ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αρ. Φύλλου 29
19 Φεβρουαρίου 2009

Όπως τροποποιήθηκε με

θήματα της τελευταίας τάξης του ημερησίου Γενι-

1.

κού Λυκείου

Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010

Οι υποψήφιοι εξετάζονται συνολικά σε έξι (6) μα-

2.

θήματα από αυτά που διδάσκονται στην τελευταία
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3748

τάξη, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ειδικότητας

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατό-

και τα τέσσερα (4) γενικής παιδείας. Για την εισα-

χων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου

γωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονι-

και άλλες διατάξεις.

κού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7)
μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ειδικότητας. Στα μαθήματα γενικής παιδείας οι

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

υποψήφιοι εξετάζονται σε κοινά θέματα με τα α-

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ντίστοιχα μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου.
β) Είτε σε σχολές και τμήματα των Τεχνολογικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γνωστικών αντικειμέΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

1.

νων αντίστοιχων ή συναφών με τα γνωστικά α-

Άρθρο 1

ντικείμενα των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, της Ανω-

Κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων

τάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ-

Επαγγελματικών Λυκείων

παίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιω-

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίου Επαγγελματικού

ματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Α-

Λυκείου (ΕΠΑΛ) από το σχολικό έτος 2008−2009

στυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπο-

μπορούν να εισάγονται κατά το αμέσως επόμενο α-

ρικού Ναυτικού, ύστερα από συμμετοχή τους σε

καδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος που αποφοίτη-

πανελλαδικές εξετάσεις και σε ποσοστό θέσεων

σαν:

επί του συνολικού αριθμού εισακτέων για τις ανω-

α) Είτε σε σχολές και σε τμήματα των Πανεπιστη-

τέρω σχολές, που ορίζεται με απόφαση του Υ-

μίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-

πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

των (ΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής

του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο (2) μαθήματα

Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α-

γενικής παιδείας και σε δύο (2) μαθήματα ειδικό-

ΣΤΕ), των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών

τητας.
2.

σεων α’ και β’ της παραγράφου 1 γίνεται σε κοινά

της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,
καθώς και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις με όσους εξετάζονται πανελλαδικά το ίδιο έτος σε μα-

Η εξέταση στα μαθήματα ειδικότητας των περιπτώ-

θέματα.
3.

Θέσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που τυχόν δεν πληρώνονται μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων της περίπτωσης α’ του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 2

Κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.

Κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών

και Ναυτικών Λυκείων
1.

Επαγγελματικών Λυκείων

α)

Για

την

εισαγωγή

κατά

τα

ακαδημαϊκά

έτη

Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΕΠΑΛ το αμέσως επό-

2009−2010 και 2010−2011 κατόχων πτυχίου Β’

μενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής

κύκλου ημερήσιων ΤΕΕ, κατόχων πτυχίου ειδικότη-

τους μπορούν να εισάγονται:

τας πρώην ημερήσιων ΤΕΛ και ημερήσιων Ναυτικών

α) Είτε σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων,

Λυκείων σε σχολές και τμήματα των Τεχνολογικών

των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις

Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των

Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής

Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων και

Εκπαίδευσης, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορι-

στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, παραμέ-

κού Ναυτικού, καθώς και των Ανωτάτων Εκκλησι-

νουν σε ισχύ οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της

αστικών Ακαδημιών, ύστερα από συμμετοχή τους

παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001,

σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας τις ίδιες

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ανωτέρω υ-

θέσεις με όσους εξετάζονται πανελλαδικά το ίδιο

ποψήφιοι θα εξεταστούν στην εξεταστέα ύλη του

έτος σε μαθήματα της τελευταίας τάξης του εσπε-

σχολικού έτους 2007−2008.
β)

ρινού Γενικού Λυκείου. Για τους υποψηφίους αυ-

Για

την

εισαγωγή

κατά

τα

ακαδημαϊκά

έτη

τούς ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις της περίπτω-

2009−2010 και 2010−2011 κατόχων πτυχίου Β΄

σης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.

κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, κατόχων πτυχίου ειδικότη-

2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α’), όπως τροποποιήθηκαν

τας πρώην εσπερινών ΤΕΛ και εσπερινών Ναυτικών

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2909/2001

Λυκείων σε σχολές και τμήματα των Τεχνολογικών

(ΦΕΚ 90 Α’).

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και στις

Οι υποψήφιοι εξετάζονται συνολικά σε έξι (6) μα-

Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, παραμένουν σε

θήματα από αυτά που διδάσκονται στην τελευταία

ισχύ οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρα-

τάξη, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ειδικότητας

γράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, όπως

και τα τέσσερα (4) γενικής παιδείας. Για την εισα-

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η εξεταστέα ύλη του

γωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονι-

σχολικού έτους 2008−2009 ισχύει και για τα ακα-

κού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7)

δημαϊκά έτη 2009−2010 και 2010−2011.

μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2)

2.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 και εφεξής, για

ειδικότητας. Στα μαθήματα γενικής παιδείας οι

τους κατόχους πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ, πτυχίου ειδικό-

υποψήφιοι εξετάζονται σε κοινά θέματα με τα α-

τητας πρώην ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων, ισχύουν τα

ντίστοιχα μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύ-

προβλεπόμενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1

θυνσης των υποψηφίων των Γενικών Εσπερινών

του άρθρου 1 και στην περίπτωση β’ του άρθρου 2

Λυκείων.

του παρόντος νόμου για τους κατόχους απολυτηρίου
ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ αντίστοιχα.

β) Είτε σε σχολές και τμήματα των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Ανωτάτης Σχολής

3.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των

Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-

Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και

πουργού ορίζεται κάθε χρόνο το ποσοστό θέσεων των

των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,

υποψηφίων των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του

ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξε-

παρόντος άρθρου.

τάσεις, σε ποσοστό θέσεων επί του αριθμού εισα-

Άρθρο 4

κτέων που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού

Βεβαίωση πρόσβασης

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά

1.

Στους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ, οι οποίοι έχουν

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις για πρό-

Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής εξετάζονται

σβαση στις σχολές και στα τμήματα της περίπτωσης α’

σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας από αυτά

της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της περίπτωσης

που διδάσκονται στην τελευταία τάξη του εσπερι-

α’ του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, χορηγείται βε-

νού ΕΠΑΛ.

βαίωση πρόσβασης στην οποία αναφέρονται οι προΆρθρο 3
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2.

τάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ως προφορικός

απαιτούνται για τις σχολές στις οποίες δηλώνουν

βαθμός μαθήματος για τον υπολογισμό του βαθμού

προτίμηση. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη

πρόσβασης θεωρείται ο μέσος όρος των προφορικών

οι βαθμοί που προκύπτουν από την τελευταία εξέ-

βαθμώντων δύο τετραμήνων. Σε περίπτωση που ο

τασή τους.

προφορικός βαθμός διαφέρει από το γραπτό βαθμό

β) Να μετέχουν τα αμέσως δύο επόμενα ακαδημαϊκά

που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις

έτη που έπονται του ακαδημαϊκού έτους της απο-

περισσότερο από δύο μονάδες στην εικοσάβαθμη κλί-

φοίτησής τους από το ΕΠΑΛ ή του έτους που εξετά-

μακα, αυξάνεται ή μειώνεται κατά περίπτωση ώστε να

στηκαν στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ε-

διαφέρει από το γραπτό βαθμό μόνο δύο μονάδες.

ΠΑΛ, για την εισαγωγή τους σε ποσοστό 10% επί

Στην περίπτωση που ο κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑΛ

των θέσεων εισακτέων, όπως αυτό ορίζεται στην

λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις μετά την πα-

παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 και

ρέλευση δύο σχολικών ετών από τη λήψη του απολυ-

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 2909/

τηρίου, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γραπτοί βαθμοί

2001, κάθε τμήματος ή σχολής της περίπτωσης α’

της τελευταίας εξέτασής του. Βαθμός πρόσβασης των

της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νό-

μαθημάτων είναι ο γραπτός βαθμός στις τελευταίες

μου, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της

πανελλαδικές εξετάσεις και γενικός βαθμός πρόσβασης

τελευταίας βεβαίωσης πρόσβασης και τη βαθμολο-

είναι ο μέσος όρος των γραπτών βαθμών.

γία στα ειδικά μαθήματα που έχουν εξεταστεί, καθώς και στις πρακτικές δοκιμασίες στις οποίες υπο-

Άρθρο 5

βάλλονται κάθε φορά οι υποψήφιοι.

Ειδικά μαθήματα
Οι υποψήφιοι των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου

2.

σχύει ανάλογα και για τους κατόχους απολυτηρίου

εξετάζονται επιπλέον και στα ειδικά μαθήματα που κατά

εσπερινών ΕΠΑΛ της περίπτωσης α’ του άρθρου 2 του

περίπτωση απαιτούνται για τα τμήματα και τις σχολές της

παρόντος νόμου που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλογής τους, εφαρμοζομένων

τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε με-

αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους

ταγενέστερο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται

υποψήφιους οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου του Γενι-

της αποφοίτησής τους από το εσπερινό ΕΠΑΛ.

κού Λυκείου. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων γίνεται σε
κοινά θέματα με τους κατόχους απολυτηρίου του Γενικού

Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ι-

3.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών
ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολή ή

Λυκείου.

τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε

Άρθρο 6

άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποΕισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

φοίτησής τους μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε δι-

σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό έτος
1.

αδικασία πρόσβασης των περιπτώσεων α’ και β’ της

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιων ΕΠΑΛ, που επιθυ-

παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 2 αντίστοιχα του

μούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε σχολή ή

παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από την επιλογή τους

τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την περί-

κατά το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του έτους απο-

πτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρό-

φοίτησής τους ή το ακαδημαϊκό έτος που έδωσαν για

ντος νόμου, σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό έτος από

τελευταία φορά εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή, για

αυτό που έπεται της αποφοίτησής τους από το ημερή-

την εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας

σιο ΕΠΑΛ μπορούν:

εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γραπτοί

α) Να επανεξεταστούν σε όποιο έτος επιθυμούν, σε

βαθμοί.

όλα τα μαθήματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι το

4.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΕΠΑΛ μπορούν να

αντίστοιχο έτος πανελλαδικά, διατηρώντας τους

διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε σχολή ή τμήμα

προφορικούς βαθμούς, με την επιφύλαξη του τε-

της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νό-

λευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4,

μου, σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που

ώστε να διαμορφώσουν νέους μέσους όρους, κατά

έπεται της αποφοίτησής τους από το εσπερινό ΕΠΑΛ,

μάθημα, για τον υπολογισμό του βαθμού της βε-

ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετά-

βαίωσης πρόσβασης, διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις

σεις. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται υπόψη μό-

με τους απόφοιτους του ΕΠΑΛ του έτους επανεξέ-

νον οι γραπτοί βαθμοί της τελευταίας εξέτασής τους.

τασής τους. Επίσης, επανεξετάζονται κάθε φορά στα
ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, που
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Άρθρο 7

των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και

Διαδικασία εξετάσεων – Προϋποθέσεις εισαγωγής
1.

Για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ

όσοι έχουν προαχθεί στη Β’ τάξη του Α’ κύκλου

της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1

ΤΕΕ.

και της περίπτωσης α’ του άρθρου 2 του παρόντος νό-

β) Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη

μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμμετοχή τους

Β’ τάξη των ΕΠΑΣ, καθώς και οι κάτοχοι πτυ-

στις πανελλαδικές εξετάσεις, τον τρόπο και τη διαδι-

χίου του Α’ Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ στην ίδια ή

κασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, τη βαθ-

σε συναφή ειδικότητα.»

μολογική κλίμακα, τον τρόπο υπολογισμού του τελι-

Άρθρο 9

κού βαθμού, το βαθμό πρόσβασης κάθε μαθήματος

Διακριθέντες σπουδαστές ΕΠΑΛ σε Βαλκανική
ή Διεθνή Ολυμπιάδα

και το γενικό βαθμό πρόσβασης, τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τους όρους και τις προϋποθέσεις

2.

1.

για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, εφαρμόζο-

γουν την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου

νται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους υ-

1 και την περίπτωση α’ του άρθρου 2 του παρόντος

ποψηφίους του Γενικού Λυκείου.

νόμου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους

Τα επιστημονικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’

στο ΕΠΑΛ έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή

αριθμ. Φ253/28934/Β6/30.3.2006 (ΦΕΚ 391 Β’) από-

Ολυμπιάδα Μαθηματικών ή Φυσικής ή Βιολογίας και

φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο

των, όπως αυτή ισχύει, και οι σχολές και τα τμήματα

(χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται

που εντάσσονται σε αυτά, είναι κοινά για τους υπο-

καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστη-

ψηφίους των Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων. Η

μιακά τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου «Θετι-

βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων

κών Επιστημών» και του 4ου Επιστημονικού Πεδίου

γίνεται:

«Τεχνολογικών Επιστημών». Ειδικά οι διακριθέντες

α. για τα μαθήματα γενικής παιδείας στα βαθμολογικά

στη Βιολογία εγγράφονται μόνο σε τμήματα του 3ου

κέντρα όπου βαθμολογούνται τα αντίστοιχα γραπτά

Επιστημονικού Πεδίου «Επιστημών Υγείας». Κατά τα

δοκίμια των υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στις

λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται

εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του

στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων.

Γενικού Λυκείου τα οποία εξετάζονται πανελλαδικά

2.

και

3.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑΛ, που επιλέ-

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑΛ, που επιλέγουν την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου

β. για τα μαθήματα ειδικότητας στα βαθμολογικά κέ-

1 του παρόντος νόμου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της

ντρα όπου βαθμολογούνται τα αντίστοιχα γραπτά

φοίτησής τους στο ΕΠΑΛ έχουν διακριθεί στη Βαλκα-

δοκίμια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του

νική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής και τους

άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο

Η πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ, ημερή-

(χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται

σιων και εσπερινών της περίπτωσης β’ της παραγρά-

καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε τμήμα των

φου 1 του άρθρου 1 και της περίπτωσης β’ του άρ-

ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ από αυτά που περιλαμβάνονται στην

θρου 2 του παρόντος νόμου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο μορίων,

ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους.
3.

Στο εδάφιο α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.

με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2

3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α’) και μετά τη φράση «Φυσικής

του ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α’), τουλάχιστον ίσο με

ή Χημείας» προστίθεται η φράση «ή Βιολογίας».

το μισό του μέγιστου δυνατού, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 8

1.

Φοίτηση – Εγγραφή
1.

Άρθρο 10

(1)

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα

Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 3475/2006

της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τμήματα και οι

(ΦΕΚ 146 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

σχολές με γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα ή συναφή

«1. α) Στην Α’ τάξη των ΕΠΑΣ εγγράφονται χωρίς εξε-

με τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των Ε-

τάσεις οι μαθητές που προάγονται στη Β’ τάξη

ΠΑΛ, τα εξεταστικά κέντρα, τα εξεταζόμενα μαθήματα,
ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασής τους, τα δύο μα-

(1) Καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 35 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010

θήματα αυξημένης βαρύτητας της τελευταίας τάξης
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του ΕΠΑΛ και οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

η διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

των γραπτών δοκιμίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόΆρθρο 13

νος υποβολής δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων,

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων

2.

3.

1.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970

προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας

(ΦΕΚ 125 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

των βαθμολογικών στοιχείων των προτιμήσεων, η κα-

«2. Αποστολή του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ)

τάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος, ο χρό-

είναι η ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία εστιών για την

νος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και

παροχή στέγασης, σίτισης και κάθε συναφούς υπηρε-

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην

σίας και φροντίδας σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθη-

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ο

τές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, καθώς και κέντρων

τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρόσβασης

πολιτισμού και νεότητας. Για την εκπλήρωση της ως

του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, η διάρκεια ισχύος

άνω αποστολής του, το ΕΙΝ: α) εποπτεύεται από τον

της, οι συντελεστές βαρύτητας προφορικού και γρα-

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επι-

πτού βαθμού και ειδικότερα σχετικά θέματα, όπως και

χορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υ-

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

πουργείου και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ-

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι-

σεων, όπως ορίζει ο νόμος, β) ενεργεί ως ενδιάμεσος

κονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προγραμμά-

συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά

των χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από την

όργανα και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών σχε-

Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανι-

τικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή

σμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρη-

των κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών

σιακών Προγραμμάτων και γ) πραγματοποιεί κάθε

ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

σχετική δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των
ΕΠΑΛ για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτο-

2.

Μετά το άρθρο 3 του ν.δ. 572/1970 προστίθενται άρθρα 3Α, 3Β, 3Γ και 3Δ, ως εξής:

βάθμιας εκπαίδευσης ταυτίζεται με τη διδακτέα ύλη, η

«Άρθρο 3Α

οποία καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αρ-

1.

Η οργανωτική δομή των υπηρεσιών του ΕΙΝ περιλαμ-

γότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ύστερα από σχετική

βάνει υπηρεσίες διοικητικού επιπέδου: i) Γενικής Διεύ-

εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και είναι κοι-

θυνσης, ii) Διεύθυνσης και iii) Τμήματος, είναι δε η

νή για όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας.

ακόλουθη:
Α. Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών

Άρθρο 11

Έργων, η οποία περιλαμβάνει:

Μεταβατικές διατάξεις
Οι απορριφθέντες, λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, μαθητές Α’

Ι. Διεύθυνση Εστιακών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, με τα εξής Τμήματα:

τάξης Β’ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, που φοίτησαν κατά το

α. Τμήμα Διαμονής και Δραστηριοτήτων,

σχολικό έτος 2007−2008, παραπέμπονται σε όλα τα μαθή-

β. Τμήμα Σίτισης,

ματα σε επαναληπτική πτυχιακή εξέταση τις επόμενες εξε-

γ. Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Φιλο-

ταστικές περιόδους και εξετάζονται σύμφωνα με τα προ-

ξενιών.

βλεπόμενα στο π.δ. 323/2003 (ΦΕΚ 272 Α’) περί αξιολόγησης των μαθητών ΤΕΕ. Η διάταξη του παρόντος άρθρου

ΙΙ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με τα εξής
Τμήματα:

εφαρμόζεται αναλόγως και στα ΤΕΕ μαθητείας Α’ κύκλου

α. Τμήμα Προγράμματος, Μελετών, Εκτέλεσης

του ΟΑΕΔ.

και Συντήρησης,

Άρθρο 12

β. Τμήμα Βορείου Ελλάδος,

Καταργούμενες διατάξεις

γ. Τμήμα Δυτικής Ελλάδος.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται
οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α’),

ΙΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.
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Β. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Στή-

Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στελε-

ριξης, η οποία περιλαμβάνει:

χώνεται από δικηγόρους, που υπηρετούν με σχέση

Ι. Διεύθυνση Προμηθειών, με τα εξής Τμήματα:

έμμισθης εντολής, ένας των οποίων, ορίζεται Προϊ-

α. Τμήμα Διακίνησης Υλικού,

στάμενος. Ως Προϊστάμενος της ΝΥ/ΕΙΝ ορίζεται υπο-

β. Τμήμα Διαγωνισμών Υλικών και Υπηρεσιών,

χρεωτικά Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

γ. Τμήμα Προγραμματισμού, Έρευνας και Ελέγχου.

Άρθρο 3Β
1.

ΙΙ. Διεύθυνση Διοικητικού, με τα εξής Τμήματα:

έχουν δημόσιο χαρακτήρα και διέπονται από την εκά-

α. Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού,

στοτε κείμενη νομοθεσία για τα δημόσια έργα στο σύ-

β. Τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ποιότη-

νολό της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρό-

τας Υπηρεσιών,

ντος άρθρου.

γ. Τμήμα Μητρώου και Αρχείου,

2.

δ. Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας.

κτέλεσης των τεχνικών έργων που αναλαμβάνει το

εξής Τμήματα:

ΕΙΝ, καθώς και της συντήρησης των κτιριακών του

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου,

εγκαταστάσεων. Της Διεύθυνσης αυτής, καθώς και

β. Τμήμα Μισθοδοσίας,

των τμημάτων της, που προβλέπονται από την παρά-

γ. Τμήμα Ελέγχου Δαπανών,

γραφο 3 του άρθρου 3Δ, προΐστανται μηχανικοί του

δ. Τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου Ευρωπαϊκών

Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης

Προγραμμάτων,

εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται από το Δ.Σ./ΕΙΝ με

ε. Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας.

τους αναπληρωτές τους, που έχουν τα ίδια τυπικά

IV. Αυτοτελές Τμήμα Κίνησης Αυτοκινήτων.
V. Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης.

3.

Κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δημόσια
έργα από το ΕΙΝ, ως Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υ-

παγόμενες απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού

πηρεσία νοείται η ΔΤΥ/ΕΙΝ και ως Προϊσταμένη ή Επο-

του Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που

πτεύουσα Αρχή νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του

είναι οι εξής:

ΕΙΝ (Δ.Σ./ΕΙΝ).
4.

Συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο του ΕΙΝ (ΤΣ/ΕΙΝ), που

α. Γραφείο Προέδρου.

συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι-

β. Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου.

δείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του

γ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, και

Δ.Σ./ΕΙΝ και αποτελείται από: α) έναν διπλωματούχο

ΙΙ. Υπαγόμενες απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβου-

4.

προσόντα.

Στο ΕΙΝ υφίστανται επίσης αυτοτελείς υπηρεσίες, υ-

Ι. Υπαγόμενες απευθείας στο Πρόεδρο του Δ.Σ.:

3.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΙΝ έχει την
ευθύνη του προγραμματισμού, της μελέτης και της ε-

ΙΙΙ. Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, με τα

2.

Τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα που εκτελεί το ΕΙΝ

μηχανικό κατηγορίας ΠΕ ή Πτυχιούχο Μηχανικό κατη-

λο:

γορίας ΤΕ, βαθμού Α’ που υπηρετεί στο ΕΙΝ, β) τον

α. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου.

Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΙΝ (προϊστάμενο

β. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

της ΔΤΥ/ΕΙΝ), γ) έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας

Με τις υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται στην

ΠΕ ή ΤΕ, βαθμού Α’του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

παράγραφο 2 του άρθρου 3Δ του παρόντος, δύνα-

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, δ) έναν τεχνικό υ-

νται:

πάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, βαθμού Α’του Υπουρ-

α) Να μετονομάζονται, συγχωνεύονται, καταργούνται

γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε) έναν

ή να υποδιαιρούνται περαιτέρω οι υπηρεσιακές μο-

εκπρόσωπο του ΤΕΕ ή έναν εκπρόσωπο της ΕΕΤΕΜ και

νάδες που αναφέρονται στις αμέσως προηγούμενες

στ) έναν εκπρόσωπο εκ των εθνικής εμβέλειας πανελ-

παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πλην

λήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύε-

των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, να με-

ται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις οργανώσεις

ταβάλλεται η διοικητική υπαγωγή τους, καθώς και

αυτές. Τα παραπάνω πρόσωπα ορίζονται με τους ανα-

να δημιουργούνται νέες τέτοιες μονάδες, και

πληρωτές τους από το φορέα προέλευσής τους. Με

β) Να ιδρύονται περιφερειακές μονάδες του ΕΙΝ, διοι-

την απόφαση συγκρότησης του ΤΣ/ΕΙΝ ορίζεται και ο

κητικού επιπέδου Διεύθυνσης, Τμήματος ή Γραφεί-

Πρόεδρος αυτού με τον αναπληρωτή του, καθώς και

ου.

υπάλληλος του ΕΙΝ με τον αναπληρωτή του για την

Στο ΕΙΝ λειτουργεί Νομική Υπηρεσία (ΝΥ/ΕΙΝ) η οποία

άσκηση των καθηκόντων της Γραμματείας. Τα θέματα

αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού
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εισηγείται ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΤΥ/ΕΙΝ, που

β. Όσον αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης των αντί-

μετέχει χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις

στοιχων έργων, το Τμήμα Διαγωνισμών, Υλικών και

συνεδριάσεις οποιοδήποτε πρόσωπο για την παροχή

Υπηρεσιών, που υπάγεται στη Διεύθυνση Προμη-

πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που συζητούνται

θειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικο-

στο Συμβούλιο. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου

νομικής Στήριξης του ΕΙΝ. Στις αρμοδιότητες του

είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης. Για τη λει-

Τμήματος αυτού ανήκουν, ιδίως, η διενέργεια πάσης

τουργία του εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι σχετικές

φύσεως διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και

με τα συλλογικά όργανα διοίκησης διατάξεις του Κώ-

την παροχή υπηρεσιών που αφορούν συγχρηματο-

δικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45

δοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και

Α’. Το ΤΣ/ΕΙΝ γνωμοδοτεί για τα θέματα που ορίζει ο

οποιωνδήποτε άλλων διαγωνισμών και ιδίως η σύ-

ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α’, όπως ισχύει, και τα εκτελε-

νταξη και δημοσίευση διακηρύξεων και προκηρύξε-

στικά αυτού διατάγματα, όπως και για θέματα έγκρι-

ων κάθε είδους διαγωνισμών, η έρευνα αγορών, η

σης ανακεφαλαιωτικών πινάκων και στις περιπτώσεις

κατάρτιση των εισηγήσεων κατακύρωσης των αντί-

που δεν ακολουθεί η σύναψη συμπληρωματικής σύμ-

στοιχων αποτελεσμάτων και η σύνταξη των αντί-

βασης, για τα θέματα παρατάσεων προθεσμιών, καθώς

στοιχων συμβάσεων με προμηθευτές υλικών και

και για κάθε θέμα που παραπέμπει σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΝ.
5.

6.

Υπηρεσίες του ΕΙΝ αρμόδιες για την οικονομική δια-

Οι παρεκκλίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τις κείμε-

χείριση δράσεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα

νες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων του

Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων

ΕΙΝ εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών

και όσων αναφέρονται στο άρθρο 3Β του παρόντος,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και

είναι:

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την έκδοση

α. Όσον αφορά στις δράσεις που αναφέρονται στο α-

της απόφασης αυτής απαιτείται πρόταση του Δ.Σ./ΕΙΝ,

μέσως προηγούμενο άρθρο 3Β του παρόντος, το

μετά από γνώμη του ΤΣ/ΕΙΝ.

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, που υπά-

Οι αιτήσεις θεραπείας του άρθρου 12 του ν. 1418/

γεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της

1984, όπως ισχύει, οι οποίες αφορούν σε έργα που

Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής

εκτελεί το ΕΙΝ, απευθύνονται στον Υπουργό Εθνικής

Στήριξης του ΕΙΝ.

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μόνο αρμόδιο, χωρίς

β. Όσον αφορά σε κάθε άλλη δράση, το Τμήμα Διαχεί-

να απαιτείται κοινοποίησή τους στον Υπουργό Περι-

ρισης και Ελέγχου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι αιτή-

που υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέ-

σεις κοινοποιούνται στο Δ.Σ./ΕΙΝ και στην Υπηρεσία

σεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικο-

που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.

νομικής Στήριξης του ΕΙΝ. Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των παραπάνω Τμημάτων είναι, ιδίως, η διε-

Άρθρο 3Γ
1.

αναδόχους παροχής υπηρεσιών.
2.

Υπηρεσίες του ΕΙΝ αρμόδιες για τον προγραμματισμό

νέργεια των απαραίτητων πράξεων για την εξασφά-

και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν συγχρημα-

λιση πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου, ο

τοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα, εκτός εκεί-

δημοσιονομικός έλεγχος και η διενέργεια των πλη-

νων που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο άρ-

ρωμών, η καταχώριση των εισπράξεων και των

θρο 3Β του παρόντος, είναι και:

πληρωμών στο τηρούμενο λογιστικό σύστημα, η δι-

α. Όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο των δράσεων,

ευκόλυνση των προβλεπόμενων ελέγχων από τα

το αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών

αρμόδια ελεγκτικά όργανα και μηχανισμούς, εθνι-

Προγραμμάτων, που υπάγεται απευθείας στη Γενική

κούς ή κοινοτικούς, η πιστοποίηση του οικονομικού

Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων

αντικειμένου των έργων και ενεργειών, η παρακο-

του ΕΙΝ. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού

λούθηση της τήρησης του προϋπολογισμού και του

ανήκουν ιδίως ο προγραμματισμός έργων και ενερ-

ισχύοντος κατά περίπτωση χρονοδιαγράμματος για

γειών, η εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και πι-

την ταύτιση μεταξύ οικονομικού και φυσικού αντι-

στοποίησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου,

κειμένου έργων και ενεργειών, η οριστικοποίηση

η εφαρμογή των διατάξεων δημοσιοποίησης και δη-

των δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων και η

μοσιότητας και η συνεργασία με τους αντίστοιχους

έκδοση και υποβολή οικονομικών στοιχείων και α-

εξωτερικούς ελέγχους.

πολογισμών.
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3.

Υπηρεσία του ΕΙΝ αρμόδια για τον εσωτερικό έλεγχο

ο κανονισμός προμηθειών του και ζ) ρυθμίζεται κάθε

δράσεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα Επιχει-

άλλο σχετικό ζήτημα που αφορά στη λειτουργία του

ρησιακά

ΕΙΝ.

Προγράμματα,

συμπεριλαμβανομένων

και

όσων αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο άρθρο

4.

Δαπάνες που διενεργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος

3Β του παρόντος, είναι το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγ-

του παρόντος νόμου σε εκτέλεση αποφάσεων του

χου, που υπάγεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμ-

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΝ για πληρωμές σε

βουλο. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανή-

πρόσωπα απασχολούμενα στο εν λόγω Ίδρυμα και σε

κουν ιδίως η υλοποίηση προγράμματος επιθεωρήσεων

βάρος του προϋπολογισμού του και αφορούν τακτικές

εσωτερικού ελέγχου, η καταγραφή και παρακολούθη-

αποδοχές και αποζημιώσεις, επιδόματα εορτών και α-

ση των αποτελεσμάτων – πορισμάτων του ελέγχου

δείας, επιδόματα τροφής και αποζημιώσεις καταγγελί-

αυτού, ο έλεγχος εκτέλεσης των υπηρεσιών του ΕΙΝ

ας συμβάσεων εργασίας και εφάπαξ παροχές ένεκα

με βάση την κείμενη νομοθεσία, η υποβολή στο

συνταξιοδοτήσεως, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νό-

Δ.Σ./ΕΙΝ προτάσεων για την ανάληψη διορθωτικών

μιμα, εφόσον: α) Το είδος της δαπάνης προβλέπεται

και προληπτικών ενεργειών με βάση τα αποτελέσματα

από τις οικείες διατάξεις που ισχύουν για το ΕΙΝ ή συ-

των ελέγχων, η υποβολή στο Δ.Σ./ΕΙΝ και κάθε αρμό-

νάδει προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές

διο εξωτερικό εποπτικό οργανισμό, αντίστοιχων εκθέ-

του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει, ή η δα-

σεων αξιολόγησης της αποδοτικότητας και αποτελε-

πάνη έγινε με βάση συλλογική σύμβαση εργασίας ή

σματικότητας της υλοποίησης των αντίστοιχων δρά-

διαιτητική απόφαση, οι οποίες αφορούν εργαζόμενους

σεων από το ΕΙΝ και η διευκόλυνση της διενέργειας

ή συνταξιούχους. β) Η δαπάνη έχει εγκριθεί και βε-

των προβλεπόμενων ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτι-

βαιωθεί από τα αρμόδια όργανα, δεν έχει ακυρωθεί

κά όργανα και μηχανισμούς, εθνικούς ή κοινοτικούς.

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αποδεικνύεται

Μέχρι τη σύσταση των λοιπών Τμημάτων που αναφέ-

με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι ο σκοπός, για τον οποίο

ρονται στο παρόν άρθρο, οι αρμοδιότητές τους ασκού-

διενεργήθηκε, έχει εκπληρωθεί. Κατά τα λοιπά, εφαρ-

νται από τα ήδη λειτουργούντα Τμήματα.

μόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3
και 4 του άρθρου 26 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α’)

Άρθρο 3Δ
1.

3.

Στο ΕΙΝ συνιστώνται 953 οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

χρόνου και 10 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παραπάνω συνιστώμενες θέσεις εργασίας κατανέμονται ανά κατηγορία ως εξής: α) Κατηγορία ΠΕ: θέσεις 98, β) Κατηγορία ΤΕ: θέσεις 48, γ) Κατηγορία ΔΕ:
θέσεις 492, και δ) Κατηγορία ΥΕ: θέσεις 315. Οι παραπάνω κατηγορίες προσωπικού προσδιορίζονται, για
τη μεταξύ τους κατανομή οργανικών θέσεων, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις αντίστοιχες κατηγορίες των
δημοσίων υπαλλήλων.
2.

Άρθρο 14
Πρεσβευτές της Ελληνικής Παιδείας
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απονέμεται ο τίτλος του «Πρεσβευτή της Ελληνικής
Παιδείας» σε διακεκριμένες προσωπικότητες της ημεδαπής
και αλλοδαπής, που συμβάλλουν στη διάδοση και προβολή
της ελληνικής παιδείας και αναδεικνύουν τα ελληνικά

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδονται κατόπιν πρότασης του
Δ.Σ./ΕΙΝ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και διάρθρωσης των υπηρεσιών του ΕΙΝ, β)
καθορίζονται η σύνθεση του προσωπικού του ΕΙΝ και
τα προσόντα πρόσληψής του ανά κλάδο, κατηγορία
και ειδικότητα, γ) προβλέπονται οι θέσεις ευθύνης,

γράμματα, τη γλώσσα και την εκπαίδευση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται δράσεις
για την προβολή της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό από
τους Πρεσβευτές της Ελληνικής Παιδείας και τα σχετικά με
τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθορίζεται η διαδικασία απονομής του τίτλου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

καθώς και τα αντίστοιχα καθήκοντα, προσόντα και δι-

Άρθρο 15

αδικασίες τοποθέτησης, δ) θεσπίζεται ο κανονισμός

Μητρώο Αρίστων

κατάστασης του προσωπικού του, ε) εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών του, στ) εκδίδεται

Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται «Μητρώο Αρίστων», στο οποίο καταχωρίζονται με από-
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φαση του Υπουργού Έλληνες νέοι, μαθητές και φοιτητές,

«δ. Αριθμός και προσόντα διδασκόντων. Οι διδάσκο-

που έχουν διακριθεί σε διεθνείς ή πανελλήνιους διαγωνι-

ντες στα Κολλέγια πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί

σμούς. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορι-

Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής στο

σμού σε δημόσια θέση και να έχουν εγγραφεί στο Μη-

Μητρώο, η διαδικασία βράβευσης και ο τίτλος που απονέ-

τρώο Διδασκόντων Κολλεγίων του άρθρου 15 του πα-

μεται στους εγγραφόμενους στο Μητρώο, καθώς και κάθε

ρόντος νόμου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι

άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρ-

πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

θρου.

Ιδρύματος ή και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
Άρθρο 16

σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

αλλοδαπής. Για τα προσόντα των διδασκόντων σε

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του

Κολλέγια που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και

ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής,

«Όπου αναφέρεται Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλί-

πρέπει να συντρέχουν επιπλέον τα προσόντα που α-

κων ή Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων νοείται

παιτούνται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2

εφεξής η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και ο Γενι-

του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.»

κός Γραμματέας, Προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 3696/2008
αντικαθίσταται ως εξής:

Δια Βίου Μάθησης, αντιστοίχως.»

1.

3.

Άρθρο 17

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις

Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης

Στο τέλος του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121
Α’, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του
άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α’, προστίθε-

και Ελέγχου Κολλεγίων με τετραετή θητεία, η οποία
είναι εννεαμελής και αποτελείται από:
α. Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, ως Πρόεδρο, με τον
αναπληρωτή του.

ται παράγραφος 22, η οποία έχει ως εξής:
« 22. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

β. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με

Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαι-

τον αναπληρωτή του.

τούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή των αθλητών
με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων
Υπουργών ορίζονται τα αναγκαία συλλογικά όργανα
για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και

δ. Ένα μέλος Ε.Π. με τον αναπληρωτή του.
ε. Έναν μηχανικό με τον αναπληρωτή του.
στ. Έναν ιατρό με τον αναπληρωτή του.
ζ.

Ένα

μέλος

προτεινόμενο

από

το

Δ.Σ.

του

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον αναπληρωτή του.

ο τρόπος συγκρότησής τους.»
2.

γ. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του.

Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 34
του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, η φράση «της παραγράφου 9» αντικαθίσταται με τη φράση

η. Δύο εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας προτείνεται από την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Εισηγητής για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Επιτροπής

«της παραγράφου 8».

είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κολλεγίων του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη

Άρθρο 18

γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει

Κολλέγια
1.

υπάλληλος του Γραφείου Κολλεγίων του Υπουργείου

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008
(ΦΕΚ 177 Α’) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Στο Γραφείο Κολλεγίων προΐσταται υπάλληλος κλά-

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται
με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.»

δου ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής

Άρθρο 19

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων

σκευμάτων.»
2.

Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
69 Α’) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
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«Για τους φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφονται για

3.

Κατά το χρόνο ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και

πρώτη φορά στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευ-

των

τικά Ιδρύματα από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 και στο

3389/2005, δεν θίγονται οι αρμοδιότητες σχετικά με

τυχόν

παρεπομένων

συμφώνων

του

ν.

εξής, τα συγγράμματα που διανέμονται ισούνται κατ’ αριθ-

τη στήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουρ-

μό με τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που α-

γίας των σχολικών αυτών μονάδων που προβλέπονται

παιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.»

στις κείμενες διατάξεις, καθώς και η τυχόν προβλεπό-

Άρθρο 20

μενη σε αυτές παροχή λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες

Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων

δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις σύμπραξης και στα παρεπόμενα σύμφωνα.

Στο ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α’) μετά το άρθρο 5 προστί4.

θεται άρθρο 5Α, το οποίο έχει ως εξής:

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η κυριότητα των ακινή-

«Άρθρο 5Α

των παραμένει στην ΟΣΚ ΑΕ ή τον εκάστοτε δημόσιο

Θέματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των

1.

συμβάσεων σύμπραξης και των παρεπομένων αυτών

Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης

συμφώνων. Για τις περιπτώσεις σχολικών κτηρίων της

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεώσεις

εκπαίδευσης στις διατάξεις του ν. 3389/2005 «Συ-

που θεσπίζονται από άλλες διατάξεις ισχύουν μετά τη

μπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232

λήξη της σύμβασης σύμπραξης.

Α’), ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ ΑΕ) ή ο
εκάστοτε αρμόδιος Δημόσιος Φορέας ασκούν σε όλη
την Επικράτεια τις αρμοδιότητες της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, πάσης φύσεως συντήρησης,
τεχνικής και κάθε άλλης διαχείρισης και διάθεσης των

5.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των παρεπομένων αυτών συμφώνων, δεν εφαρμόζονται τυχόν αντίθετες προς τα ανωτέρω διατάξεις.»
Άρθρο 21

ανεγερθέντων κτηρίων, καθώς και φύλαξης, ασφάλισης και λειτουργίας κυλικείων των εν λόγω σχολικών

Αρχών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

μονάδων.

2.

Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας Διαχειριστικών

Τις αρμοδιότητες αυτές μπορεί να αναθέτουν περαιτέ-

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-

ρω στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που προβλέπεται

μικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζε-

από το άρθρο 1 του ν. 3389/2005.

ται, στη βάση ωριαίας αποζημίωσης, η πρόσθετη αμοιβή

Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης

υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σχολικών μονάδων στις διατάξεις του ν. 3389/2005

σκευμάτων για έργο τους που έχει παρασχεθεί στο πλαίσιο

και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων σύ-

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων

μπραξης και των παρεπομένων αυτών συμφώνων, α-

ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

ναστέλλεται η εφαρμογή κάθε διάταξης νόμου, με την

των και το οποίο τους ανατέθηκε με απόφαση του Υπουρ-

οποία παραχωρούνται σε άλλα πρόσωπα ή φορείς,

γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αμοιβή των

πλην της ΟΣΚ ΑΕ ή του εκάστοτε αρμόδιου δημόσιου

υπαλλήλων αυτών, επιμεριζόμενη κατά μήνα, δεν μπορεί

φορέα, αρμοδιότητες που παρέχουν στα πρόσωπα αυ-

να είναι ανώτερη από το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών

τά τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην υλοποίηση

της οργανικής τους θέσης και αφορά απασχόληση εκτός

του έργου ή να τροποποιούν τη σκοπούμενη λειτουρ-

των ωρών εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από

γία και χρήση του, όπως αυτές προβλέπονται στις

υπερωριακή απασχόληση. Με όμοια κοινή υπουργική από-

συμβάσεις σύμπραξης και τα παρεπόμενα αυτών σύμ-

φαση καθορίζεται η αμοιβή μελών ομάδων εργασίας απο-

φωνα. Τα κτηριολογικά προγράμματα και κτηριοδομι-

τελούμενων από υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παι-

κά πρότυπα των υπό ανέγερση σχολικών μονάδων της

δείας και Θρησκευμάτων ή/και ιδιώτες για έργο τους που

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνονται, κα-

έχει παρασχεθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από

τά παρέκκλιση κάθε σχετικής πρόβλεψης, από το Υ-

την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ευθύνης του Υπουργείου Ε-

πουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμ-

θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τους ανατέ-

φωνα με τις υποβαλλόμενες εγκεκριμένες προμελέτες

θηκε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

της ΟΣΚ ΑΕ. Επίσης, το πολεοδομικό γραφείο της ΟΣΚ

Θρησκευμάτων. Για τα μέλη των ομάδων εργασίας που εί-

ΑΕ έχει αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης της κατά νόμο

ναι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-

απαραίτητης οικοδομικής άδειας για τις ως άνω περι-

σκευμάτων ισχύουν οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου

πτώσεις.

του παρόντος άρθρου.
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3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α’), παρατείνονται από τη λήξη της

Άρθρο 22
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ

προηγούμενης παράτασης μέχρι τις 31-12-2011.
Άρθρο 25

267 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα διάταξη περιλαμβάνει και το προσωπικό που

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του

έχει μετακινηθεί από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής

άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) δεν ισχύουν

Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλους εποπτευόμενους από

για την επιλογή υποψηφίων σε θέσεις Προϊσταμένων Γενι-

το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων φορείς

κών Διευθύνσεων οι οποίες έχουν προκηρυχθεί μέχρι 31-

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που μετονομά-

12-2008.

σθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Άρθρο 26

Προγραμμάτων «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ή στην
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υ-

Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ
1.

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του

πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην πε-

άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’) αντικαθί-

ρίπτωση της μετάταξης αυτού του προσωπικού στην Κε-

στανται ως ακολούθως:

ντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

«6. Η μεταφορά μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές

Θρησκευμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, α-

εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του άρθρου 1

παιτείται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

του παρόντος νόμου, διενεργείται είτε με κοινά δρο-

Θρησκευμάτων, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.»

μολόγια των σχολικών λεωφορείων που ανήκουν στην

Άρθρο 23

Ενιαία Σχολική Επιτροπή είτε με μισθωμένα μεταφορι-

Γραπτά δοκίμια πανελληνίων εξετάσεων

κά μέσα που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊ-

Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

κής Επιτροπής. Στην περίπτωση της μίσθωσης επιτρέ-

146 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

πεται στις οικείες Σχολικές Επιτροπές να αναθέτουν

«1. α) Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί-

απευθείας τη μεταφορά των μαθητών αυτών σε ιδιώ-

δευση, οι οποίοι συμμετέχουν από το ακαδημαϊκό

τες ή εταιρείες παροχής μεταφορικών ή άλλων υπηρε-

έτος 2009−2010 και εφεξής σε γραπτές εξετάσεις

σιών, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα με-

που διενεργούνται σε πανελλαδικό επίπεδο μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να λαμβάνουν γνώση με

ταφορικά μέσα.»
2.

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.

επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων.

3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’) προστίθεται νέο εδάφιο, ως

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

ακολούθως:

Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και

«Μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων οδηγών

ο τόπος υποβολής της αίτησης, τα αρμόδια ατομικά

και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η, κατά πα-

ή συλλογικά όργανα, η διαδικασία επίδειξης των

ρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σύναψη από τις οι-

γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία

κείες Σχολικές Επιτροπές σχετικών συμβάσεων για τη

λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-

μεταφορά και συνοδεία των προαναφερόμενων μαθη-

κονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και

τών.»

Θρησκευμάτων καθορίζονται η αποζημίωση των με-

3.

Στο άρθρο 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’) προστί-

λών των οργάνων, στα οποία ανατίθεται το συγκε-

θεται νέα παράγραφος 7, ως ακολούθως:

κριμένο έργο, εφόσον απασχολούνται εκτός ωραρί-

«7. Ο καθαρισμός των ΣΜΕΑΕ δύναται να ανατίθεται

ου εργασίας, καθώς και το παράβολο που υποβάλ-

με απόφαση της οικείας Σχολικής Επιτροπής, κατά πα-

λεται με τη σχετική αίτηση.

ρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σε ειδικά συνεργεία

β) Οι αποφάσεις ορισμού των βαθμολογικών κέντρων

καθαρισμού, στις περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν κα-

για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω γραπτών, των

λύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπη-

βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των γραπτών

ρετεί σε οργανικές θέσεις.»

δοκιμίων των μαθημάτων αυτών δεν γνωστοποιού-

Οι υφιστάμενες παράγραφοι 7 έως 9 του άρθρου 8 του

νται ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο

ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’) αναριθμούνται αντιστοί-

στον ενδιαφερόμενο.»

χως σε 8 έως 10.
4.

Άρθρο 24

Η σύσταση των θέσεων του τρίτου εδαφίου της παρα-

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του

γράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 διενεργεί-

άρθρου 18 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α’), όπως παρατά-

ται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-

θηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.
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κονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του
Κράτους.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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