Σερρών.

v) Έναν ιατρό του Γενικού Νοσοκοµείου Σερρών, κατό-
πιν εισηγήσεως του ∆ιοικητού του Γενικού Νοσοκοµείου
Σερρών.

vi) Έναν εκπρόσωπο των ερασιτεχνικών συλλόγων
κλασσικής κατεύθυνσης του Νοµού Σερρών.

vii) Έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, Πολιτικό
Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μη-
χανικό, κατόπιν εισηγήσεως του εκάστοτε Νοµάρχη Σερ-
ρών.

viii) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητι-
σµού του Υπουργείου Πολιτισµού, κατόπιν εισηγήσεως
του Υφυπουργού Πολιτισµού αρµόδιου σε θέµατα αθλη-
τισµού.

ix) Έναν Νοµαρχιακό Σύµβουλο του Νοµού Σερρών.
x) Έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕΟ2 που υπηρετεί στο

Γυµνάσιο ή Λύκειο του ∆ήµου Πρώτης Σερρών.
xi) Τον ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νο-

µού Σερρών.
β. Χρέη Εκτελεστικής Γραµµατείας εκτελεί:
i) Ο ∆ήµαρχος Πρώτης Σερρών, που µετέχει στην ανω-

τέρω Επιτροπή.
ii) Το µέλος ∆ΕΠ του ΤΕΦΑΑ Σερρών, που µετέχει

στην ανωτέρω Επιτροπή.
iii) Ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στο Γυ-

µνάσιο ή Λύκειο του ∆ήµου Πρώτης Σερρών και µετέχει
στην ανωτέρω Επιτροπή.

iv) Ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού
Σερρών που µετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.

v) Ο Νοµαρχιακός Σύµβουλος Νοµού Σερρών που µε-
τέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.

γ. Χρέη Γραµµατέως της Οργανωτικής Επιτροπής και
της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Μαθητιάδας Πρώτης
Σερρών εκτελεί ο Γραµµατέας του ∆ήµου Πρώτης Σερ-
ρών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων διευκολύνεται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, η µετακίνηση σχολικών οµάδων, αποτελούµε-
νων από µαθητές και καθηγητές, προκειµένου να λαµβά-
νουν µέρος στη «Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών». Με την ί-
δια απόφαση ρυθµίζονται όλα τα διαδικαστικά θέµατα
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για την οµαλή, ασφαλή και άρτια διοργάνωση της «Μα-
θητιάδας Πρώτης Σερρών» και λαµβάνεται µέριµνα για
την τυχόν απόσπαση εκπαιδευτικών, προς ενίσχυση του
έργου της Οργανωτικής Επιτροπής της «Μαθητιάδας
Πρώτης Σερρών».

5. Η «Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών» πραγµατοποιείται
ανά διετία στο ∆ήµο Πρώτης Σερρών, µε έτος πρώτης
πραγµατοποίησης το 2010.

Άρθρο 31
Σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας του Ιδρύµατος

Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2158/1993
(ΦΕΚ 109 Α΄) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Η ανάληψη και υλοποίηση έργων-ενεργειών, που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους
(συγχρηµατοδοτούµενα έργα-ενέργειες) στο πλαίσιο
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007-2013, και κάθε άλλου έργου, συγχρηµατοδοτούµε-
νου ή µη, που εντάσσεται στο πλαίσιο των σκοπών του Ι-
δρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).»

2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΙΚΥ ο-
ρίζονται τα όργανα, µονάδες ή στελέχη που είναι αρµό-
δια για το σχεδιασµό και προγραµµατισµό, την ωρίµαν-
ση, τη διενέργεια διαγωνισµών και ανάθεση συµβάσεων,
την παρακολούθηση και οικονοµική διαχείριση έργων-
ενεργειών, την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου
αυτών και τον εσωτερικό έλεγχο. Με όµοια απόφαση ο-
ρίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης που είναι
αρµόδιος για την επικοινωνία µε τα εξωτερικά µέρη, την
παρακολούθηση των διεργασιών και την ενηµέρωση της
∆ιοίκησης για τα ζητήµατα που αφορούν στο Σύστηµα
∆ιαχειριστικής Επάρκειας του ΙΚΥ.

Άρθρο 32
Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)

1.Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ΕΠΙ µπορούν να χρηµατοδοτούνται, για βασική έ-
ρευνα στο γνωστικό αντικείµενό τους καθώς και για έ-
ρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη τοµέων του ∆ηµο-
σίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, από οποιονδή-
ποτε φορέα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, να συµµε-
τέχουν σε χρηµατοδοτήσεις που προβλέπονται στο Ε-
θνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και να συ-
νάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆., Οργανισµούς Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτο-
διοίκησης και Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικο-
νοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ορίζονται το ύψος,
οι όροι και οι προϋποθέσεις οικονοµικής ενίσχυσης των
ΕΠΙ καθώς και κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής της παρού-
σας παραγράφου.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 προστίθενται εδάφια ως
εξής:

«Σε περίπτωση που συµµετέχει σε ΕΠΙ µόνο ένα Τµή-
µα, στο ∆Σ συµµετέχουν τέσσερα (4) µέλη ∆ΕΠ. Για τις
θέσεις του ∆ιευθυντή και των µελών του ∆Σ των ΕΠΙ
µπορεί να επιλέγονται και οµότιµοι ή αφυπηρετήσαντες

καθηγητές του συµµετέχοντος ή συµµετεχόντων τµηµά-
των του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικει-
µένου που καλύπτει το ΕΠΙ.»

3. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου
11 του ν. 3685/2008 προστίθεται, αφ’ ης ίσχυσε, εδάφιο
ως εξής:

«Η θητεία όλων των µελών των ∆Σ και των διευθυντών
και αναπληρωτών διευθυντών των υφιστάµενων ΕΠΙ πα-
ρατείνεται µέχρι το τέλος της διετίας που ορίζεται στο
πρώτο εδάφιο της περίπτωση α΄ της παραγράφου αυ-
τής, εκτός αν έχουν εκλεγεί νέα ∆Σ.»

4. Στο άρθρο 12 του ν. 3685/2008 προστίθεται παρά-
γραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ρυθµίζεται κάθε αναγκαία για την εφαρ-
µογή και συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 λε-
πτοµέρεια, καθώς και κάθε ζήτηµα προσαρµογής των υ-
φιστάµενων ΕΠΙ προς τις διατάξεις αυτές.»

Άρθρο 33
Μετεγγραφές

1. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 1 του
ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«9. Οι µετεγγραφές πραγµατοποιούνται µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υποδοχής. Η α-
πόφαση αυτή αποστέλλεται στο Πρυτανικό Συµβούλιο
του Τµήµατος ή στο Συµβούλιο του ΤΕΙ για έλεγχο νοµι-
µότητας. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι υ-
ποψήφιοι που µετεγγράφονται απαλλάσσονται από την
εξέταση σε µαθήµατα ή ασκήσεις που εξετάστηκαν µε ε-
πιτυχία στο Τµήµα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση οι
µετεγγραφόµενοι φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεώνο-
νται να εξεταστούν σε µαθήµατα ή ασκήσεις, τα οποία
σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος υπο-
δοχής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς
στο Τµήµα προέλευσης.

10.α. Οι µετεγγραφές πραγµατοποιούνται το αργότε-
ρο µέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Για
τους µετεγγραφόµενους κατά το εαρινό εξάµηνο σπου-
δαστές των ΤΕΙ, οι µετεγγραφές πραγµατοποιούνται µέ-
χρι 15 Ιουνίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Κατάλογος µε
τις µετεγγραφές που πραγµατοποιήθηκαν και την αντι-
στοιχία των Τµηµάτων προέλευσης και υποδοχής αναρ-
τάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος προέ-
λευσης και του Τµήµατος υποδοχής και κοινοποιείται
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µέ-
χρι 15 Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους και για
τους µετεγγραφόµενους κατά το εαρινό εξάµηνο σπου-
δαστές των ΤΕΙ µέχρι 30 Ιουνίου κάθε ακαδηµαϊκού έ-
τους. Κατά τον έλεγχο νοµιµότητας εάν διαπιστωθεί ότι
πραγµατοποιήθηκε µετεγγραφή χωρίς να συντρέχουν οι
νόµιµες προϋποθέσεις ή καθ’ υπέρβαση του προβλεπό-
µενου ποσοστού ή χωρίς να υφίσταται αντιστοιχία µετα-
ξύ των Τµηµάτων προέλευσης και υποδοχής που δεν ο-
φείλεται σε υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δι-
καιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δηλώσεως εκ
µέρους του ενδιαφεροµένου, η αναπεµπτική απόφαση
του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου ή του
Συµβουλίου του ΤΕΙ είναι δεσµευτική για το Τµήµα υπο-
δοχής. Στην περίπτωση αυτή η µετεγγραφή ανακαλείται
υποχρεωτικά µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του
Τµήµατος και ο µετεγγραφόµενος φοιτητής ή σπουδα-
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στής διαγράφεται από τα µητρώα του Τµήµατος υποδο-
χής και επανεγγράφεται στα µητρώα του Τµήµατος προ-
έλευσης.

10.β. Κατά της απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου
ή του Συµβουλίου ΤΕΙ αντίστοιχα µπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέ-
ρον, εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της
απόφασης ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο
της νοµιµότητάς της. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µπορεί επίσης, αυτεπαγγέλτως, εντός ε-
νός (1) έτους, να ελέγξει τη νοµιµότητα της πράξης του
Πρυτανικού Συµβουλίου ή του Συµβουλίου ΤΕΙ. Εάν δια-
πιστωθεί έλλειψη νοµιµότητας σε οποιονδήποτε από
τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων ακυρώνει την πράξη του Πρυτανικού
Συµβουλίου ή του Συµβουλίου ΤΕΙ και αναπέµπει την υ-
πόθεση στο οικείο ΑΕΙ.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του
ν. 3282/2004, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παράγρα-
φο 4 του άρθρου 14 του ν. 3404/2005 προστίθενται οι λέ-
ξεις «καθώς και στις περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγ-
γελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων».

Άρθρο 34
Ξένα Σχολεία

1. Στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουρ-
γούντος στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 1 του
ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2 Α΄), στο οποίο ακολουθείται πρό-
γραµµα σπουδών, χώρας - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ε.Ε.), ή συνδυαστικού προγράµµατος όπου µια από
τις εµπλεκόµενες χώρες είναι χώρα - µέλος της Ε.Ε., ε-
πιτρέπεται η φοίτηση µαθητών, υπηκοότητας χώρας - µέ-
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς περιορισµούς.

2. Στα σχολεία της προηγούµενης παραγράφου, στα ο-
ποία ακολουθείται πρόγραµµα σπουδών τρίτης χώρας, ε-
πιτρέπεται η φοίτηση Ελλήνων µαθητών, µετά από προη-
γούµενη άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του αρµόδιου ∆ιοικητικού Τοµέα, η ο-
ποία χορηγείται µετά από αίτηση του έχοντος την επιµέ-
λεια του µαθητού γονέως ή κηδεµόνα, µε τα αναγκαία
για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά.

Η άδεια χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις όταν:
α) Ο µαθητής έχει διπλή υπηκοότητα.
β) Ο µαθητής έχει ελληνική υπηκοότητα αλλά έχει αλ-

λοδαπό έναν εκ των δύο γονέων.
γ) Ο µαθητής έχει άλλο συγγενικό του πρόσωπο 2ου

βαθµού το οποίο ήδη φοιτά στο εν λόγω σχολείο.
δ) Ο µαθητής έχει συγγενικό του πρόσωπο 1ου βαθ-

µού το οποίο διδάσκει στο εν λόγω σχολείο.
ε) Είναι τέκνο ∆ιπλωµάτη υπαλλήλου του Υπουργείου

Εξωτερικών ή υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί σε ∆ιεθνή
Οργανισµό ή σε Οργανισµό µε διεθνείς προσφερόµενες
υπηρεσίες ή προϊόντα.

στ) Έχει φοιτήσει ένα από τα προηγούµενα έξι (6) έτη
σε ξένο σχολείο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οποιασ-
δήποτε βαθµίδας.

ζ) Όταν αποδεδειγµένα ο µαθητής θα µετοικήσει ε-
ντός της επόµενης τριετίας εκτός Ελλάδος και θα υπο-
χρεωθεί να φοιτήσει σε σχολείο τρίτης χώρας.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται µε αποφάσεις
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Για τη διαπίστωση της υπαγωγής του µαθητή, προσκο-

µίζονται στην αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων τα δικαιολογητικά τα ο-
ποία καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, και εφόσον η εκάστοτε δι-
εύθυνση του Σχολείου προσκοµίσει πρόγραµµα σπου-
δών όπου στην αντίστοιχη 1η ∆ηµοτικού ακολουθείται
σε εβδοµαδιαία βάση 5ωρη υποχρεωτική φοίτηση ελλη-
νικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισµού.

3. Εφόσον µαθητής έχει φοιτήσει σε σχολείο της ανω-
τέρω παραγράφου, η υπαγωγή και η φοίτησή του στις
τάξεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν
στις τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ο-
ρίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

4. Στις τάξεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αντι-
στοιχούν στις τάξεις µη υποχρεωτικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, όπως εκάστοτε καθορίζονται και ισχύουν,
επιτρέπεται η εγγραφή και µετεγγραφή µαθητών, ελλη-
νικής ή αλλοδαπής υπηκοότητας, στα σχολεία του άρ-
θρου 1 του ν. 4862/1931, χωρίς οποιοδήποτε περιορισµό.

5. Το άρθρο 2 του ν. 4862/1931 καταργείται.
6. Το άρθρο 8 του ν. 4862/1931 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«1. Οι τίτλοι σπουδών, που εκδίδονται από το ξένο

σχολείο, θεωρούνται ισότιµοι και αντίστοιχοι των τίτλων
που εκδίδονται από τα ελληνικά σχολεία της αυτής βαθ-
µίδας.

2. Οι προϋποθέσεις µετεγγραφής µαθητών από ξένο
σχολείο σε ελληνικό ιδιωτικό ή δηµόσιο ενεργείται υπό
τους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρµόζονται στα
σχολεία γενικής εκπαίδευσης σε αντίστοιχη τάξη, σύµ-
φωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Η διαπίστωση της
γνώσης της ελληνικής γλώσσας δεν συνιστά προϋπόθε-
ση για την εγγραφή.»

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2413/1996
(ΦΕΚ 124 Α΄) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:

«η) ελληνόγλωσσης ή δίγλωσσης εκπαίδευσης οι ο-
ποίες παρέχουν κάθε είδους επαγγελµατική κατάρτιση,
αρχική ή συµπληρωµατική και εξασφαλίζουν στους εκ-
παιδευοµένους αντίστοιχα προσόντα µε τη διδασκαλία
επιστηµονικών, τεχνικών, επαγγελµατικών και πρακτι-
κών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτή-
των.»

8. Οι χορηγούµενοι στους αποφοίτους των µονάδων
της προηγούµενης παραγράφου, τίτλοι σπουδών ανα-
γνωρίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του ΟΕΕΚ, ως
ισότιµοι µε τους τίτλους αντιστοίχου διάρκειας φοίτησης
ινστιτούτων και σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης της
ηµεδαπής.

Άρθρο 35
Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων

που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφεροµένων κατη-
γοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστηµιακής και Τεχνολο-
γικής Κατεύθυνσης πλην του Τµήµατος Εικαστικών Τε-
χνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των Τµηµάτων Εικαστικών
και Εφαρµοσµένων Τεχνών των Πανεπιστηµίων Θεσσα-
λονίκης και ∆υτικής Μακεδονίας καθ’ υπέρβαση του α-
ριθµού εισακτέων σε ποσοστό 5% εφόσον είναι κάτοχοι
τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της
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ηµεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, µε µειωµένη οπτική ο-
ξύτητα (µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%), κωφοί,
κωφάλαλοι, πάσχοντες από µεσογειακή, δρεπανοκυττα-
ρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, πάσχοντες από
συγγενή υδροκεφαλία µε µόνιµη τεχνητή παροχέτευση
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόµενη και
από άλλες διαµαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη µε φαι-
νόµενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από µυϊκή δυ-
στροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του
εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες
(λευχαιµίες, λεµφώµατα, συµπαγείς όγκους), από το
σύνδροµο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από
βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευµόνων), από
σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά µυασθένεια θερα-
πευτικώς αντιµετωπιζόµενη µε φαρµακευτική αγωγή, νε-
φροπαθείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, πάσχο-
ντες από συγγενική αιµορραγική διάθεση - αιµορροφι-
λίες και υποβαλλόµενοι σε θεραπεία µε παράγοντες πή-
ξεως, υποβληθέντες σε µεταµόσχευση µυελού των ο-
στών ή µεταµόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς,
ήπατος, πνευµόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέ-
ρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώµενο νεανικό δια-
βήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδροµο Evans, πολυµε-
ταγγιζόµενοι πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, µε κι-
νητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία άνω του
67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή
θροµβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτι-
κής αγωγής δια βίου, από αρρυθµογόνο δυσπλασία δε-
ξιάς κοιλίας µε εµφυτευµένο απινιδωτή, καθώς και από
τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύµπλοκες συγγενείς
καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή µη µε πνευµονική υ-
πέρταση άνω των 50mm Hg, από µονήρη κοιλία, από κοι-
νό αρτηριακό κορµό, από παθήσεις του µυοκαρδίου οποι-
ασδήποτε φύσης που προκαλούν µόνιµη διαταραχή της
λειτουργίας της καρδιάς (κλάσµα εξώθησης<35%), από
υπερτροφικού τύπου µυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή
πνευµονική υπέρταση, από σοβαρή πνευµονική ίνωση ο-
ποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδροµο Brugada, α-
πό ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία µε τοποθέτηση απινι-
δωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ή-
πατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας
φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες
από τη νόσο Wilson, από το σύνδροµο πολλαπλής νευρι-
νωµάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν µυέλω-
µα, από χρόνια σαρκοείδωση (µορφές µεγάλης βαρύτη-
τας µε πνευµονική εντόπιση), από αυτοάνοση ηπατίτιδα,
από τραυµατική απώλεια και των δυο όρχεων ή αµφί-
πλευρη ορχεκτοµή, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτοµή ολι-
κή, από κρανιοφαρυγγίωµα του εγκεφάλου, καθώς και α-
πό διάσπαρτο ερυθυµατώδη λύκο ή σκληροδερµία µε
προσβολή των πνευµόνων (πνευµονική ίνωση, πνευµονι-
κή αγγειίτιδα), ή των νεφρών (κρεατινίνη ορού >3 ή
clearance κρεατινίνης <4) ή της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα,
µυοκαρδίτιδα) και οι υποβληθέντες σε ολική ή µερική κο-
λεκτοµή.

2. Οι πάσχοντες από τις αναφερόµενες παθήσεις δεν
εισάγονται σε Τµήµατα στα οποία λόγω της φύσης της
επιστήµης είναι δυσχερής γι’ αυτούς η παρακολούθηση
σύµφωνα µε αιτιολογηµένη απόφαση του τµήµατος, που
εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από
την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους για το οποίο γίνεται
η επιλογή. Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 οι
σχετικές αποφάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως
30 Σεπτεµβρίου 2009.

3. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων για κάθε
Τµήµα είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων
που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή γίνεται
µε κριτήριο το µέσο γενικό βαθµό απόλυσης από το Λύ-
κειο κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Σε περίπτωση ι-
σοβαθµίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προγε-
νέστερη σειρά προτίµησης και σε περίπτωση ίδιας προτί-
µησης για το συγκεκριµένο τµήµα προηγούνται οι µεγα-
λύτεροι σε ηλικία µε βάση το έτος γέννησής τους. Αν
ταυτίζεται και το έτος γέννησης εισάγονται ως υπερά-
ριθµοι.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τό-
πος, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα αναγκαία
συλλογικά όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών
και την έκδοση των αποτελεσµάτων εισαγωγής και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής
των εισαγοµένων στα ΑΕΙ. Με απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ορίζεται η αποζηµίωση των αναγκαίων
συλλογικών οργάνων.

5. Μετά τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παράγραφο VII του άρθρου 46
του ν. 1946/1991 και του άρθρου 12 του ν. 2640/1998 και
της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ
152 Α΄).

6. Όπου στο ν. 3282/2004 γίνεται αναφορά στο άρθρο
12 του ν. 2640/1998, νοείται εφεξής το παρόν άρθρο.

Άρθρο 36
Κύρωση της κ.υ.α. 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β΄)

Κυρώνεται δια του παρόντος η κ.υ.α. 679/1996 (ΦΕΚ
826 Β΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης
µε αρ. Β1/819 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη
χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπη-
ρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ι-
δρύµατα της Χώρας», ως ισχύει σήµερα και αναδροµικά
από την έκδοσή της.

Άρθρο 37
Μετακινήσεις µαθητών ΑµεΑ

Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ
199 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η µεταφορά των µαθητών των ΣΜΕΑΕ γίνεται είτε
µε κοινά δροµολόγια των σχολικών λεωφορείων τα ο-
ποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Συγκρο-
τήµατος είτε µε µεταφορικά µέσα µισθωµένα από την οι-
κεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ ε-
πιτρέπεται η αγορά ή µίσθωση σχολικών λεωφορείων ε-
ξειδικευµένων προδιαγραφών που τάσσονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τη µεταφορά των µαθητών των
ΣΜΕΑΕ που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία συ-
νιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων θέσεις οδηγών και συνοδών των µαθητών µε σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου
χρόνου, που κατανέµονται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στις ΣΜΕΑΕ. Με ό-
µοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρε-
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ώσεις αυτών. Η αντιµετώπιση των δαπανών κίνησης, συ-
ντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων
που έχουν κατανεµηθεί στις ΣΜΕΑΕ που διαθέτουν ιδιό-
κτητα σχολικά λεωφορεία γίνεται από τις οικείες Σχολι-
κές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για το σκοπό
αυτόν από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων.

Ειδικά για το τετράµηνο από 1.9.2009 έως 31.12.2009,
η µεταφορά των µαθητών των ΣΜΕΑΕ που δεν διαθέ-
τουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία θα πραγµατοποιείται
από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε την ανανέωση
των ήδη υπαρχουσών συµβάσεων. Με την ανάδειξη των
νέων µειοδοτών λύονται αυτοµάτως κι αζηµίως οι υπάρ-
χουσες συµβάσεις.».

Άρθρο 38
Κατάργηση - Τροποποίηση άλλων διατάξεων

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄),
που προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του
ν. 2083/1992, καθώς και η περίπτωση γ΄ της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιή-
θηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2188/1994
(ΦΕΚ 18 Α΄), καταργούνται.

2. Στο άρθρο 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄) προ-
στίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής:

«13. Σε περίπτωση που οι φορείς των εδαφίων α΄ και
β΄ της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού
δεν ορίσουν εκπρόσωπο εντός δέκα (10) ηµερών από τη
σχετική ειδοποίηση, τα µέλη των ανωτέρω τριµελών επι-
τροπών ορίζονται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Ε-
θνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι τριµελείς επιτρο-
πές οφείλουν να περαιώνουν το έργο τους εντός µηνός
από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής τους.»

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Επιτρέπεται στα ΑΕΙ η σύναψη συµβάσεων έργου

µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής
προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας και
φυλάξεως των κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων, ιδιό-
κτητων ή µη, των ιδρυµάτων, καθώς και συντήρησης των
κτιριακών τους εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώ-
ρων που περιβάλλουν τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ). Οι σχετι-
κές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του
ιδρύµατος.»

4. α) Το παράβολο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) για
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέ-
ρων Σπουδών ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

β) Το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 για την ανανέωση άδει-
ας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ορί-
ζεται σε εξακόσια (600) ευρώ.

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
20 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3696/2008.

Άρθρο 39
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρ. Παυλόπουλος Ι. Παπαθανασίου

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρ. Σπηλιωτόπουλος
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Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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