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Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
(Κατατέθηκε στη Βουλή στις 16 Ιουλίου 2009)

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού
τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

νται µε αυτούς των εργαστηρίων.
ζ) Το συντονισµό των σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων 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 υποστηρίζεται από τις συναφείς υπηρεσίες του ∆ηµοσίου,
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα.

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 διέπεται από εσωτερικό κανονισµό. Τα εργαστήρια ιδρύονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου του οικείου ΤΕΙ και
σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του Τµήµατος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο εσωτερικός
κανονισµός του εργαστηρίου, το Τµήµα στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, το αντικείµενο έρευνας και οι σκοποί
του.
2. Η κατάργηση, συγχώνευση ή µετονοµασία εργαστηρίων ΤΕΙ γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της ΓΣ
του Τµήµατος που ανήκει το εργαστήριο. Σε περίπτωση
κατάργησης, τα όργανα και ο εξοπλισµός του εργαστηρίου κατανέµονται µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος σε
αντίστοιχες µονάδες που λειτουργούν σε αυτό.
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Άρθρο 3
∆ιευθυντής εργαστηρίου ΤΕΙ
1. Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι µέλος ΕΠ της βαθµίδας του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου και ανήκει στο οικείο Τµήµα. Ο διευθυντής ορίζεται µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος. 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 απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος. Για τον ορισµό, την εκλογή ή
την ανανέωση της θητείας του διευθυντή κάθε εργαστηρίου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ.
2. Σε περίπτωση που στο οικείο Τµήµα δεν υπάρχει καθηγητής, ως διευθυντής του εργαστηρίου ορίζεται ή εκλέγεται αναπληρωτής καθηγητής κατά την ίδια ως άνω
διαδικασία και µε συγκρότηση της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής και από αναπληρωτές καθηγητές. Στην
περίπτωση αυτή, η θητεία του διευθυντή λήγει µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος, µε την οποία η διεύθυνση
του εργαστηρίου ανατίθεται σε µέλος ΕΠ που έχει διοριστεί στο µεταξύ στη βαθµίδα του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου και ανήκει στο οικείο Τµήµα.
3. Κατά τα λοιπά, ως προς τα κριτήρια και τη διαδικασία εκλογής διευθυντή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 46/1989 (ΦΕΚ 21 Α΄).

Άρθρο 2
Σκοποί εργαστηρίων ΤΕΙ
1. Τα εργαστήρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη και
προώθηση της έρευνας στα ΤΕΙ, την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των µελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στον τοµέα της έρευνας, τη δηµιουργία
σταθερών ερευνητικών πυρήνων, τη συγκέντρωση εµπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο οµάδων ερευνητών, την υποβοήθηση της ανάπτυξης των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) και την υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθµισης της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, τα εργαστήρια αυτά
έχουν ιδίως ως σκοπό:
α) Τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο.
β) Τη δηµιουργία θεωρητικής, επιστηµονικής και τεχνολογικής 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 έρευνας για µεταπτυχιακούς σπουδαστές στο πλαίσιο των ερευνητικών 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 εργαστηρίων.
ε) Την κάλυψη των αναγκών της έρευνας και διδασκαλίας του προγράµµατος σπουδών στο πλαίσιο της συνεργασίας µεταξύ Τµηµάτων ΤΕΙ και Τµηµάτων Πανεπιστηµίων σύµφωνα µε το άρθρο 19 του νόµου αυτού.
στ) Τη σύνδεση και κάθε µορφής συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι
τους συµπίπτουν, συµβαδίζουν και αλληλοσυµπληρώνο-
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Άρθρο 4
Έσοδα εργαστηρίων ΤΕΙ
1.Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α)
την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων, που πραγµατοποιούνται για ίδιο λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων, β)
τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστηµονικών
προϊόντων και γ) τις κληρονοµιές, δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο οικείο ΤΕΙ για τους σκοπούς
του εργαστηρίου. Η διαχείριση των εσόδων των εργαστηρίων ΤΕΙ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), από τον οποίο αποδίδεται προς
το οικείο ΤΕΙ µέρος των εσόδων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή 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 νόµου καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 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
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γνωστικό αντικείµενο της κατεχόµενης θέσης του µέλους αυτού, προβαίνει υποχρεωτικά στον καθορισµό του
γνωστικού αντικειµένου της θέσης του στο ενιαίο γνωστικό αντικείµενο ή σε ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείµενα 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 υποβάλει 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 εντός της τασσόµενης προθεσµίας δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας.
3. Η ΓΣΕΣ του οικείου Τµήµατος προβαίνει στον καθορισµό του ελλείποντος γνωστικού αντικειµένου µετά από συνεκτίµηση του συνολικού ερευνητικού, διδακτικού
και επιστηµονικού έργου του ενδιαφερόµενου µέλους
ΕΠ και τις ανάγκες που προκύπτουν από το ισχύον πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. Το γνωστικό αντικείµενο που καθορίζεται δεν επιτρέπεται να είναι ευρύτερο από το ενιαίο γνωστικό αντικείµενο ή ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείµενα του Τοµέα ή, αν δεν υπάρχουν
Τοµείς, του Τµήµατος, στο οποίο ανήκει το µέλος αυτό.
4. Για το γνωστικό αντικείµενο που καθορίζεται εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
Προσωπικού Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της
Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που ενηµερώνει σχετικά το µητρώο 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
αντικειµένων των υπηρετούντων, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, µελών ΕΠ στο ενιαίο
γνωστικό αντικείµενο ή σε ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείµενα κάθε Τοµέα ή, αν δεν υπάρχουν Τοµείς,
κάθε Τµήµατος γίνεται µε διάταγµα που εκδίδεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του
ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄).
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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 υπηρεσίας, συνεκτιµώντας το έργο και την προσφορά
τους.»
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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 αναπληρωτή καθηγητή, του επίκουρου καθηγητή και του καθηγητή εφαρµογών, όπως έχουν κατανεµηθεί στα Τµήµατα των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και κατέχονται από µέλη ΕΠ ή παραµένουν κενές, θεωρούνται ενιαίες, ανήκουν στα Τµήµατα και κατανέµονται στους Τοµείς.
2. Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε 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 αντίστοιχα.»
3. Η έναρξη της διαδικασίας εξέλιξης στη βαθµίδα του
Επίκουρου Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του
Καθηγητή γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου µέλους ΕΠ.
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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 θέση παρέµεινε κενή. Εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους
από την έγκριση της σχετικής πίστωσης προκηρύσσονται επίσης οι θέσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο του
τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγραµµατισµού των ΤΕΙ. Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν
έχει πραγµατοποιηθεί η προκήρυξη της θέσης, η σχετική
πίστωση ακυρώνεται αυτοδικαίως. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται σε Τµήµα και σε βαθµίδα και γνωστικό αντικείµενο που αποφασίζει το Συµβούλιο του οικείου ΤΕΙ, ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος και
γνώµη της ΓΣ του Τοµέα Μαθηµάτων.»

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 ηλικίας, διατηρούν την ιδιότητα του µέλους τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων και
την ιδιότητα του µέλους επταµελούς εξεταστικής επιτροπής 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, συνεχίζουν 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

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 µονιµοποίηση µελών ΕΠ γίνονται µε πράξη του Προέδρου
του οικείου ΤΕΙ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από έλεγχο νοµιµότητας από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ και έγγραφη παροχή
της πίστωσης, κατά τις κείµενες διατάξεις. Κατά της
πράξης του Προέδρου µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση της πράξης στην
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της
ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νοµιµότητας της προσβαλλόµενης πράξης. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί επίσης, αυτεπαγγέλτως, εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νοµιµότητα της πράξης του Προέδρου. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη νοµιµότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ακυρώνει την πράξη του Προέδρου και αναπέµπει
την υπόθεση στο οικείο ΤΕΙ, προκειµένου να συνεχιστεί
η διαδικασία από το σηµείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νοµιµότητας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις της 89650/Β2/13.8.2007 απόφασης της Υπουργού 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 προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η κρίση που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί
λόγω νόµιµου κωλύµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και που συντρέχει στο
πρόσωπο του ενδιαφεροµένου, η κρίση πραγµατοποιείται µετά την άρση του κωλύµατος και ανεξαρτήτως της
προθεσµίας που προβλέπεται στο ανωτέρω εδάφιο.
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του συνολικού αριθµού των µελών ΕΠ του Τµήµατος.
4. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου µέλους ΕΠ, µε απόφαση του
Προέδρου του οικείου ΤΕΙ µετά από εισήγηση του Συµβουλίου του ΤΕΙ και γνώµη του Τµήµατος στο οποίο ανήκει 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 οποία προβαίνει στην αξιολόγησή της. Οι αποφάσεις για
τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας και για την αξιολόγηση της έκθεσης κοινοποιούνται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και τις υποχρεώσεις των αδειούχων καθορίζονται σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του οικείου 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, εφαρµόζεται αναλόγως και στα ΤΕΙ.
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983, όπως 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 τέσσερα (4) ανεξάρτητα Τµήµατα.
Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Παραρτήµατος είναι δυνατή η εκχώρηση αυξηµένων αρµοδιοτήτων στον ∆ιευθυντή του ή στον Προϊστάµενο του Τµήµατος, όταν το Παράρτηµα περιλαµβάνει ένα Τµήµα, µε ανάλογες ρυθµίσεις στον εσωτερικό κανονισµό του ΤΕΙ.»
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Άρθρο 10
Εκπαιδευτικές άδειες µελών ΕΠ των ΤΕΙ
Το Κεφάλαιο ∆΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, όπως 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 εκπαιδευτική άδεια ως ακολούθως:
1. Κάθε µέλος ΕΠ δικαιούται εκπαιδευτική άδεια µε
πλήρεις αποδοχές µέχρι δώδεκα (12) µήνες µετά τη συµπλήρωση έξι (6) χρόνων υπηρεσίας ή µέχρι έξι (6) µήνες µετά τη συµπλήρωση τριών (3) χρόνων υπηρεσίας σε
ΤΕΙ. Η εκπαιδευτική άδεια δεν εγκρίνεται όταν περιορίζεται στο διάστηµα των θερινών ή άλλων διακοπών, εγκρίνεται 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 αποδεδειγµένα σε χρόνο διακοπών.
2. Σκοπός της εκπαιδευτικής άδειας είναι ο εµπλουτισµός των γνώσεων του αδειούχου µε τη συµµετοχή του
σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή επιστηµονικού φορέα της
χώρας ή του εξωτερικού. Για το διάστηµα παραµονής και
εργασίας του σε ΑΕΙ ή επιστηµονικό φορέα του εξωτερικού και κατά ανώτατο όριο για οκτώ (8) µήνες καταβάλλονται διπλές αποδοχές και εφόσον δεν µισθοδοτείται
από το ΑΕΙ ή το ίδρυµα του εξωτερικού.
3. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται, εφόσον: α) το ενδιαφερόµενο 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 εκπαιδευτική διαδικασία του Τµήµατος κατά τη διάρκεια της απουσίας του αδειούχου, λαµβανοµένου υπόψη και του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγραµµατισµού
του ιδρύµατος. Ο συνολικός αριθµός των µελών ΕΠ του
Τµήµατος, τα οποία σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή απουσιάζουν µε άδεια της οποίας η διάρκεια είναι µεγαλύτερη του ενός µήνα, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/7
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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 διορισµό µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) και Ειδικού
Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγραµµατισµού, όπως προβλέπεται στο ν. 3549/2007.
2. Οι συνιστώµενες θέσεις κατανέµονται στα ΤΕΙ και
την ΑΣΠΑΙΤΕ µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βάση τη δυναµικότητα και
τις πραγµατικές ανάγκες κάθε ιδρύµατος, λαµβανοµένου υπόψη του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού
προγραµµατισµού του.
Άρθρο 13
∆ιάρκεια εξαµήνων ΤΕΙ
1. Από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κάθε εξάµηνο διαρκεί για τα
ΤΕΙ τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθµό πιστωτικών 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 αντικαθίσταται 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
άρθρου 27 του ν. 1404/1983, στα ΑΕΙ κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε
και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου.»
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Άρθρο 14
Εκλογή Αναπληρωτή Προϊσταµένου Τµήµατος ΤΕΙ
1. Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος αναδεικνύεται ταυτόχρονα και µε την ίδια διαδικασία που προβλέπει 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 καθήκοντά τους µέχρι την πραγµατοποίηση των πρώτων, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκλογών για
την ανάδειξη του Προϊσταµένου του Τµήµατος και του αναπληρωτή του.
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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 έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της κατηγορίας αυτής, και ειδικότερα η µεν παράγραφος 1 για όσους διαθέτουν τα
προσόντα των τακτικών µελών ΕΡ∆ΙΠ Β΄ και Γ΄ βαθµίδας, η δε παράγραφος 2 για όσους έχουν τουλάχιστον
ένα από τα προσόντα αυτά ή τριετή τουλάχιστον επαγγελµατική 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 παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 και συµπληρώθηκε 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 σύσταση ή κατάργηση θέσεων, και του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και, εκτός των περιπτώσεων ίδρυσης ΤΕΙ, και της Συνέλευσης του οικείου ΤΕΙ,
µπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται ή να κατατέµνονται ΤΕΙ, Παραρτήµατα, Σχολές ή Τµήµατα ή να συγχωνεύονται 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 εισήγηση 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 συγχωνευόµενων Τµηµάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
4. Με τη ίδια διαδικασία µπορεί Τµήµατα των ΤΕΙ, στα
οποία ο αριθµός των κατ’ έτος εγγεγραµµένων σπουδαστών είναι µικρότερος του 10% του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα για πέντε (5) συνεχόµενα ακαδηµαϊκά
έτη, να αλλάζουν γνωστικό αντικείµενο, να µετονοµάζονται ή να συγχωνεύονται υποχρεωτικά µε άλλο Τµήµα
συναφούς γνωστικού αντικειµένου που λειτουργεί στο ίδιο ΤΕΙ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε
λόγο η διαδικασία αυτή, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του ΣΑΤΕ, να διακόπτεται υποχρεωτικά η λειτουργία και να αναστέλλεται η εισαγωγή και εγγραφή νέων σπουδαστών στα Τµήµατα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, µε την ίδια υπουργική απόφαση ρυθµίζονται
τα θέµατα των σπουδών, των εγγεγραµµένων σπουδαστών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και
του ΕΤΠ των οικείων Τµηµάτων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 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 παραµείνει µε ένα Τµήµα µετά τη διαδικασία συγχώνευσης
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του
ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το εναποµείναν 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-

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 Επιστηµονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων (ΕΕΜ) ΤΕΙ, µπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο µόνο για εξειδικευµένα µαθήµατα µέχρι τεσσάρων εβδοµαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση 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.»
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Άρθρο 16
Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΡ∆ΙΠ) και
Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Τµηµάτων Τεχνολογίας Τροφίµων ΤΕΙ
1. Στα Τµήµατα Τεχνολογίας Τροφίµων ΤΕΙ και στις ειδικότητες «Ειδικός Οινογνωσίας-Γευσιγνωσίας», «Γευσιγνωσία Τροφίµων» και «Οργανοληπτικός Έλεγχος» προσλαµβάνεται Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΡ∆ΙΠ), τα µέλη του οποίου επιτελούν εφαρµοσµένο εργαστηριακό διδακτικό έργο, που συνίσταται στη διεξαγωγή
εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο εφαρµογής 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, επαγγελµατική δραστηριότητα.
ββ) ∆ιετής τουλάχιστον διδακτική εµπειρία.
β) Βαθµίδα Β΄
αα) ∆εκαετής, στο αντικείµενο της θέσης, επαγγελµατική δραστηριότητα.
ββ) Τετραετής τουλάχιστον διδακτική εµπειρία.
γ) Βαθµίδα Α΄
αα) ∆ωδεκαετής, στο αντικείµενο της θέσης, επαγγελµατική δραστηριότητα.
ββ) Επταετής τουλάχιστον διδακτική εµπειρία.
γγ) ∆ηµοσιεύµατα περιεχοµένου συναφούς µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
3. Εκτός των άλλων προσόντων, για την εκλογή συνεκτιµώνται τίτλοι ή πιστοποιητικά σπουδών, εφόσον σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων 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 αυτού µπορεί να προσλαµβάνεται σε θέση Εργαστηριακού
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κτός από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος δεν εκλέγεται
άλλος ∆ιευθυντής Σχολής.»

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 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 άρθρου 15 του ν. 1404/1983, αντικαθίστανται ως εξής:
«Α. Καθηγητή Εφαρµογών ΤΕΙ
α) Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε αντικείµενο σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που
προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχής µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα
µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι ένα χρόνο διδακτικό έργο
σε Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ ή οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού.
β) Συναφή προς το αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστηµονική δραστηριότητα που τεκµαίρεται
από ικανότητα εφαρµογής επιστηµονικών γνώσεων και
τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεση τµήµατος ή ολοκληρωµένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά
αναγνωρισµένου κύρους.»
3. Οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων ισχύουν για
την εκλογή σε θέσεις Καθηγητών Εφαρµογών που προκηρύσσονται από 1.1.2014 και στο εξής.
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Άρθρο 18
Επαγγελµατική κατοχύρωση αποφοίτων ΤΕΙ
1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, τα σχετικά
µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων νεοϊδρυόµενων Τµηµάτων ΤΕΙ καθορίζονται µε τα διατάγµατα ίδρυσής τους. Στο πλαίσιο των διαταγµάτων του
προηγούµενου εδαφίου, οι κατ΄ιδίαν όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των επαγγελµατικών δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται µε τα διατάγµατα αυτά εξειδικεύονται εκάστοτε µε αποφάσεις των καθ΄ύλην αρµόδιων Υπουργών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
3549/2007.
2. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
γνώµη του ΣΑΤΕ και του ΣΑΠΕ, µπορεί να καθορίζονται
επίσης και τα σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη υφιστάµενων Τµηµάτων ΤΕΙ,
στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµη µέχρι την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού επαγγελµατικά δικαιώµατα 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 δικαιωµάτων αυτών µε αποφάσεις των καθ΄ύλην αρµόδιων Υπουργών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
3549/2007.
Για τα εκκρεµή σχέδια προεδρικών διαταγµάτων τα οποία έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.
1404/1983 και έχουν υποβληθεί προς συνυπογραφή στα
συναρµόδια Υπουργεία, ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης 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 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα για την επαγγελµατική κατοχύρωση των αποφοίτων Πανεπιστηµίων απαιτείται η γνώµη του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ».
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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, σύµφωνα 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 ειδικότητες ή γνωστικά αντικείµενα που ανήκουν σε Τµήµατα και
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ΕΠ βαθµίδας Καθηγητή Εφαρµογών ή Επίκουρου Καθηγητή, εκτός της επαγγελµατικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε
το άρθρο 15 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν µέχρι δύο φορές την ένταξή τους
σε κενές οργανικές θέσεις ΕΠ µετά από κρίση από το Εκλεκτορικό Σώµα του Τµήµατος, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 του
ν. 1404/1983, όπως ισχύει. Η σχετική αίτηση περιλαµβάνει µία προτίµηση τµήµατος και υποβάλλεται στις Γραµµατείες 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 άρθρου 16 εφαρµόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή.
2. Καθηγητές Εφαρµογών προσωποπαγών θέσεων
που εντάχθηκαν σε θέσεις Καθηγητή Εφαρµογών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1
του ν. 2621/1998 και τοποθετήθηκαν στο ΚΞΓΦΑ, σύµφωνα 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 αντίστοιχες αποδοχές της βαθµίδας αυτής πριν τη δηµοσίευση του ν. 2621/1998 και διδάσκουν υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογήν 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 Συµβούλιο του οικείου ΤΕΙ να ζητήσουν τη µετατροπή της
θέσης τους άνευ άλλης διαδικασίας σε προσωποπαγή
θέση Επίκουρου Καθηγητή ΕΠ που θα ανήκει στο
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Άρθρο 19
Συνεργασία µεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστηµίων
1. Τµήµατα των ΤΕΙ µπορούν να συνεργάζονται µε αντίστοιχα και οµοειδή Τµήµατα Πανεπιστηµίων, που έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφέρεια, εφόσον έχουν
αµφότερα αξιολογηθεί, για την από κοινού διοργάνωση
και διεξαγωγή µαθηµάτων ή άλλων συστατικών στοιχείων του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών, και ιδίως
για την παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, την εκπόνηση διπλωµατικών ή πτυχιακών εργασιών και τη διενέργεια των εξετάσεων, µε την ισότιµη
συµµετοχή φοιτητών και σπουδαστών.
2. Για τη συνεργασία συνάπτεται προγραµµατική σύµβαση, που εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ΤΕΙ και τη
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου, µετά από πρόταση των οικείων Γενικών Συνελεύσεων των συνεργαζόµενων Τµηµάτων, 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 αντικείµενο της συνεργασίας, η αµοιβαία ακαδηµαϊκή και διοικητική υποστήριξη, η αµοιβαία αναγνώριση της βαθµολογίας των µαθηµάτων, στα οποία συµµετέχουν επιτυχώς οι φοιτητές και σπουδαστές, η µνεία της συνεργασίας µεταξύ των οικείων Τµηµάτων στους τίτλους σπουδών που χορηγεί καθένα από αυτά.
Άρθρο 20
Καθηγητές Εφαρµογών
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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 διοίκησης των ΚΞΓΦΑ και στο εκλεκτορικό σώµα εκλογής ∆ιεύθυνσης ΚΞΓΦΑ. Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014 για
την κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών εφαρµόζονται όσα ισχύουν για τους λοιπούς Επίκουρους Καθηγητές των
ΤΕΙ µε προσωποπαγή θέση.
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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 δηµοσιεύσεως του παρόντος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των συµβάσεων σύµπραξης και των παρεπόµενων αυτών συµφώνων.»

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 Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Πανεπιστηµίων, καθώς και Ειδικού
Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των ΤΕΙ, που κενώνονται
για οποιαδήποτε αιτία, επαναπροκηρύσσονται τηρουµένης της διαδικασίας που προβλέπεται από τις κείµενες
διατάξεις, εφόσον η πρόταση για την προκήρυξη ή πλήρωση των θέσεων υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία που η θέση
παρέµεινε κενή.

Άρθρο 22
Θέµατα Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα
Στο ν. 1404/1983 προστίθεται άρθρο 28Α , το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 28Α
Θέµατα Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα
1. Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης ανέγερσης και λειτουργίας κτιριακών έργων και υποδοµών, µονάδων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) στις διατάξεις του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ
232 Α΄), η ανώνυµη εταιρία Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ΑΕ ή ο εκάστοτε αρµόδιος ∆ηµόσιος Φορέας, ασκούν στην Επικράτεια τις αρµοδιότητες της µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης, πάσης φύσεως συντήρησης, τεχνικής και κάθε άλλης διαχείρισης και διάθεσης των ανεγερθέντων κτιρίων, φύλαξης, ασφάλισης
και λειτουργίας των εν λόγω κτιριακών µονάδων, τις οποίες δύναται να αναθέτουν περαιτέρω στην Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού που προβλέπεται από το άρθρο 1 του παραπάνω νόµου.
2. Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης κτιριακών µονάδων των ΤΕΙ στις άνω διατάξεις του
ν. 3389/2005, και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων σύµπραξης και των παρεπόµενων αυτών συµφώνων, αναστέλλεται η εφαρµογή κάθε διάταξης νόµου,
µε την οποία παραχωρούνται σε άλλα πρόσωπα ή φορείς, πλην της ΟΣΚ ΑΕ ή του εκάστοτε αρµόδιου ∆ηµόσιου 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 συµβάσεις σύµπραξης και τα παρεπόµενα αυτών σύµφωνα. Τα
κτηριολογικά προγράµµατα και κτηριοδοµικά πρότυπα
των υπό ανέγερση µονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε τις υποβαλλόµενες κάθε φορά προτάσεις της ΟΣΚ ΑΕ. Επίσης το πολεοδοµικό γραφείο της ΟΣΚ ΑΕ έχει αποκλειστικό δικαίωµα έκδοσης της κατά νόµο απαραίτητης οικοδοµικής αδείας 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 λειτουργίας των κτιριακών αυτών µονάδων που προβλέπονται
στις κείµενες διατάξεις, καθώς και η τυχόν, προβλεπόµενη σε αυτές παροχή λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες δεν
περιλαµβάνονται στις παραπάνω συµβάσεις σύµπραξης
και στα παρεπόµενα σύµφωνα.
4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η κυριότητα των ακινήτων δεν δύναται να µεταβληθεί για όσο χρόνο ισχύει η
οικεία σύµβαση σύµπραξης και τα παρεπόµενα αυτής
σύµφωνα. Για την υπαγωγή ενός τέτοιου έργου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 µε φορέα υλοποίησης την ΟΣΚ
ΑΕ, απαιτείται η υποβολή του σχετικού αιτήµατος προς
την ∆ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα να συνοδεύεται από απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ περί ανάθεσης της αρµοδιότητας στην
ΟΣΚ ΑΕ, καθώς επίσης υποχρεωτικώς αναφέρεται το ακίνητο επί του οποίου θα ανεγερθούν οι κτιριακές υποδοµές. Η ΟΣΚ ΑΕ προγραµµατίζει, κατανέµει και οµαδοποι-
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Άρθρο 24
Λήψη αποφάσεων Συγκλήτου Πανεπιστηµίου
και Συνέλευσης ΤΕΙ
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η
πραγµατοποίηση συνεδρίασης ή η λήψη απόφασης Συγκλήτου Πανεπιστηµίου ή Συνέλευσης ΤΕΙ επί δύο διαδοχικές φορές για τα ίδια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, οι αποφάσεις για τα θέµατα αυτά λαµβάνονται από
το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου ή το Συµβούλιο του ΤΕΙ. Η αδυναµία συνεδρίασης ή λήψης απόφασης διαπιστώνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου 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 συνεδρίασης της Συγκλήτου ή Συνέλευσης αντίστοιχα.
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Άρθρο 25
Κατατακτήριες εξετάσεις
Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005, που προστέθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128
Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:
«Επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ΤΕΙ, που
τυχόν προκύπτουν µετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτήριων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας
πτυχιούχων Πανεπιστηµίου. Επίσης επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψηφίων για
κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστηµίων, που τυχόν προκύπτουν µετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτήριων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων
ΤΕΙ. Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από την αυτή κατηγορία µε την ίδια συνολική βαθµολογία, για την
πλήρωση των κενών θέσεων και για την αποφυγή της υπέρβασης 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
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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 ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.
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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 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη
της Αρχής.»

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 ιδρύµατος που αφορούν το Π.Μ.Σ. οι κατηγορίες των οποίων ορίζονται 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 προσθήκη του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄).

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 σπουδές.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 του ν.
3685/2008 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπεται Γενική Συνέλευση ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 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 καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, µέχρι την κύρωση του Οργανισµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος µε διάταγµα και τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

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΄) καταργείται η παράγραφος 7 και προστίθεται νέα παράγραφος
7 που έχει ως εξής:
«7. Οι δαπάνες µετακίνησης για την εκτέλεση των καθηκόντων των µελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (αντίτιµο εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή µισθωµένου µεταφορικού µέσου, έξοδα διανυκτέρευσης και ηµερήσια αποζηµίωση για το έργο της αξιολόγησης) καλύπτονται από
την Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α∆ΙΠ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, το ποσό των δαπανών αυτών, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3374/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«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 επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση έργου, κατά παρέκκλιση 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 διατάξεων 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 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
3.α) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδάφιο, 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
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Άρθρο 30
Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών
1. Η διεθνής συνάντηση µαθητών από σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παράλληλες αθλητικές, εκπαιδευτικές, πολιτισµικές, ψυχαγωγικές, επιστηµονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών» τελούν υπό την αιγίδα, την εποπτεία και την οικονοµική υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Οι εκδηλώσεις και το πρόγραµµα διοργάνωσής τους προσδιορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Για τη διοργάνωση της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών» 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 Σερρών 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 Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως Αντιπρόεδρο.
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 Συντονιστή, κατόπιν εισηγήσεως του ∆ιευθυντού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Σερρών.
v) Έναν ιατρό του Γενικού Νοσοκοµείου Σερρών, κατόπιν εισηγήσεως του ∆ιοικητού του Γενικού Νοσοκοµείου
Σερρών.
vi) Έναν εκπρόσωπο των ερασιτεχνικών συλλόγων
κλασσικής κατεύθυνσης του Νοµού Σερρών.
vii) Έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, Πολιτικό
Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κατόπιν εισηγήσεως του εκάστοτε Νοµάρχη Σερρών.
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viii) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού, κατόπιν εισηγήσεως
του Υφυπουργού Πολιτισµού αρµόδιου σε θέµατα αθλητισµού.
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 Νοµού Σερρών.
β. Χρέη Εκτελεστικής Γραµµατείας εκτελεί:
i) Ο ∆ήµαρχος Πρώτης Σερρών, που µετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.
ii) Το µέλος ∆ΕΠ του ΤΕΦΑΑ Σερρών, που µετέχει
στην ανωτέρω Επιτροπή.
iii) Ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στο Γυµνάσιο 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 µετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.
γ. Χρέη Γραµµατέως της Οργανωτικής Επιτροπής και
της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Μαθητιάδας Πρώτης
Σερρών εκτελεί ο Γραµµατέας του ∆ήµου Πρώτης Σερρών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων διευκολύνεται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, η µετακίνηση σχολικών οµάδων, αποτελούµενων από µαθητές και καθηγητές, προκειµένου να λαµβάνουν µέρος στη «Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών». Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται όλα τα διαδικαστικά θέµατα
για την οµαλή, ασφαλή και άρτια διοργάνωση της «Μαθητιάδας 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.
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σίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, από οποιονδήποτε φορέα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, να συµµετέχουν σε χρηµατοδοτήσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆., Οργανισµούς Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 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 παρούσας 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 Τµήµα, 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 τµηµάτων του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειµένου 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 παρατείνεται µέχρι το τέλος της διετίας που ορίζεται στο
πρώτο εδάφιο της περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής, εκτός αν έχουν εκλεγεί νέα ∆Σ.»
4. Στο άρθρο 12 του ν. 3685/2008 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ρυθµίζεται κάθε αναγκαία για την εφαρµογή και συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 λεπτοµέρεια, καθώς και κάθε ζήτηµα προσαρµογής των υφιστάµενων 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 απόφαση αυτή αποστέλλεται στο Πρυτανικό Συµβούλιο
του Τµήµατος ή στο Συµβούλιο του ΤΕΙ για έλεγχο νοµιµότητας. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι υποψήφιοι που µετεγγράφονται απαλλάσσονται από την
εξέταση σε µαθήµατα ή ασκήσεις που εξετάστηκαν µε επιτυχία στο Τµήµα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση οι
µετεγγραφόµενοι φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεώνονται να εξεταστούν σε µαθήµατα ή ασκήσεις, τα οποία
σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος υποδοχής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς
στο Τµήµα προέλευσης.
10.α. Οι µετεγγραφές πραγµατοποιούνται το αργότερο µέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Για
τους µετεγγραφόµενους κατά το εαρινό εξάµηνο σπουδαστές των ΤΕΙ, οι µετεγγραφές πραγµατοποιούνται µέχρι 15 Ιουνίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Κατάλογος µε
τις µετεγγραφές που πραγµατοποιήθηκαν και την αντιστοιχία των Τµηµάτων προέλευσης και υποδοχής αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος προέλευσης και του Τµήµατος υποδοχής και κοινοποιείται
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους και για
τους µετεγγραφόµενους κατά το εαρινό εξάµηνο σπουδαστές των ΤΕΙ µέχρι 30 Ιουνίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Κατά τον έλεγχο νοµιµότητας εάν διαπιστωθεί ότι
πραγµατοποιήθηκε µετεγγραφή χωρίς να συντρέχουν οι
νόµιµες προϋποθέσεις ή καθ’ υπέρβαση του προβλεπό-
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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, συγχρηµατοδοτούµενου ή µη, που εντάσσεται στο πλαίσιο των σκοπών του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).»
2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΙΚΥ ορίζονται τα όργανα, µονάδες ή στελέχη που είναι αρµόδια για το σχεδιασµό και προγραµµατισµό, την ωρίµανση, τη διενέργεια διαγωνισµών και ανάθεση συµβάσεων,
την παρακολούθηση και οικονοµική διαχείριση έργωνενεργειών, την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου
αυτών και τον εσωτερικό έλεγχο. Με όµοια απόφαση ορίζεται, 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 έρευνα στο γνωστικό αντικείµενό τους καθώς και για έρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη τοµέων του ∆ηµο-
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µενου ποσοστού ή χωρίς να υφίσταται αντιστοιχία µεταξύ των Τµηµάτων προέλευσης και υποδοχής που δεν οφείλεται σε υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών 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 υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή η µετεγγραφή ανακαλείται
υποχρεωτικά µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του
Τµήµατος και ο µετεγγραφόµενος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα µητρώα του Τµήµατος υποδοχής και επανεγγράφεται στα µητρώα του Τµήµατος προέλευσης.
10.β. Κατά της απόφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου
ή του Συµβουλίου ΤΕΙ αντίστοιχα µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, 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 ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νοµιµότητα της πράξης του
Πρυτανικού Συµβουλίου ή του Συµβουλίου ΤΕΙ. Εάν διαπιστωθεί 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 υπόθεση στο οικείο ΑΕΙ.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του
ν. 3282/2004, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3404/2005 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και στις περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων».
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Για τη διαπίστωση της υπαγωγής του µαθητή, προσκοµίζονται στην αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων τα δικαιολογητικά τα οποία καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, και εφόσον η εκάστοτε διεύθυνση του Σχολείου προσκοµίσει πρόγραµµα σπουδών όπου στην αντίστοιχη 1η ∆ηµοτικού ακολουθείται
σε εβδοµαδιαία βάση 5ωρη υποχρεωτική φοίτηση ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισµού.
3. Εφόσον µαθητής έχει φοιτήσει σε σχολείο της ανωτέρω παραγράφου, η υπαγωγή και η φοίτησή του στις
τάξεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν
στις τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
4. Στις τάξεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν στις τάξεις µη υποχρεωτικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, όπως εκάστοτε καθορίζονται και ισχύουν,
επιτρέπεται η εγγραφή και µετεγγραφή µαθητών, ελληνικής ή αλλοδαπής υπηκοότητας, στα σχολεία του άρθρου 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 εξής:
«1. Οι τίτλοι σπουδών, που εκδίδονται από το ξένο
σχολείο, θεωρούνται ισότιµοι και αντίστοιχοι των τίτλων
που εκδίδονται από τα ελληνικά σχολεία της αυτής βαθµίδας.
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, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Η διαπίστωση της
γνώσης της ελληνικής γλώσσας δεν συνιστά προϋπόθεση 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 οποίες παρέχουν κάθε είδους επαγγελµατική κατάρτιση,
αρχική ή συµπληρωµατική και εξασφαλίζουν στους εκπαιδευοµένους αντίστοιχα προσόντα µε τη διδασκαλία
επιστηµονικών, τεχνικών, επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων.»
8. Οι χορηγούµενοι στους αποφοίτους των µονάδων
της προηγούµενης παραγράφου, τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του ΟΕΕΚ, ως
ισότιµοι µε τους τίτλους αντιστοίχου διάρκειας φοίτησης
ινστιτούτων και σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης της
ηµεδαπής.
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Άρθρο 34
Ξένα Σχολεία
1. Στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 1 του
ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2 Α΄), στο οποίο ακολουθείται πρόγραµµα σπουδών, χώρας - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή συνδυαστικού προγράµµατος όπου µια από
τις εµπλεκόµενες χώρες είναι χώρα - µέλος της Ε.Ε., επιτρέπεται η φοίτηση µαθητών, υπηκοότητας χώρας - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς περιορισµούς.
2. Στα σχολεία της προηγούµενης παραγράφου, στα οποία ακολουθείται πρόγραµµα σπουδών τρίτης χώρας, επιτρέπεται η φοίτηση Ελλήνων µαθητών, µετά από προηγούµενη άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του αρµόδιου ∆ιοικητικού Τοµέα, η οποία χορηγείται µετά από αίτηση του έχοντος την επιµέλεια 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 αλλοδαπό 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 βαθµού 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, οποιασδήποτε βαθµίδας.
ζ) Όταν αποδεδειγµένα ο µαθητής θα µετοικήσει εντός της επόµενης τριετίας εκτός Ελλάδος και θα υποχρεωθεί να φοιτήσει σε σχολείο τρίτης χώρας.
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται µε αποφάσεις
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 35
Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων
που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφεροµένων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των Τµηµάτων Εικαστικών
και Εφαρµοσµένων Τεχνών των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και ∆υτικής Μακεδονίας καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε ποσοστό 5% εφόσον είναι κάτοχοι
τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, µε µειωµένη οπτική οξύτητα (µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%), κωφοί,
κωφάλαλοι, πάσχοντες από µεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, πάσχοντες από
συγγενή υδροκεφαλία µε µόνιµη τεχνητή παροχέτευση
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόµενη και
από άλλες διαµαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη µε φαινόµενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από µυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του
εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες
(λευχαιµίες, λεµφώµατα, συµπαγείς όγκους), από το
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σύνδροµο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από
βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευµόνων), από
σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά µυασθένεια θεραπευτικώς αντιµετωπιζόµενη µε φαρµακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιµορραγική διάθεση - αιµορροφιλίες και υποβαλλόµενοι σε θεραπεία µε παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε µεταµόσχευση µυελού των οστών ή µεταµόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς,
ήπατος, πνευµόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώµενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδροµο Evans, πολυµεταγγιζόµενοι πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, µε κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία άνω του
67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή
θροµβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθµογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας µε εµφυτευµένο απινιδωτή, καθώς και από
τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύµπλοκες συγγενείς
καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή µη µε πνευµονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από µονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορµό, από παθήσεις του µυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν µόνιµη διαταραχή της
λειτουργίας της καρδιάς (κλάσµα εξώθησης<35%), από
υπερτροφικού τύπου µυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή
πνευµονική υπέρταση, από σοβαρή πνευµονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδροµο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία µε τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας
φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες
από τη νόσο Wilson, από το σύνδροµο πολλαπλής νευρινωµάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν µυέλωµα, από χρόνια σαρκοείδωση (µορφές µεγάλης βαρύτητας µε πνευµονική εντόπιση), από αυτοάνοση ηπατίτιδα,
από τραυµατική απώλεια και των δυο όρχεων ή αµφίπλευρη ορχεκτοµή, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτοµή ολική, από κρανιοφαρυγγίωµα του εγκεφάλου, καθώς και από διάσπαρτο ερυθυµατώδη λύκο ή σκληροδερµία µε
προσβολή των πνευµόνων (πνευµονική ίνωση, πνευµονική αγγειίτιδα), ή των νεφρών (κρεατινίνη ορού >3 ή
clearance κρεατινίνης <4) ή της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα,
µυοκαρδίτιδα) και οι υποβληθέντες σε ολική ή µερική κολεκτοµή.
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 Λύκειο κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προγενέστερη σειρά προτίµησης και σε περίπτωση ίδιας προτίµησης για το συγκεκριµένο τµήµα προηγούνται οι µεγαλύτεροι σε ηλικία µε βάση το έτος γέννησής τους. Αν
ταυτίζεται και το έτος γέννησης εισάγονται ως υπεράριθµοι.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, 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
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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 αντικαταστάθηκε 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 Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας», ως ισχύει σήµερα και αναδροµικά
από την έκδοσή της.
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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 οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Συγκροτήµατος είτε µε µεταφορικά µέσα µισθωµένα από την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η αγορά ή µίσθωση σχολικών λεωφορείων εξειδικευµένων προδιαγραφών που τάσσονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τη µεταφορά των µαθητών των
ΣΜΕΑΕ που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων θέσεις οδηγών και συνοδών των µαθητών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου
χρόνου, που κατανέµονται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στις ΣΜΕΑΕ. Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Η αντιµετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων
που έχουν κατανεµηθεί στις ΣΜΕΑΕ που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία γίνεται από τις οικείες Σχολικές 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 διαθέτουν 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 υπάρχουσες συµβάσεις.».

Άρθρο 38
Κατάργηση - Τροποποίηση άλλων διατάξεων
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 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 παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε 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΄) προστίθεται 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-
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Άρθρο 39
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. Παπαθανασίου
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τροπών ορίζονται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι τριµελείς επιτροπές 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 αντικαθίσταται 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, ιδιόκτητων ή µη, των ιδρυµάτων, καθώς και συντήρησης των
κτιριακών τους εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ). Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του
ιδρύµατος.»
4. α) Το παράβολο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) για
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων 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 άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
20 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3696/2008.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αρ. Σπηλιωτόπουλος
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Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟ∆ΗΜΟΣ
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
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σκούν έλεγχο νοµιµότητας στους διορισµούς και τις εξελίξεις των µελών Ε.Π., καθώς και να δηµοσιεύουν στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τις αντίστοιχες πράξεις, όπως ακριβώς συµβαίνει και στα Πανεπιστήµια.
- Για τα νέα Τµήµατα Τ.Ε.Ι., τα σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων τους θα καθορίζονται πλέον µε τα προεδρικά διατάγµατα ίδρυσης των
οικείων Τµηµάτων, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα.
- Προβλέπεται η συνεργασία Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστηµίων σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών.
Με τις ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου επιτυγχάνεται η πλήρης εναρµόνιση της λειτουργίας των δύο
παράλληλων τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης και η
περαιτέρω καταξίωση των Τ.Ε.Ι., ώστε να δρουν και αυτά
ανταγωνιστικά µέσα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, παρέχοντας σπουδές υψηλής
ποιότητας µε κύρος και αξιοπιστία.
3. Επίσης, στο παρόν σχέδιο νόµου αντιµετωπίζονται
ορισµένα επιµέρους ζητήµατα των ιδρυµάτων της ανώτατης εκπαίδευσης µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία
τους, καθώς και άλλα συναφή ζητήµατα σε σχέση µε τη
λειτουργία της Αρχής ∆ιασφάλισης της Ποιότητας
(Α.∆Ι.Π.) στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) κ.λπ..

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
1. Από το 2004, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), µε στόχο τη στήριξη του ανώτατου χαρακτήρα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) αλλά και τη γενικότερη αναβάθµιση
του επιπέδου σπουδών τους, έχει προωθήσει συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Συγκεκριµένα, για να αντιµετωπισθούν προβλήµατα τα οποία προέκυψαν µε την
ψήφιση του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) και να ρυθµισθούν θεσµικά θέµατα των Ιδρυµάτων, το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
προώθησε την ψήφιση του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄).
Με το ν. 3404/2005 συµπληρώθηκαν και ενισχύθηκαν οι
αναγκαίες διαδικασίες για τη διασφάλιση και προαγωγή
της ποιότητας της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, ενισχύθηκε η αυτοδιοίκηση των Τ.Ε.Ι.,
δεδοµένου ότι πλέον τα προγράµµατα σπουδών των
Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. καταρτίζονται µε ευθύνη των ίδιων των
Ιδρυµάτων. Επίσης, επιλύθηκε σειρά θεσµικών θεµάτων
που αφορούσαν στην εύρυθµη λειτουργία των Τ.Ε.Ι. και
τα οποία εκκρεµούσαν για πολλά χρόνια. Ακόµη, βάσει
των εξουσιοδοτικών διατάξεων του προαναφερθέντος
νόµου καθορίστηκε το Περιεχόµενο Σπουδών για 154
Τµήµατα των Τ.Ε.Ι., κάτι που αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Τ.Ε.Ι.. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα πραγµατοποίησης εφαρµοσµένης έρευνας από
τα Τ.Ε.Ι., κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτηµα των Ιδρυµάτων ως συνέπεια της ανωτατοποίησής τους.
Στη συνέχεια, ψηφίστηκε ο ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄)
προκειµένου να ενταχθούν ουσιαστικά τα Τ.Ε.Ι. στον τεχνολογικό τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Βάσει του
νόµου αυτού, τα Τ.Ε.Ι. αποτελούν πλέον ρητά Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), ώστε να µην µπορεί να
αµφισβητηθεί ο χαρακτήρας τους ως ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, µε το ως άνω άρθρο του νόµου αυτού οριοθετήθηκε πλέον ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης και κατέστη σαφής η διάκριση σε πανεπιστηµιακό και τεχνολογικό τοµέα. Ακόµη, µε τις ρυθµίσεις του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ
49 Α΄) «Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και
άλλες διατάξεις» τα Τ.Ε.Ι. αντιµετωπίζονται ισότιµα µε
τα Πανεπιστήµια. Επίσης, µε το ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές»
ενδυναµώθηκε ο ρόλος των Τ.Ε.Ι., καθώς δόθηκε σε αυτά η δυνατότητα αυτοδύναµης οργάνωσης Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).
2. Με το παρόν σχέδιο νόµου ολοκληρώνεται ουσιαστικά η ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι.. Ειδικότερα, συµπληρώνονται και τροποποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις για
τα Τ.Ε.Ι. µε σκοπό την περαιτέρω ενδυνάµωση των ακαδηµαϊκών χαρακτηριστικών τους και την εναρµόνιση του
νοµοθετικού τους πλαισίου µε τα ισχύοντα για τα Πανεπιστήµια. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής ρυθµίσεις:
- Εισάγεται ο θεσµός των ερευνητικών Εργαστηρίων
στα Τ.Ε.Ι., ως απαραίτητο βήµα για τη συστηµατική ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα Ιδρύµατα.
- Οι θέσεις Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θεωρούνται ενιαίες, όπως
συµβαίνει και για τις θέσεις των µελών ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων.
- Εξισώνεται ο χρόνος σπουδών στα Τ.Ε.Ι. µε το χρόνο σπουδών στα Πανεπιστήµια. Πλέον το εξάµηνο των
Τ.Ε.Ι. διαρκεί 13 πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, όπως
ακριβώς ισχύει και για τα Πανεπιστήµια.
- Ενισχύεται η αυτοδιοίκηση των Τ.Ε.Ι., παρέχοντας
τη δυνατότητα στους Προέδρους των Ιδρυµάτων να α-
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Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Κεφάλαιο Α΄ «Θέµατα του τεχνολογικού τοµέα
της ανώτατης εκπαίδευσης» (άρθρα 1 έως 22)
1. Με τα άρθρα 1 έως 4 εισάγεται ο θεσµός των Ερευνητικών Εργαστηρίων στα Τ.Ε.Ι. και περιλαµβάνονται οι
αναγκαίες ρυθµίσεις. Τα Εργαστήρια που λειτουργούν
σήµερα στα Τ.Ε.Ι. είναι κυρίως εκπαιδευτικού και όχι ερευνητικού χαρακτήρα. Με την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στην Ανώτατη Εκπαίδευση, τίθεται επιτακτικά το ζήτηµα της
θεσµοθέτησης και ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας, που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σηµαντικό βήµα για τη συστηµατική ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων αποτελεί η εισαγωγή του θεσµού των Ερευνητικών Εργαστηρίων στα
Τ.Ε.Ι., µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4.
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Άρθρο 1: «Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση
ή µετονοµασία εργαστηρίων ΤΕΙ»
Στο άρθρο 1 καθορίζεται η διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και µετονοµασίας εργαστηρίων
Τ.Ε.Ι. µε τον ίδιο τρόπο που ισχύει στα Πανεπιστήµια.
Άρθρο 2: «Σκοποί εργαστηρίων ΤΕΙ»
Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι σκοπός των εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στα Τ.Ε.Ι., η
ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των µελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στον τοµέα της έρευνας,
η δηµιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων κ.ά.. Επίσης, στο άρθρο αυτό αναφέρονται ειδικότερα οι δράσεις
που µπορούν να αναλαµβάνουν τα Εργαστήρια των
Τ.Ε.Ι. (διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο κ.ά.).
Άρθρο 3: «∆ιευθυντής εργαστηρίου ΤΕΙ»
Στο άρθρο 3 καθορίζονται οι λεπτοµέρειες ορισµού ή
εκλογής του ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου µε τον ίδιο
τρόπο που ισχύει στα Πανεπιστήµια.
Άρθρο 4: «Έσοδα εργαστηρίων ΤΕΙ»
Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι τα έσοδα των Εργαστηρίων
προέρχονται από την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται για ίδιο λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων, τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστηµονικών προϊόντων κ.ά. ενώ διευκρινίζεται ότι η
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διαχείριση των εσόδων των εργαστηρίων θα γίνεται από
τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
από τον οποίο αποδίδεται προς το οικείο Τ.Ε.Ι. µέρος
των εσόδων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2
του άρθρου 7 της 679/22.8.1996 ΚΥΑ (ΦΕΚ 826 Β΄).
2. Με τα άρθρα 5 έως 22 ρυθµίζονται θέµατα των Τ.Ε.Ι.
κατ’ αναλογία µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν στον πανεπιστηµιακό τοµέα, µε σκοπό την εναρµόνιση της λειτουργίας των δύο παράλληλων τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης.

sis
.g
r

ες, όπως συµβαίνει και για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων. Με τον τρόπο αυτό η εξέλιξη των µελών Ε.Π.
σε ανώτερες βαθµίδες µπορεί να γίνει απρόσκοπτα.
Παράγραφος 2
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η ισχύουσα διάταξη του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 1404/1983, ώστε οι Επίκουροι Καθηγητές να έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν
την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µετά τη µονιµοποίησή τους.
Παράγραφος 3
Στην παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι η έναρξη της διαδικασίας εξέλιξης στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή γίνεται
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου µέλους Ε.Π..

Άρθρο 5: «Γνωστικά αντικείµενα µελών ΕΠ των ΤΕΙ»
Στο άρθρο 5 καθορίζεται η διαδικασία για τον καθορισµό του γνωστικού αντικειµένου υπηρετούντων µελών
Ε.Π. σε περίπτωση ελλείψεως αυτού ή για την αλλαγή
του. Η ρύθµιση αυτή προβλέπεται για το λόγο ότι στα
Τ.Ε.Ι. σήµερα υπηρετούν καθηγητές οι οποίοι διορίστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173
Α΄) µε βάση τον τίτλο του βασικού τους πτυχίου και όχι
µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο ή την εξειδίκευσή
τους. Επίσης οι Καθηγητές Εφαρµογών που έχουν διοριστεί µε βάση την εξειδίκευση τους, λόγω του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισµού, όταν αποκτήσουν διδακτορικό τίτλο δεν µπορούν
να εξελιχθούν σε επόµενη βαθµίδα µε γνωστικό αντικείµενο που προσδιορίζεται από το διδακτορικό τους τίτλο,
αλλά εξακολουθούν να θεωρούνται µε εξειδίκευση η οποία προκύπτει από το µεταπτυχιακό τίτλο µε τον οποίο
διορίστηκαν.

Άρθρο 8: «Πλήρωση – Προκήρυξη θέσεων µελών ΕΠ των ΤΕΙ»
Στο άρθρο 8 ορίζεται ότι οι θέσεις µελών Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι. που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία προκηρύσσονται εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους από την ηµεροµηνία που η θέση παρέµεινε κενή. Εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους από την έγκριση της σχετικής πίστωσης προκηρύσσονται επίσης οι θέσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγραµµατισµού των Τ.Ε.Ι.. Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν έχει πραγµατοποιηθεί η προκήρυξη, η σχετική έγκριση της πίστωσης ακυρώνεται αυτοδικαίως.
Άρθρο 9: «∆ιορισµός – Κρίση κωλυόµενων
µελών ΕΠ των ΤΕΙ»
Με το άρθρο 9 ενισχύεται η αυτοδιοίκηση των Τ.Ε.Ι.,
παρέχοντας τη δυνατότητα στους Προέδρους των Ιδρυµάτων να ασκούν τον έλεγχο νοµιµότητας στους διορισµούς και τις εξελίξεις των µελών Ε.Π., όπως ακριβώς
συµβαίνει και στα Πανεπιστήµια (παράγραφος 1), και να
προβαίνουν οι ίδιοι στις µετατροπές των θέσεων του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (παράγραφος 2), καθώς και να
δηµοσιεύουν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τις σχετικές πράξεις τους. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 2 δίνεται η δυνατότητα σε µέλη Ε.Π. που δεν έκαναν χρήση
των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 6 του ν.
2916/2001 λόγω νοµίµου κωλύµατος, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, να κριθούν
µετά την άρση του κωλύµατος.

lip

Άρθρο 6: «∆ικαιώµατα αποχωρούντων µελών
ΕΠ – Οµότιµοι καθηγητές ΤΕΙ»
Παράγραφος 1
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 ορίζεται, όπως ισχύει και για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων, ότι µέλη
Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συµπληρώσεως
του ορίου ηλικίας διατηρούν την ιδιότητα του µέλους
τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων και την ιδιότητα του µέλους επταµελούς εξεταστικής επιτροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες είχαν πριν την αποχώρησή τους. Επίσης, διατηρούν τις θέσεις σε διοικητικά συµβούλια Ν.Π.∆.∆. ή σε κάθε είδους επιτροπές στις οποίες
είχαν διορισθεί ως µέλη Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους,
συνεχίζουν να συµµετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράµµατα συµµετείχαν πριν από αυτή και µπορούν να ορίζονται ως µέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση
µελών Ε.Π. ενώ µπορούν να παραδίδουν µεταπτυχιακά
µαθήµατα και να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης.
Παράγραφος 2
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 ορίζεται ότι η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) µελών του οικείου Τ.Ε.Ι. απονέµει τον τίτλο του Οµότιµου Καθηγητή σε όσα µέλη Ε.Π. της βαθµίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιµώντας το έργο και την προσφορά τους. Με τη διάταξη
αυτή ευθυγραµµίζεται η σχετική νοµοθεσία των Τ.Ε.Ι. µε
την αντίστοιχη των Πανεπιστηµίων και ειδικότερα µε την
παράγραφο 5α του άρθρου 26 του ν. 3549/2007, η οποία
προβλέπει την απονοµή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του τίτλου του Οµότιµου Καθηγητή σε όσα µέλη της
βαθµίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιµώντας το έργο και την προσφορά τους.
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Άρθρο 10: «Εκπαιδευτικές άδειες µελών ΕΠ των ΤΕΙ»
Μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. µε το ν. 2916/2001
και το ν. 3549/2007, δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι χρήσης εκπαιδευτικής άδειας για την απόκτηση ακαδηµαϊκών προσόντων για την εξέλιξη των µελών Ε.Π., όπως
αυτή προεβλέπετο από το ν. 1404/1983. Τα προσόντα
που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων µελών Ε.Π., οι
υποψήφιοι ήδη τα κατέχουν κατά τη διαδικασία εκλογής
τους. Εποµένως, µε το άρθρο 10 δίνεται η δυνατότητα
στα µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους στα Τεχνολογικά Ιδρύµατα, να έχουν το δικαίωµα εκπαιδευτικής άδειας για τον εµπλουτισµό των γνώσεών τους και την ενηµέρωση τους µε τις νεότερες επιστηµονικές εξελίξεις του τοµέα τους, καθώς και για συνεργασίες ερευνητικής και διδακτικής µορφής σε αντίστοιχα Ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως το ίδιο ισχύει και για τα µέλη ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων.

Άρθρο 7: «Ενιαίες θέσεις µελών ΕΠ των ΤΕΙ»
Παράγραφος 1
Στα Τ.Ε.Ι. οι θέσεις Ε.Π. είναι κατανεµηµένες αριθµητικά κατά βαθµίδα. Αυτό εµποδίζει την εξέλιξη µελών Ε.Π.
όταν η βαθµίδα είναι καλυµµένη από ήδη υπηρετούντα
σε αυτήν µέλη. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 όλες οι θέσεις Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θεωρούνται ενιαί-

Άρθρο 11: «Παραρτήµατα ΤΕΙ»
Παράγραφος 1
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 ορίζεται ότι η διάταξη για την πρόσληψη ερευνητών ως επισκεπτών καθηγητών στα Πανεπιστήµια εφαρµόζεται αναλογικά και στα Τ.Ε.Ι.
Παράγραφος 2
Με την προτεινόµενη ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα
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στα Παραρτήµατα των Τ.Ε.Ι. να περιλαµβάνουν το πολύ
δύο (2) Σχολές ή µέχρι τέσσερα (4) ανεξάρτητα Τµήµατα
για λόγους καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας τους.

κού αντικειµένου του Τµήµατος. Στο άρθρο αυτό καθορίζονται επίσης οι βαθµίδες (Α΄, Β΄και Γ΄) των ως άνω θέσεων και προσδιορίζονται ειδικότερα τα απαραίτητα
προσόντα.
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Άρθρο 12: «Σύσταση νέων θέσεων ΕΠ και
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) σε ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ»
Στο άρθρο 12 προβλέπεται ότι µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστώνται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις για το διορισµό µελών Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΠ) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού
(ΕΤΠ) στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγραµµατισµού.

Άρθρο 17: «Συγχώνευση, µετονοµασία και
άλλες µεταβολές των Τµηµάτων ΤΕΙ»
Παράγραφος 1
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 ορίζεται ότι µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και όταν πρόκειται για σύσταση ή κατάργηση θέσεων και του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από γνώµη του Σ.Α.Τ.Ε. και εκτός των περιπτώσεων ίδρυσης Τ.Ε.Ι. και της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι., µπορεί να ιδρύονται, καταργούνται ή κατατέµνονται Τ.Ε.Ι.,
Παραρτήµατα, Σχολές ή Τµήµατα ή να συγχωνεύονται ή
µετονοµάζονται Τ.Ε.Ι..
Παράγραφος 2
Όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 17 η συγχώνευση, η αλλαγή γνωστικού αντικειµένου και η µετονοµασία Παραρτηµάτων, Σχολών ή Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. γίνεται πλέον µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και όχι µε προεδρικό
διάταγµα για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας, ώστε να
µπορούν τα Τ.Ε.Ι. να προσαρµόζονται στις νέες εξελίξεις της κοινωνίας και της οικονοµίας, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
Συγκεκριµένα στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 17 ορίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του Σ.Α.Τ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του
Τ.Ε.Ι. µετά από εισήγηση των Συµβουλίων των οικείων
Τµηµάτων, µπορεί να αλλάζουν γνωστικό αντικείµενο,
µετονοµάζονται ή συγχωνεύονται Παραρτήµατα, Σχολές
ή Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζονται και οι προβλεπόµενες κατευθύνσεις των συγχωνευόµενων Τµηµάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής.
Με την ίδια διαδικασία µπορεί Τµήµατα των Τ.Ε.Ι., στα
οποία ο αριθµός των κατ’ έτος εγγεγραµµένων σπουδαστών είναι µικρότερος του 10% του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα για πέντε (5) συνεχόµενα ακαδηµαϊκά
έτη, να αλλάζουν γνωστικό αντικείµενο, µετονοµάζονται
ή συγχωνεύονται υποχρεωτικά µε άλλο Τµήµα συναφούς γνωστικού αντικειµένου που λειτουργεί στο ίδιο
Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε
λόγο η διαδικασία αυτή, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Σ.Α.Τ.Ε., να διακόπτεται υποχρεωτικά η λειτουργία και να αναστέλλεται η εισαγωγή και
εγγραφή νέων σπουδαστών στα Τµήµατα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, µε την ίδια υπουργική απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα των σπουδών, των εγγεγραµµένων σπουδαστών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού
και του Ε.Τ.Π. των οικείων Τµηµάτων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
Παράγραφος 3
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 ορίζεται ότι σε περίπτωση που σε ένα Τ.Ε.Ι. µία Σχολή παραµείνει µε ένα
Τµήµα µετά τη διαδικασία συγχώνευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το εναποµείναν Τµήµα
συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του µε την ονοµασία
"Σχολή". Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ονοµάζεται "∆ιευθυντής" και συµµετέχει στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. µε
τις αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή Σχολής. Εκτός από τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος δεν εκλέγεται άλλος ∆ιευθυντής Σχολής.
Οι ως άνω ρυθµίσεις του άρθρου 17 προτείνονται, ώ-

Άρθρο 13: «∆ιάρκεια Εξαµήνων ΤΕΙ»
Παράγραφος 1
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 ορίζεται ότι και για
τα Τ.Ε.Ι. κάθε εξάµηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς
(13) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας. Η προηγούµενη
ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία κάθε εξάµηνο για τα
Τ.Ε.Ι. διαρκούσε 15 πλήρεις εβδοµάδες δηµιουργούσε
πρακτικά προβλήµατα στη λειτουργία των Ιδρυµάτων,
καθώς σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων, όπως
π.χ. απεργίες, καταλήψεις κ.ά. δεν υπήρχε ο απαιτούµενος χρόνος ώστε να αναπληρωθούν τα µαθήµατα. Επίσης, µε τη διάταξη αυτή, εξισώνεται ο χρόνος σπουδών
στα Τ.Ε.Ι. µε το χρόνο σπουδών στα Πανεπιστήµια, σύµφωνα µε το σκεπτικό της σύγκλισης των ρυθµίσεων για
τους δύο τοµείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Παράγραφος 2
Με την παράγραφο 2 επιλύονται ερµηνευτικά προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί από την εφαρµογή της
τροποποιούµενης διάταξης.
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Άρθρο 14: «Εκλογή Αναπληρωτή
Προϊσταµένου Τµήµατος ΤΕΙ»
Στο άρθρο 14 ορίζεται ότι ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος αναδεικνύεται ταυτόχρονα και µε την ίδια
διαδικασία µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος, όπως
συµβαίνει και στα Πανεπιστήµια (παράγραφος 1) και ότι
οι Αναπληρωτές Προϊστάµενοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι., που έχουν οριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
9 του ν. 1404/1983, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την πραγµατοποίηση των πρώτων, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκλογών για
την ανάδειξη του Προϊσταµένου του Τµήµατος και του αναπληρωτή του (παράγραφος 2).
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Άρθρο 15: «Επιστηµονικοί, Εργαστηριακοί Συνεργάτες
και Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων (ΕΕΜ) ΤΕΙ»
Στο άρθρο 15 ορίζεται ότι µε τους όρους που διέπουν
την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστηµονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.) Τ.Ε.Ι., µπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο, µόνο για εξειδικευµένα µαθήµατα µέχρι τεσσάρων εβδοµαδιαίων ωρών ως υπερωριακή
απασχόληση 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»
Στο άρθρο 16 ορίζεται ότι στα Τµήµατα Τεχνολογίας
Τροφίµων των Τ.Ε.Ι. και στις ειδικότητες: α) Ειδικός Οινογνωσίας-Γευσιγνωσίας, β) Γευσιγνωσία τροφίµων και
γ) Οργανοληπτικός Έλεγχος προσλαµβάνεται Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.∆Ι.Π.), τα µέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό εφαρµοσµένο διδακτικό έργο, που συνίσταται στη διεξαγωγή εργαστηριακών και
πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο εφαρµογής του γνωστι-
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στε τα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. να καταστούν ευέλικτα και ανταγωνιστικά µέσα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

τον τίτλο του Επίκουρου Καθηγητή και τις αντίστοιχες αποδοχές της βαθµίδας τους πριν τη δηµοσίευση του
ν. 2621/1998 και διδάσκουν υποχρεωτικό µάθηµα ή κατ’
επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών των τµηµάτων Τ.Ε.Ι., να µετατρέψουν τη θέση τους
σε προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι.. Η µετατροπή επέρχεται αυτοδικαίως χωρίς άλλη διαδικασία
και προϋπόθεση. Για τη µεταβολή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι.. Μέχρι
την 31η ∆εκεµβρίου 2014 για την κατηγορία αυτή των
εκπαιδευτικών εφαρµόζονται όσα ισχύουν για τους λοιπούς Επίκουρους Καθηγητές Τ.Ε.Ι. σε προσωποπαγή θέση. Η προτεινόµενη ρύθµιση αποκαθιστά µια σοβαρή αδικία του παρελθόντος εν όψει και του γεγονότος ότι η διδασκαλία υποχρεωτικών µαθηµάτων του προγράµµατος
σπουδών υποδεικνύει και την αναβάθµιση του αντίστοιχου έµπειρου διδακτικού προσωπικού.
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Άρθρο 18: «Καθορισµός επαγγελµατικών
δικαιωµάτων αποφοίτων ΤΕΙ»
Στο άρθρο 18 προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού, τα σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων νεοϊδρυόµενων Τµηµάτων
Τ.Ε.Ι. καθορίζονται µε τα διατάγµατα ίδρυσής τους, όπως και για τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα. Με διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του
Σ.Α.Τ.Ε., µπορεί να καθορίζονται επίσης και τα σχετικά
µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη
υφιστάµενων Τµηµάτων Τ.Ε.Ι., στους οποίους δεν έχουν
αναγνωριστεί ακόµη µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού επαγγελµατικά δικαιώµατα µε διατάγµατα, που
προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 25 του ν. 1404/1983. Οι ρυθµίσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εναρµόνιση της λειτουργίας των δύο
παράλληλων τοµέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 22: «Θέµατα Συµπράξεων ∆ηµόσιου
και Ιδιωτικού Τοµέα»
Η παρούσα ρύθµιση προτείνεται λαµβανοµένων υπ’ όψιν των διατάξεων του ν. 1404/1983 περί της δοµής και
λειτουργίας των Τ.Ε.Ι., του ν. 2916/2001, του
ν. 2909/2001, του ν. 3027/2002, του ν. 3405/2005, του
ν. 3549/2007, του π.δ. 121/1999, καθώς επίσης και του
π.δ. 414/1998 περί µετατροπής του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) σε ανώνυµη εταιρία και συγκεκριµένα το άρθρο 3 του π.δ. 414/1998 που καθορίζει τους σκοπούς της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ειδικότερα δε τους ορισµούς στο
στοιχείο Α:
Ι. Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η Ο.Σ.Κ. Α.Ε έχει ως σκοπούς «τη συµβολή στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών στέγασης της εκπαιδευτικής κοινότητας είτε αυτόνοµα είτε και για λογαριασµό των φορέων του ∆ηµοσίου.»
ΙΙ. Στην παρ. 6 ορίζεται ότι η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει ως σκοπό
«την εκπόνηση µελετών, την κατασκευή έργων και τη
διαχείριση προγραµµάτων που αφορούν εκπαιδευτικές
υποδοµές και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και αφορούν αµιγώς στην εκπαίδευση ή εντάσσονται σε ολοκληρωµένα προγράµµατα
Υπουργείων, Οργανισµών, περιφερειακών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. όλης της χώρας ή γενικότερα φορέων του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα» και
ΙΙΙ. Στην παρ.10 ορίζεται ότι η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει ως σκοπό «την ανάληψη καθηκόντων συµβούλου διαχείρισης ή
συµβούλου αξιολόγησης ή συµβούλου µελετών και γενικότερα προγραµµάτων και έργων που αφορούν στους
τοµείς δραστηριότητάς της και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εκτελούνται
από Υπουργεία, Οργανισµούς, Περιφερειακές και Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή γενικότερα φορέων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα καθώς και
∆ιεθνών Φορέων».
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3027/2002 που
συµπληρώνει τους σκοπούς της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και συγκεκριµένα την παρ.1. η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ασχολείται «µε την κάλυψη αναγκών στέγασης και υλικοτεχνικής υποδοµής.»
Στη συνέχεια του ιδίου άρθρου στην παρ. 7 στοιχείο ββ΄
προβλέπεται ότι η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει τη δυνατότητα για τη
«δηµιουργία της κατάλληλης τεχνικής υποδοµής και η
προµήθεια του κατάλληλου εξοπλισµού για τη λειτουργία εκπαιδευτικών µονάδων … στο πλαίσιο των σκοπών
της».
Επιπρόσθετα, µε το άρθρο 2 παρ.14 του ν. 3027/2002
προβλέφθηκε ότι «Με πρόταση του Συµβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. και αποδοχή της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., επιτρέπεται η ανάθεση στην Ο.Σ.Κ.
Α.Ε. καθηκόντων ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για Τ.Ε.Ι.
που δεν διαθέτουν επαρκώς στελεχωµένη Τεχνική Υπηρεσία. Με ίδια διαδικασία είναι δυνατή η ανάθεση από
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Άρθρο 19: «Συνεργασία µεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστηµίων»
Στο άρθρο 19 ορίζεται ότι Τµήµατα Τ.Ε.Ι. µπορούν να
συνεργάζονται µε αντίστοιχα και οµοειδή Τµήµατα Πανεπιστηµίων, τα οποία έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφέρεια, για την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή
µαθηµάτων ή άλλων συστατικών στοιχείων του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών και ιδίως για την παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, την
εκπόνηση διπλωµατικών ή πτυχιακών εργασιών και τη
διενέργεια των εξετάσεων µε την ισότιµη συµµετοχή
σπουδαστών και φοιτητών. Για τη συνεργασία αυτή συνάπτεται σχετική προγραµµατική σύµβαση που εγκρίνεται από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. και τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου, µετά από πρόταση των οικείων Γ.Σ. των συνεργαζόµενων Τµηµάτων. Η ρύθµιση αυτή ενισχύει την
αµοιβαία συνεργασία µεταξύ των δύο παράλληλων τοµέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε σκοπό την ουσιαστική
ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι..
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Άρθρο 20: «Καθηγητές Εφαρµογών»
Στην παράγραφο 1 ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση µέλους Ε.Π. η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος και στην παράγραφο 2 προβλέπονται τα απαιτούµενα ειδικότερα προσόντα για την εκλογή σε θέση Καθηγητή Εφαρµογών. Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν για την εκλογή σε θέσεις Καθηγητών Εφαρµογών που προκηρύσσονται από 1.1.2014 και
στο εξής. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις είναι απαραίτητες
για την εναρµόνιση των δύο παράλληλων τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης, του τεχνολογικού και του πανεπιστηµιακού, αλλά και για τη γενικότερη αναβάθµιση των
Τ.Ε.Ι..
Άρθρο 21: «Καθηγητές Εφαρµογών στο Κέντρο Ξένων
Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ)»
Παράγραφος 1
Στην παράγραφο 1 προβλέπονται η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις µε τις οποίες οι Καθηγητές Εφαρµογών
προσωποπαγών θέσεων που εντάχθηκαν σε θέσεις Καθηγητή Εφαρµογών και τοποθετήθηκαν στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.), έχουν
το δικαίωµα να ζητήσουν την ένταξή τους σε κενές οργανικές θέσεις Ε.Π. µετά από κρίση από το Εκλεκτορικό
Σώµα του Τµήµατος.
Παράγραφος 2
Με την παράγραφο 2 δίδεται η δυνατότητα στους Καθηγητές Εφαρµογών προσωποπαγών θέσεων, που είχαν
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Τ.Ε.Ι. και η ανάληψη από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. πρόσθετων καθηκόντων, όπως η σύνταξη µελέτης, η επίβλεψη έργων ή
µελετών, η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συµβούλου
κατά τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.
1418/1984 και η προµήθεια εξοπλισµών.»
Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3389/2005
(ΦΕΚ 232 Α΄/22.9.2005) καθορίστηκαν οι όροι για την υπαγωγή έργων και υπηρεσιών του ∆ηµοσίου στις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.). Ειδικότερα στη διάταξη της παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 2 του άνω νόµου ρητά προβλέπεται ότι στους ιδιωτικούς φορείς
δύναται να ανατίθεται η εκτέλεση έργων ή και η παροχή
υπηρεσιών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ∆ηµόσιων Φορέων.
Οι ∆ιοικήσεις των Τ.Ε.Ι., στο πλαίσιο της µέριµνας που
επιδεικνύουν για τη συνεχή αναβάθµιση των εκπαιδευτικών υποδοµών των ιδρυµάτων και την απόκτηση σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων για την παροχή εκπαιδευτικού αλλά και ερευνητικού έργου, ενδιαφέρονται
να εντάξουν την υλοποίηση έργων τους µέσω Σ.∆.Ι.Τ..
Λαµβανοµένου δε υπ’ όψιν ότι παρατηρείται έλλειψη επαρκώς οργανωµένων τεχνικών υπηρεσιών των Τ.Ε.Ι.,
κρίνεται αναγκαίο να αναλάβει το έργο του συντονισµού, της ανάθεσης και εν γένει υλοποίησης µε κεντρικό
σχεδιασµό η ανώνυµη εταιρία Ο.Σ.Κ. Α.Ε., που δραστηριοποιείται επί δεκαετίες στο χώρο της δηµιουργίας εκπαιδευτικών υποδοµών τόσο για τις ανάγκες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας όσο και της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των
ν. 3260/2004 και ν. 3577/2007.
Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ο συντονισµός των
έργων, η αξιοποίηση µιας δηµόσιας εταιρίας µε µεγάλη
εµπειρία και εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. Η
παρούσα ρύθµιση δεν δηµιουργεί δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.
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Παράγραφος 2
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι στην περίπτωση
που µέλος ∆.Ε.Π. κεντρικού Πανεπιστηµίου εκλεγεί ως
µέλος ∆.Ε.Π. περιφερειακού Πανεπιστηµίου ή µέλος
Ε.Π. περιφερειακού Τ.Ε.Ι., ή µέλος Ε.Π. κεντρικού Τ.Ε.Ι.
εκλεγεί ως µέλος ∆.Ε.Π. περιφερειακού Πανεπιστηµίου
ή µέλος Ε.Π. περιφερειακού Τ.Ε.Ι., η πίστωση της θέσης
του µεταφέρεται από το τµήµα προέλευσης στο τµήµα
υποδοχής. Με την ίδια διάταξη ρυθµίζονται και οι απαραίτητες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της. Η συγκεκριµένη ρύθµιση ενισχύει τα περιφερειακά Ιδρύµατα, καθώς επιτρέπει τη µετακίνηση µελών ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. προς
αυτά από κεντρικά Ιδρύµατα, χωρίς χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Άρθρο 25: «Λήψη αποφάσεων Συγκλήτου
Πανεπιστηµίου και Συνέλευσης Τ.Ε.Ι.»
Στο άρθρο 25 ορίζεται ότι αν για οποιονδήποτε λόγο
δεν καθίσταται δυνατή η πραγµατοποίηση συνεδρίασης
ή η λήψη απόφασης Συγκλήτου Πανεπιστηµίου ή Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. επί δύο διαδοχικές φορές για τα ίδια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, οι αποφάσεις για τα θέµατα
αυτά λαµβάνονται από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου ή το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι..
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Άρθρο 26: «Κατατακτήριες εξετάσεις»
Στο άρθρο 26 ορίζεται ότι είναι δυνατή η πλήρωση των
κενών θέσεων που τυχόν προκύπτουν, µετά από τη διενέργεια ενιαίων κατατακτηρίων εξετάσεων, στην κατηγορία των πτυχιούχων Πανεπιστηµίων από επιτυχόντες
της κατηγορίας των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.. Στο άρθρο 15
παρ. 1 εδάφιο β΄ του ν. 3404/2005 προβλεπόταν ήδη το
αντίστροφο, δηλαδή «η πλήρωση των κενών θέσεων που
τυχόν προκύπτουν, µετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτηρίων εξετάσεων, από την κατηγορία υποψήφιων για
κατάταξη πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων Πανεπιστηµίου...». Παρατηρήθηκε όµως το φαινόµενο να παραµένουν κενές θέσεις στην κατηγορία των πτυχιούχων Πανεπιστηµίων, ενώ οι επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ήταν περισσότεροι από τον προβλεπόµενο αριθµό. Ύστερα δε από την
ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι., οι πτυχιούχοι των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ισόνοµα
και εποµένως, να µην στερούνται το δικαίωµα οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. που επέτυχαν στις κατατακτήριες εξετάσεις
να καλύπτουν τυχόν κενές θέσεις της κατηγορίας των
πτυχιούχων Πανεπιστηµίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: «Θέµατα ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης» (άρθρα 23 έως 28)
Άρθρο 23: «Προγραµµατισµός θέσεων Ειδικού
Εργαστηριακού και ∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ),
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
και ΕΤΠ»
Επειδή στο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο δεν υπάρχει
πρόβλεψη ώστε να µην υπάρχει απώλεια πιστώσεων των
θέσεων Ειδικού Εργαστηριακού και ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων και Ειδικού
Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, αλλά και προκειµένου να διασφαλιστεί η αδιατάρακτη εκπαιδευτική λειτουργία των ανωτέρω ιδρυµάτων, κρίνεται αναγκαία η προτεινόµενη διάταξη, από
την έκδοση της οποίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
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Άρθρο 27: «Απολύσεις λόγω συµπληρώσεως ορίου
ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας»
Στον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα δεν περιλαµβάνεται διάταξη ανάλογη µε αυτή του άρθρου 263 παρ.3 του
Υπαλληλικού Κώδικα που είχε κυρωθεί µε το άρθρο µόνο
του π.δ. 611/1977 (ΦΕΚ 198 Α΄), η οποία όριζε ότι: «Οι
εκπαιδευτικοί λειτουργοί, ειδικώς, αποχωρούν της υπηρεσίας άµα τη λήξει του διδακτικού έτους», µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στη λειτουργία των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) από την αποχώρηση των βοηθών, επιστηµονικών συνεργατών, επιµελητών και µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) των Πανεπιστηµίων, καθώς και των µελών του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών
προτείνεται η ρύθµιση του άρθρου 27.

Άρθρο 24: «Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας µελών
∆ιδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) και ΕΠ»
Παράγραφος 1
Τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι. αποτελούν διακριτούς
µεν, αλλά παράλληλους τοµείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα να έχει προκύψει µια αµφίδροµη µετακίνηση, κατόπιν εκλογής, µελών ∆.Ε.Π. και Ε.Π. στα αντίστοιχα Ιδρύµατα. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η ρύθµιση του άρθρου 24, µε την οποία µέλη ∆.Ε.Π. που εκλέγονται ως µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., καθώς και µέλη Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι. που εκλέγονται ως µέλη ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων, να µπορούν να αναγνωρίζουν την προϋπηρεσία
που είχαν στο Ίδρυµα προέλευσής τους, προκειµένου να
δικαιούνται, µε τον συνυπολογισµό του χρόνου προϋπηρεσίας τους, να λαµβάνουν τις προσαυξήσεις που προβλέπονται στο ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).

Άρθρο 28: «Προγράµµατα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ)»
Παράγραφος 1
Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παράγραφος 4
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του άρθρου 5 του ν. 3685/2005 ώστε και µη µόνιµα µέλη
∆.Ε.Π. και Ε.Π. να µπορούν να ορίζονται επιβλέποντες
του µεταπτυχιακού φοιτητή.
Παράγραφος 2
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αποσαφηνίζονται ζητήµατα που αφορούν στους πόρους των Προγραµµάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και συγκεκριµένα τη
διαχείριση τόσο των εσόδων όσο και όλων ανεξαιρέτως
των εξόδων είτε αφορούν το Π.Μ.Σ. είτε το Ίδρυµα, από
τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).
Η κατανοµή των εσόδων εξακολουθεί να γίνεται σύµφωνα µε τα ποσοστά που προβλέπονται στις διατάξεις του
ισχύοντος ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 144 Α΄).
Παράγραφος 3
Με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες
των αναγκαίων λειτουργικών εξόδων ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης ή της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ως πλέον αρµοδίου κατά το νόµο
συλλογικού οργάνου.
Παράγραφος 4
Με τη συγκεκριµένη διάταξη καταργείται το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
ν. 3685/2008 για τις µεταπτυχιακές σπουδές, όπως ίσχυε
µε την προσθήκη του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177 Α΄), το οποίο όριζε ότι: «Κατ’ εξαίρεση εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφόσον δεν έχει
συγκροτηθεί, κατά τη δηµοσίευση του, η επταµελής εξεταστική επιτροπή κρίσεως του υποψήφιου διδάκτορα.»
Κεφάλαιο Γ΄: «Λοιπές διατάξεις» (άρθρα 29 έως 40)
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ν. 3577/2007, λόγω των άµεσων αναγκών διοικητικής και
επιστηµονικής υποστήριξης της Α.∆Ι.Π. και του χρονοβόρου χαρακτήρα της, κατά τις γενικές διατάξεις, διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού αποσκοπούσε στην άµεση
αξιοποίηση διαθέσιµων κονδυλίων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ, µέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού µε βάση τις γενικές διατάξεις. ∆εδοµένου όµως ότι η αξιοποίηση των
σχετικών κονδυλίων, σχετικά µε τις συµβάσεις έργου,
κατέστη δυνατή µόλις το έτος 2008 και λαµβανοµένου
υπόψη ότι η Α.∆Ι.Π έχει ήδη αρχίσει να εκτελεί το κύριο
µέρος της αποστολής της, δηλαδή την υποστήριξη των
διαδικασιών αξιολόγησης των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων και την εγγύηση της διαφάνειας αυτών, κρίνεται αναγκαίο και σκόπιµο να παραταθεί χρονικά η δυνατότητα που παρέχεται στην Α.∆Ι.Π. µε τη διάταξη του
άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 3374/2005, κατά παρέκκλιση της
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997, όπως εκάστοτε ισχύουν, λόγω της ανάγκης που προέκυψε για την ταχεία ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των Α.Ε.Ι. εν όψει και των υποχρεώσεων
της Ελλάδος έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια. ∆εδοµένου, δε, ότι
προβλέπεται η συγχρηµατοδότηση των εν λόγω συµβάσεων έργου, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., παρίσταται σκόπιµο η εν λόγω χρονική παράταση να συµπίπτει µε τη διάρκεια του Ε.Σ.Π.Α..
Παράγραφος 3
α) Η εµπειρία από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της
Α.∆Ι.Π. δεικνύει ότι η πλήρης απασχόληση των δύο εκπρόσωπων της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας
(Ε.Φ.Ε.Ε.) και της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε) στην καθηµερινή λειτουργία της Α.∆Ι.Π. θα
είναι εις βάρος των σπουδών τους. Αντίστοιχα, η πλήρης
απασχόληση του εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) θα δυσχεράνει την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Από την άλλη
πλευρά, η εκπροσώπηση των φοιτητών/σπουδαστών και
του εκπροσώπου της Κ.Ε.Ε. στη λήψη αποφάσεων είναι
αυτονόητα ιδιαίτερα επιθυµητή και χρήσιµη. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, τα καθήκοντα των µελών αυτών περιορίζονται στη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της
Α.∆Ι.Π..
β) Με την προτεινόµενη ρύθµιση, σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρονται στο ανωτέρω υπό α΄, στα ανωτέρω µέλη
θα καταβάλλεται µόνο αποζηµίωση για τη συµµετοχή
τους στις συνεδριάσεις της Αρχής, το ύψος της οποίας
θα ρυθµίζεται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας
και Οικονοµικών ύστερα από γνώµη της αρχής, σύµφωνα
µε το άρθρο 11 παρ.4 του ν. 3374/2005. Επιπλέον, σύµφωνα µε την προτεινόµενη ρύθµιση το ∆ηµόσιο δεν θα
επιβαρύνεται µε 241.500 ευρώ ετησίως αλλά µόνο µε
29.400 ευρώ για την αποζηµίωση των τριών µελών συνολικά, η οποία είναι ανάλογη της συµβολής τους, ως µέλη
που συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας της
Αρχής.
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Άρθρο 29: «Θέµατα Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α∆ΙΠ)»
Με τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) ιδρύθηκε η Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.) ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε
διοικητική αυτοτέλεια, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για τον έλεγχο
νοµιµότητας των πράξεών της, και θεσπίστηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νόµου αυτού,
η αξιολόγηση κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας των Α.Ε.Ι.
πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: κατά το πρώτο στάδιο,
γίνεται εσωτερική αξιολόγηση από την ίδια τη µονάδα
και, µετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, πραγµατοποιείται σε δεύτερο στάδιο εξωτερική αξιολόγηση από
την επιτροπή ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων του άρθρου 8 του ίδιου νόµου (Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης – Ε.Ε.Α.). Η Ε.Ε.Α. αποτελείται από ηµεδαπούς και
αλλοδαπούς επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους µε
συγγενή εξειδίκευση και οφείλει να επισκέπτεται επιτοπίως την υπό αξιολόγηση ακαδηµαϊκή µονάδα.
Παράγραφος 1
Οι δαπάνες που προκύπτουν µε την προτεινόµενη τροπολογία δεν θα επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό, αλλά θα καλυφθούν για την περίοδο 2009-2013,
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., από
έργο της Αρχής στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Με
την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των δαπανών µετακίνησης των µελών της Ε.Ε.Α.
από την Α.∆Ι.Π., σύµφωνα µε όσα θα καθοριστούν µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35
Α΄) και της λοιπής κείµενης νοµοθεσίας. Η ρύθµιση αυτή
κρίνεται απαραίτητη αφ’ ενός για την επιτάχυνση της
διαδικασίας αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. και αφ’ ετέρου για
την κάλυψη των σχετικών δαπανών µε τρόπο ανάλογο
µε τα διεθνώς ισχύοντα στην επιστηµονική κοινότητα ως
προς τις διαδικασίες αξιολόγησης των Α.Ε.Ι..
Παράγραφος 2
Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3374/2005 η οποία προστέθηκε το 2007 µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του

Άρθρο 30: «Θέµατα του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου
της Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ)»
Παράγραφος 1
Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η οργάνωση και λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στις Σχολές του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της
Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.), ανεξαρτήτως του αν παρέχονται σε
αυτές προπτυχιακές σπουδές.
Παράγραφος 2
Με δεδοµένο ότι το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος αποτελείται από Σχολές οι οποίες παρέχουν Προγράµµατα Σπουδών και δεν υφίστανται Τµήµατα, στη
διάταξη αυτή διευκρινίζεται ότι όπου στις διατάξεις του
ν. 3685/2008 προβλέπεται Γενική Συνέλευση ή Γενική Συ-
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νέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος, για το ∆ιεθνές
Πανεπιστήµιο νοείται η Γενική Συνέλευση της Σχολής
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του
ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄).
Παράγραφος 3
Προκειµένου το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
να προβεί άµεσα στην πλήρωση των θεσµοθετηµένων
οργανικών θέσεων, προβλέπεται µε τη διάταξη αυτή ότι
οι επί µέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, µέχρι την κύρωση
του Οργανισµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος µε προεδρικό διάταγµα και τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Τ.Ε.Ι. ενώ ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ασκεί έλεγχο νοµιµότητας στις πράξεις
τους κατόπιν άσκησης προσφυγής ή και αυτεπαγγέλτως.
Ακόµη για λόγους ταχείας ολοκλήρωσης της διαδικασίας των µετεγγραφών προβλέπεται ότι αυτές πραγµατοποιούνται το αργότερο µέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους ενώ ρυθµίζονται και οι σχετικές λεπτοµέρειες.
Παράγραφος 2
Με την προτεινόµενη διάταξη, οι ρυθµίσεις του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) για τις µετεγγραφές θα εφαρµόζονται και για τους αποφοίτους Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), στο πλαίσιο της αναµόρφωσης του θεσµού των ΕΠΑ.Λ. όπως πραγµατοποιήθηκε µε
το ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄), καθώς και για τους αποφοίτους των Εσπερινών Λυκείων.

Άρθρο 31: «Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών»
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ενισχύονται οι µαθητικοί αγώνες και θεσµοθετείται µία πρωτοβουλία τοπικών
φορέων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, από το έτος 2002 που άρχισε, έχει εδραιωθεί όχι µόνο τοπικά, αλλά και πανελληνίως. Οι εκδηλώσεις της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών»
περιλαµβάνουν µαθητικούς αγώνες διεπόµενους από το
ολυµπιακό ιδεώδες, καθώς και παράλληλες αθλητικές,
ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές, επιστηµονικές δράσεις. Η
«Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών» έχει τύχει της ευµενούς
αποδοχής της σχολικής κοινότητας αλλά και άλλων µορφωτικών, αθλητικών και πολιτιστικών φορέων οι οποίοι
έχουν παράσχει την έµπρακτη υποστήριξή τους στη
διοργάνωση. Με τη συνιστώµενη Οργανωτική Επιτροπή
παρέχονται όλα τα εχέγγυα για την οµαλή διεξαγωγή
και συνέχεια του θεσµού. Με την προτεινόµενη ρύθµιση
η «Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών» αναγνωρίζεται επίσηµα
ως εκπαιδευτική δράση και τίθεται κάτω από την αιγίδα
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 35: «Ξένα Σχολεία»
Παράγραφοι 1 έως 5
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιλύεται οριστικά το
χρονίζον πρόβληµα της εγγραφής Ελλήνων µαθητών
στα λειτουργούντα στην Ελλάδα ξένα σχολεία. Ειδικότερα επέρχεται πλήρης εξίσωση των ξένων σχολείων µε
τα ελληνικά, ως προς το δικαίωµα εγγραφής µαθητών µε
υπηκοότητα χώρας µέλους της Ε.Ε., υπό τον αποκλειστικό όρο ότι ακολουθείται από το ξένο σχολείο, πρόγραµµα σπουδών χώρας µέλους της Ε.Ε.. Σκοπός της συγκεκριµένης ρύθµισης είναι η εναρµόνιση της χώρας µας µε
την αρχή του Ευρωπαϊκού δικαίου της ελεύθερης διακίνησης των ανθρώπων και των ιδεών στα πλαίσια της
Ε.Ε.. Επίσης, ρυθµίζεται η εγγραφή Ελλήνων µαθητών
σε ξένα σχολεία στην Ελλάδα, τα οποία ακολουθούν
πρόγραµµα σπουδών, τρίτης χώρας και καθορίζονται οι
περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται η σχετική άδεια, αλλά και η διαδικασία έκδοσής της.
Παράγραφος 6
Με την αντικατάσταση του άρθρου 8 επιλύεται το θέµα
της ισοτιµίας των τίτλων σπουδών αλλά και της αντιστοιχίας των µαθηµάτων. Ακόµα επιλύεται το ζήτηµα της µετεγγραφής από ξένο σχολείο σε Ελληνικό ή αντίστροφα. Με τις ρυθµίσεις αυτές διευκολύνεται η εγγραφή µαθητών στα ελληνικά σχολεία, ενώ προηγουµένως φοιτούσαν σε ξένα σχολεία, αλλά κυρίως η πρόσβαση στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση στη χώρα µας µαθητών Ελλήνων, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από ξένα σχολεία. Αναδεικνύεται έτσι η παιδεία ως παράγων προσέλκυσης
και επαναπατρισµού Ελλήνων µαθητών, αλλά και συµβίωσης µε ξένους µαθητές, που κατοικούν και µεγαλώνουν στην χώρα µας.
Παράγραφοι 7 και 8
Με τις διατάξεις αυτές συµπληρώνεται το πλαίσιο που
προβλέπεται στο ν. 2413/1996 για την εκπαίδευση στο εξωτερικό, µε την ένταξη στις εκπαιδευτικές µονάδες που
παρέχουν ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και των µονάδων παροχής, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την έννοια των αντίστοιχων σχολών στην ηµεδαπή. ∆ηµιουργείται έτσι πλήρης αντιστοιχία της παρεχόµενης στο εξωτερικό ελληνικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας, που ρυθµίζονται ήδη από τον ισχύοντα νόµο, µε την προτεινόµενη
προσθήκη - τροπολογία για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Με αναγνωριζόµενη ισοτιµία των
τίτλων σπουδών του εξωτερικού, των σχολών αυτών,
παρέχεται άµεση δυνατότητα στους πτυχιούχους τους
να επιδιώξουν την επαγγελµατική τους ένταξη και στην
ελληνική κοινωνία, εφόσον επιθυµούν να εργασθούν
στην Ελλάδα.
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Άρθρο 32: «Σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας
του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)»
Η προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση συµπληρώνει το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο του Ιδρύµατος Κρατικών Προµηθειών (Ι.Κ.Υ.), ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο φορέας ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τα κριτήρια του προτύπου
Σ.Ε.Π.\.Λ.Ο.Τ. 1429, όπως αυτά προσδιορίζονται µε βάση
τις σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών και αφορούν στις ρυθµίσεις
που είναι αναγκαίες για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της
διαχειριστικής επάρκειας του φορέα ως τελικού δικαιούχου για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργωνενεργειών στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Για το
σκοπό αυτό πρέπει να παρέχεται στο ∆.Σ. του Ι.Κ.Υ. η
δυνατότητα να ορίζει τα αρµόδια όργανα, µονάδες ή
στελέχη, τα οποία και θα έχουν την ευθύνη για την τήρηση των αναφερόµενων µε την προτεινόµενη νοµοθετική
ρύθµιση διαδικασιών και απαιτήσεων σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο και τις οικείες εγκυκλίους και αποφάσεις.

Άρθρο 33: «Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)»
Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 33
είναι απαραίτητες για λόγους καλύτερης λειτουργίας
των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.),
καθώς και οµαλότερης προσαρµογής στο νέο νοµοθετικό καθεστώς για τα Ε.Π.Ι. που θεσπίστηκε µε το
ν. 3685/2008. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού δίνεται η απαραίτητη εξουσιοδότηση για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθµιση κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εφαρµογή των διατάξεων για τα Ε.Π.Ι.
Άρθρο 34: «Μετεγγραφές»
Παράγραφος 1
Με τις παραγράφους 1 και 2 τροποποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις και προβλέπεται ότι πλέον ο έλεγχος
νοµιµότητας των µετεγγραφών ασκείται από το Πρυτανικό Συµβούλιο των Πανεπιστηµίων ή το Συµβούλιο των

Άρθρο 36: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις»
Με την προτεινόµενη τροπολογία επεκτείνονται οι ευεργετικές διατάξεις που ισχύουν για εισαγωγή στην Τρι-
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λών επιτροπών που συγκροτούνται για την υποβοήθηση
του έργου του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.). Συγκεκριµένα ορίζεται ότι σε περίπτωση
που οι αρµόδιοι φορείς δεν ορίσουν εκπρόσωπο εντός
δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση, τα µέλη
των ως άνω Τριµελών Επιτροπών ορίζονται από τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ότι οι
Τριµελείς Επιτροπές οφείλουν να περαιώνουν το έργο
τους εντός µηνός από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής τους.
Το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε. είναι το αρµόδιο συλλογικό όργανο
που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώµατος ασκήσεως στην Ελλάδα ορισµένου
επαγγέλµατος κατά τους όρους του π.δ. 165/2000, το οποίο ενσωµάτωσε στην ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία
89/48/Ε.Ο.Κ.. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συµβούλιο δύναται να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριµελείς επιτροπές (ένας εκπρόσωπος του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
ένας εκπρόσωπος της οικείας επαγγελµατικής οργάνωσης, ένας εκπρόσωπος του οικείου Υπουργείου) µε έργο
τη διατύπωση γνώµης επί της αιτήσεως, περί της ανάγκης επιβολής του αιτούντος σε πρακτική άσκηση προσαρµογής ή δοκιµασία επάρκειας, καθώς και επί του περιεχοµένου της ανωτέρω αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 12 του π.δ. 165/2000. Ως
προς το έργο των ως άνω επιτροπών έχουν παρατηρηθεί
πολλά προβλήµατα σχετικά µε την καθυστέρηση των εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών να ορίσουν εκπροσώπους στις τριµελείς επιτροπές, µε συνέπεια την αδυναµία του Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε. να ανταποκριθεί στις οριζόµενες, τόσο από το εθνικό όσο και από το κοινοτικό δίκαιο,
προθεσµίας. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η ρύθµιση του άρθρου 39.
Παράγραφος 3
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 ορίζεται ότι «Επιτρέπεται στα Α.Ε.Ι. 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, ιδιόκτητων ή
µη, των ιδρυµάτων, καθώς και συντήρησης των εξωτερικών χώρων, που περιβάλλουν τα πανεπιστηµιακά ακίνητα και εγκαταστάσεις. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν
τον τακτικό προϋπολογισµό του ιδρύµατος.»
Με την προτεινόµενη τροποποίηση της ως άνω διάταξης δίνεται επιπροσθέτως η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να
συνάπτουν συµβάσεις έργου µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής και για εργασίες συντήρησης
των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές κ.λ.π.).
Παράγραφος 4
Στο άρθρο 20 του ν. 3696/2008 καθορίστηκε το παράβολο που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
και την ανανέωση αυτής στο ίδιο ύψος τόσο για τα Κολλέγια όσο και για τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.
Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών είναι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, η πλειονότητα των οποίων δραστηριοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο και η διατήρηση του παραβόλου στο ύψος που προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο
θα ήταν δυσβάσταχτο βάρος γι’ αυτά. Επειδή στόχος του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι η
υπαγωγή και λειτουργία των ήδη υφιστάµενων Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών στο πλαίσιο του ανωτέρω νόµου, κρίνεται απαραίτητη η µείωση των προβλεπόµενων
παραβόλων. Για το σκοπό αυτόν προτείνεται η ρύθµιση
της παραγράφου 4.
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τοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και σε άλλες ασθένειες όπως συγγενείς
καρδιοπάθειες, γλυκογονιάσεις, κρανιοφαρυγγίωµα του
εγκεφάλου, νόσος του Crohn κ.ά., αυξάνεται το ποσοστό εισαγωγής τους από 3% που ίσχυε µέχρι τώρα σε
5% και απλοποιείται η διαδικασία επιλογής των τµηµάτων στα οποία επιθυµούν να εισαχθούν οι υποψήφιοι.
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Άρθρο 37: «Κύρωση της κ.υ.α. 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β΄)»
Επειδή δηµιουργήθηκε αµφισβήτηση αν η κ.υ.α.
679/1996 που ήδη εφαρµόζεται 12 χρόνια καλύπτει τις
δαπάνες έργων που έχουν εγκριθεί από τις Επιτροπές
Ερευνών των Ιδρυµάτων και αφορούν σε έργα που καλύπτονται από τους σκοπούς του άρθρου 1 της κ.υ.α. (Απόφαση 005/2009 του 4ου Τµήµατος του ΕΣ, η οποία ερµηνεύει ότι µόνο δαπάνες για την υλοποίηση ερευνητικών
έργων και έργων Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης µπορούν να επιβαρύνουν τους Ειδικούς Λογαριασµούς των
ΑΕΙ και ΤΕΙ) και επειδή οι Ειδικοί Λογαριασµοί υλοποιούν
και έργα από άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, αλλά
και γενικότερα αναπτυξιακά έργα, εφαρµόζοντας πάντα
την κ.υ.α. 679/1996, ενώ και το ΕΠΕΑΕΚ λήγει 30.6.2008
και ήδη υλοποιείται το Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση που µε στενή ερµηνεία δεν καλύπτεται από την απόφαση 005/2009, προτείνεται η κύρωση δια νόµου της
κ.υ.α. 679/1996 µε αναδροµική ισχύ από την ηµέρα έκδοσης της κ.υ.α., προκειµένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια δικαίου για τις διαδικασίες που ακολουθούνται από
τους Ειδικούς Λογαριασµούς ήδη από το 1996, έχοντας
ελεγχθεί πολλές φορές από τότε. Με τον τρόπο αυτόν
κυρώνεται µια κοινή υπουργική απόφαση που ήδη υπάρχει και λειτουργεί στους Ειδικούς Λογαριασµούς των
ΑΕΙ και ΤΕΙ δώδεκα χρόνια, χωρίς να απαιτείται καµία
τροποποίηση επί του κειµένου της. Με την αναδροµική
δε ισχύ της δηµιουργεί ασφάλεια δικαίου για τις δαπάνες των προηγούµενων ετών που αφορούσαν έργα µη αµιγώς ερευνητικά ή που δεν εντάσσονταν στο ΕΠΕΑΕΚ
(π.χ. της Κοινωνίας της Πληροφορίας, του Interreg, των
ΠΕΠ κ.λπ.).
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Άρθρο 38: «Μετακινήσεις µαθητών ΑµεΑ»
Επειδή έχουν εκλείψει οι λόγοι που καθιστούσαν αναγκαία τη διαδικασία µεταφοράς και συνοδείας των µαθητών ΑµεΑ των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής είτε
µε σύναψη σχετικών συµβάσεων από τις οικείες σχολικές επιτροπές, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, στην περίπτωση που αυτές διαθέτουν ιδιόκτητα
µεταφορικά µέσα είτε µε απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες
ή εταιρείες παροχής µεταφορικών ή άλλων υπηρεσιών,
στην περίπτωση της µίσθωσης, προτείνονται οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 39: «Κατάργηση-Τροποποίηση
άλλων διατάξεων»
Παράγραφος 1
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καταργούνται
οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι µοναδικοί υποψήφιοι ή συνδυασµοί δεν εκλέγονται εάν δεν συγκεντρώσουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων των εκλεκτόρων. Η κατάργηση των διατάξεων αυτών είναι απαραίτητη, καθώς µε το ισχύον σύστηµα εκλογής οργάνων διοίκησης η εκλογή δεν γίνεται από συγκεκριµένο
σε αριθµό εκλεκτορικό σώµα, αλλά από το σύνολο των
δικαιουµένων, εκτός µελών Ε.Π., Ε.Τ.Π., διοικητικών υπαλλήλων και σπουδαστών, οι οποίοι συµµετέχουν µε
ποσόστωση, και συνεπώς δεν µπορεί να προσδιοριστεί
το 1/3 του εκλογικού σώµατος.
Παράγραφος 2
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού τροποποιείται
η διάταξη του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄)
αναφορικά µε τον τρόπο ορισµού των µελών των τριµε-

Άρθρο 40: «Έναρξη ισχύος»
Στο άρθρο 40 ορίζεται ότι η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους
διατάξεις του.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. Παπαθανασίου
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αρ. Σπηλιωτόπουλος
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου: α) προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων έρευνας στα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), β) τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν.
1404/1983, όπως ισχύει και ρυθµίζονται θέµατα των µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) Τ.Ε.Ι., γ) ρυθµίζονται θέµατα Ιδρυµάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, της Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.∆Ι.Π.), του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
(∆Ι.ΠΑ.Ε.), του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.),
φοίτησης σε ξένα σχολεία που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα κ.λπ.. Ειδικότερα:
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1.α.i) Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την ίδρυση, µε
κ.υ.α., εργαστηρίων σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ).
ii) Με την ιδρυτική απόφαση καθορίζονται, επίσης, ο εσωτερικός κανονισµός, το Τµήµα Τ.Ε.Ι όπου ανήκει το
εργαστήριο, το αντικείµενο έρευνας και οι σκοποί αυτού.
β.i) Η κατάργηση, συγχώνευση ή µετονοµασία εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. γίνεται µε υπουργική απόφαση.
ii) Σε περίπτωση κατάργησης εργαστηρίου, τα όργανα
και ο εξοπλισµός του κατανέµονται, µε απόφαση της
Γ.Σ. του Τµήµατος, σε αντίστοιχες µονάδες που λειτουργούν στο οικείο Τµήµα. (άρθρο 1)
2.α. Ορίζεται ότι η αποστολή των προαναφερόµενων
εργαστηρίων είναι η: i) ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας, ii) ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των µελών
του εκπαιδευτικού προσωπικού στον τοµέα της έρευνας,
iii) δηµιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, iv) υποβοήθηση της ανάπτυξης των Κέντρων Τεχνολογίας και
Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) κ.λπ..
β. Εξειδικεύονται, περαιτέρω, ενδεικτικά, οι στόχοι
των εν λόγω εργαστηρίων (διεξαγωγή έρευνας για την
κάλυψη των αναγκών σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό
επίπεδο, ανάπτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας και έρευνας για µεταπτυχιακούς σπουδαστές, σύνδεση και
συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικά
κέντρα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής κ.λπ.).
γ. Το εκτελούµενο, από τα εργαστήρια έργο, υποστηρίζεται από συναφείς υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, Ο.Τ.Α.,
κοινωφελή ιδρύµατα και άλλους φορείς. (άρθρο 2)
3. Ρυθµίζονται θέµατα διεύθυνσης των εργαστηρίων
ΤΕΙ. Ειδικότερα:
α. Προβλέπεται ότι επικεφαλής κάθε εργαστήριου ορίζεται διευθυντής, καθηγητής αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου του οικείου Τµήµατος.
β. Καθορίζεται ο τρόπος ορισµού και εκλογής του εν
λόγω διευθυντή, η θητεία του οποίου είναι τριετής, µε
δυνατότητα ανανέωσης.
γ. Για τα κριτήρια και τη διαδικασία εκλογής διευθυντή, εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές µε τα Πανεπιστήµια ειδικές διατάξεις (άρθρα 1 και 2 του π.δ.46/1989).
(άρθρο 3)
4. Καθορίζονται οι πηγές εσόδων των εργαστηρίων
ΤΕΙ. Ειδικότερα τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: i) εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων, ii) διάθεση ερευνητικών ή επιστηµονικών προϊόντων και iii)
κληρονοµιές, δωρεές και κληροδοσίες.
β. Η διαχείριση των εσόδων των εργαστηρίων Τ.Ε.Ι.
γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.), από τον οποίο αποδίδεται προς το οικείο ΤΕΙ,
µέρος των εσόδων αυτών. (άρθρο 4)
5.α. Προβλέπεται η διαδικασία καθορισµού του γνωστικού αντικειµένου της κατεχόµενης θέσης υπηρετού-
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ντος, κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου,
µέλους Ε.Π., στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει αναγραφεί στην πράξη διορισµού αυτού.
β. Η διαδικασία µετατροπής ή αλλαγής των γνωστικών αντικειµένων των υπηρετούντων, κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, µελών Ε.Π. γίνεται µε
προεδρικό διάταγµα, εφαρµοζοµένων ανάλογα των σχετικών µε τα µέλη ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων διατάξεων (άρθρο
23 παρ. 4 του ν. 3549/2007). (άρθρο 5)
6.α. Παρέχεται η δυνατότητα στα µέλη Ε.Π. των ΤΕΙ,
που αποχωρούν λόγω συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας,
να: i) διατηρούν την ιδιότητα του µέλους: αα) τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής υποψηφίων διδακτόρων και
ββ) επταµελούς εξεταστικής επιτροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, που έχουν
πριν την αποχώρησή τους, ii) διατηρούν τις θέσεις τους
σε διοικητικά συµβούλια Ν.Π.∆.∆. ή σε κάθε είδους επιτροπές όπου είχαν διοριστεί, ως µέλη Ε.Π., πριν την αποχώρησή τους, iii) συµµετέχουν στα ερευνητικά προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν, iv) ορίζονται µέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση µελών, v) παραδίδουν µεταπτυχιακά µαθήµατα και να διδάσκουν στα ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης.
β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος απονοµής του τίτλου
του οµότιµου καθηγητή σε όσα µέλη Ε.Π. της βαθµίδας
του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας. (άρθρο 6)
7.α. Ορίζεται ότι οι υφιστάµενες οργανικές θέσεις Ε.Π.
38
(άρθρου 23 του ν.1404/1983) όλων των βαθµίδων, που έχουν κατανεµηθεί στα Τµήµατα των ΤΕΙ και της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θεωρούνται ενιαίες, ανήκουν στα Τµήµατα
και κατανέµονται στους Τοµείς.
β. Παρέχεται το δικαίωµα στους Επίκουρους Καθηγητές να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, αµέσως µετά τη µονιµοποίησή τους
(και όχι µετά από τριετή προϋπηρεσία που ισχύει σήµερα).
γ. ∆ιευκρινίζεται ότι η έναρξη της διαδικασίας εξέλιξης των µελών ΕΠ των ΤΕΙ στην ανώτερη βαθµίδα γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου µέλους Ε.Π..
(άρθρο 7)
8.α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εκείνων που παραµένουν κενές
λόγω άγονης εκλογής ή µη αποδοχής εκλογής. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι ανωτέρω θέσεις προκηρύσσονται, εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους από την ηµεροµηνία που παρέµεινε κενή η εν λόγω θέση.
β. Εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους, από την έγκριση της σχετικής πίστωσης προκηρύσσονται, επίσης,
οι θέσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού – αναπτυξιακού προγραµµατισµού των ΤΕΙ.
Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν έχει πραγµατοποιηθεί η προκήρυξη της θέσης, η σχετική πίστωση ακυρώνεται αυτοδικαίως. (άρθρο 8)
9.α. Εισάγονται νέες ρυθµίσεις, όσον αφορά στη διαδικασία και στον έλεγχο νοµιµότητας της πράξης διορισµού των µελών Ε.Π. και προβλέπονται µεταξύ άλλων
και τα εξής:
i) Ο διορισµός διενεργείται µετά από έγγραφη παροχή
της πίστωσης κατά τις κείµενες διατάξεις.
ii) Κατά της πράξης του Προέδρου, µπορεί να ασκηθεί
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ο οποίος µπορεί, επίσης, να ασκεί έλεγχο νοµιµότητας της πράξης διορισµού, αυτεπαγγέλτως.
iii) Οι διατάξεις περί της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας διορισµού µελών Πανεπιστηµίων, εφαρµόζονται αναλογικά εν προκειµένω, για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ευθέως µε τις προτεινόµενες διατάξεις.
β. Ορίζεται επίσης ότι για την προβλεπόµενη, από τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, µετατροπή των
θέσεων µελών ΕΠ, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πρά-
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ξη του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. (άρθρο 9)
10. Ρυθµίζεται εκ νέου το καθεστώς που διέπει τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στα µέλη ΕΠ των ΤΕΙ. Ειδικότερα:
α. Το δικαίωµα λήψης εκπαιδευτικής άδειας παρέχεται
σε όλα τα µέλη του ΕΠ ανεξαρτήτως ηλικίας.
β. Ορίζεται ο σκοπός για τον οποίο χορηγείται η εκπαιδευτική άδεια.
γ. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας.
δ. Κάθε µέλος Ε.Π. δικαιούται, εφεξής, εκπαιδευτική
άδεια µε πλήρεις αποδοχές µέχρι 12 µήνες.
ε. Στο µέλος Ε.Π., στο οποίο έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό, η καταβολή διπλών αποδοχών, κατά το διάστηµα παραµονής και εργασίας του
σε Α.Ε.Ι. ή επιστηµονικό φορέα του εξωτερικού, διενεργείται για οκτώ (8) το πολύ µήνες και εφόσον δεν µισθοδοτείται από το οικείο Α.Ε.Ι. ή το ίδρυµα του εξωτερικού.
στ. Επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο (µέχρι το 1/7
του συνολικού αριθµού των µελών Ε.Π. του Τµήµατος, έναντι του 1/5 που προβλέπεται σήµερα), του συνολικού
αριθµού των µελών Ε.Π. του Τµήµατος, που µπορούν να
απουσιάζουν µε εκπαιδευτική άδεια διάρκειας µεγαλύτερης του µηνός.
ζ. Καταργούνται διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
σύµφωνα µε τις οποίες: i) παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας πέραν από τα προβλεπόµενα όρια και µέχρι ένα (1) έτος χωρίς αποδοχές ή άλλες
δαπάνες για το ∆ηµόσιο, ii) ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο ΤΕΙ για διπλάσιο χρονικό διάστηµα και, σε διαφορετική περίπτωση, οφείλει να καταβάλει
στο ∆ηµόσιο ποσό, ίσο µε τις αποδοχές του χρόνου που
απαιτείται να υπηρετήσει, iii) ο αδειούχος επιλέγει το
φορέα µισθοδοσίας του, σε περίπτωση που η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εσωτερικό και µισθοδοτείται
από το φορέα απασχόλησης. (άρθρο 10)
11.α. Παρέχεται η δυνατότητα σε ερευνητές (Α΄, Β΄
και Γ΄ βαθµίδας), που υπηρετούν σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, να προσλαµβάνονται, ως
επισκέπτες καθηγητές και στα ΤΕΙ, εφαρµοζοµένων ανάλογα των διατάξεων της παρ. 6, περ.(α) του άρθρου 26
του ν. 3549/2007.
β. Προβλέπεται ότι τα Παραρτήµατα των ΤΕΙ περιλαµβάνουν το πολύ δύο (2) Σχολές ή µέχρι τέσσερα (4) ανεξάρτητα Τµήµατα (αντί µόνο µία (1) Σχολή ή το πολύ τρία
(3) ανεξάρτητα Τµήµατα, που ισχύει σήµερα. (άρθρο 11)
12.α. Παρέχεται η εξουσιοδότηση και η δυνατότητα
για τη σύσταση των αναγκαίων οργανικών θέσεων για το
διορισµό µελών ΕΠ και ΕΤΠ, στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού – αναπτυξιακού προγραµµατισµού
(άρθρο 5 του ν. 3549/2007).
β. Οι θέσεις αυτές κατανέµονται στα ανωτέρω ιδρύµατα µε υπουργική απόφαση, βάσει της δυναµικότητας και
των πραγµατικών αναγκών κάθε ιδρύµατος, λαµβανοµένου υπόψη του προαναφερόµενου προγραµµατισµού
του. (άρθρο 12)
13. Ορίζεται ότι από το ακαδηµαϊκό έτος που έπεται
της έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, κάθε εξάµηνο σπουδών στα ΤΕΙ διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας (αντί 15 εβδοµάδων, που προβλέπεται σήµερα), εφαρµοζοµένων ανάλογα των σχετικών
µε τα Πανεπιστήµια διατάξεων (άρθρο 16 παρ.1 του ν.
3549/2007). (άρθρο 13)
14. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ανάδειξη των
Αναπληρωτών Προϊσταµένων Τµηµάτων ΤΕΙ και την άσκηση των καθηκόντων τους. (άρθρο 14)
15.α. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης και σε συνταξιούχους του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (πέραν των µονίµων ή συµβασιούχων υπαλλήλων
του δηµόσιου τοµέα, που ισχύει σήµερα) διδακτικού έργου στα ΤΕΙ µε τη µορφή υπερωριακής απασχόλησης.
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β. Εφεξής, η προαναφερόµενη δυνατότητα παρέχεται
µόνο για εξειδικευµένα µαθήµατα και για µέχρι τέσσερις
(4) εβδοµαδιαίες ώρες, [αντί µέχρι πέντε (5), που ισχύει
σήµερα]. (άρθρο 15)
16.α. Στα Τµήµατα Τεχνολογίας Τροφίµων ΤΕΙ και στις
ειδικότητες «Ειδικός Οινογνωσίας – Γευσιγνωσίας»,
«Γευσιγνωσία Τροφίµων» και «Οργανοληπτικός Έλεγχος» προσλαµβάνεται Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσω39
πικό (ΕΡ.∆Ι.Π.), τα µέλη του οποίου επιτελούν εφαρµοσµένο εργαστηριακό διδακτικό έργο, (διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο εφαρµογής του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος).
β. Προσδιορίζονται οι βαθµίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄), στις οποίες κλιµακώνονται οι ανωτέρω θέσεις και τα απαιτούµενα, ανά βαθµίδα, τυπικά προσόντα.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα, για την κάλυψη διδακτικών ή άλλων αναγκών των ΤΕΙ στις προαναφερόµενες
ειδικότητες, να προσλαµβάνεται σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη προσωπικό, που έχει τα προσόντα µελών
ΕΡ.∆Ι.Π. Β΄ και Γ΄ βαθµίδας, εφαρµοζοµένων αναλόγως
των σχετικών, µε την πρόσληψη Επιστηµονικών και Εκπαιδευτικών Συνεργατών, διατάξεων (άρθρο 19 του ν.
1404/1983, όπως ισχύει). (άρθρο 16)
17. Ρυθµίζονται θέµατα συγχώνευσης, µετονοµασίας,
κατάργησης κ.λπ. Τµηµάτων ΤΕΙ. Ειδικότερα µεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
α. Η αλλαγή γνωστικού αντικειµένου και η µετονοµασία ή συγχώνευση Παραρτηµάτων, Σχολών ή Τµηµάτων
ΤΕΙ, διενεργείται, εφεξής, µε υπουργική απόφαση (αντί
προεδρικού διατάγµατος).
β.i) Με υπουργική απόφαση γίνεται, επίσης, η αλλαγή
γνωστικού αντικειµένου, η µετονοµασία ή συγχώνευση,
υποχρεωτικά, µε άλλο Τµήµα συναφούς γνωστικού αντικειµένου, που λειτουργεί στο ίδιο ΤΕΙ, Τµηµάτων στα οποία ο αριθµός των κατ’ έτος εγγεγραµµένων σπουδαστών είναι µικρότερος του 10% των εισακτέων στο Τµήµα, για πέντε (5) συνεχόµενα ακαδηµαϊκά έτη.
ii) ∆ιακόπτεται υποχρεωτικά η λειτουργία και αναστέλλεται η εισαγωγή και εγγραφή νέων σπουδαστών
στα Τµήµατα αυτά, σε περίπτωση που δεν θα τηρηθεί η
προαναφερόµενη διαδικασία.
γ. Ειδικά, σε περίπτωση που σε ένα ΤΕΙ, µία (1) Σχολή
παραµείνει µετά την κατά τα ανωτέρω συγχώνευση µε ένα Τµήµα, το εναποµένον Τµήµα συνεχίζει κανονικά τη
λειτουργία του και µετονοµάζεται σε Σχολή, ο δε προϊστάµενος αυτού µετονοµάζεται σε ∆ιευθυντή, χωρίς να
εκλέγεται άλλος ∆ιευθυντής Σχολής. (άρθρο 17)
18. Εφεξής, τα θέµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων νεοϊδρυόµενων
Τµηµάτων ΤΕΙ, καθορίζονται µε τα σχετικά ιδρυτικά προεδρικά διατάγµατα. (άρθρο 18)
19.α. Παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας Τµηµάτων
ΤΕΙ µε αντίστοιχα και οµοειδή Τµήµατα Πανεπιστηµίων,
που έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφέρεια, για την
από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή µαθηµάτων ή άλλων στοιχείων του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών (παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων, εργαστηρίων, διενέργεια εξετάσεων κ.λπ.), µε ισότιµη συµµετοχή φοιτητών και σπουδαστών.
β.i) Για τη συνεργασία αυτή συνάπτεται προγραµµατική σύµβαση, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία.
ii) Με τη σχετική σύµβαση ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία για την υλοποίηση της εν λόγω συνεργασίας θέµατα (αντικείµενο, διάρκεια συνεργασίας κ.λπ.). (άρθρο 19)
20.α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκλογή και σε
θέση Καθηγητή Εφαρµογών ΤΕΙ αποτελεί, εφεξής, η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος (σήµερα απαιτείται µόνο
η κατοχή τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών).
β. Επανακαθορίζονται, περαιτέρω, τα ειδικότερα προσόντα, που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση Καθηγητή Εφαρµογών ΤΕΙ.
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γ. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις ισχύουν για την εκλογή σε
θέσεις Καθηγητών Εφαρµογών, που προκηρύσσονται από 1.1.2014 και εξής. (άρθρο 20)
21.α. Παρέχεται το δικαίωµα / δυνατότητα στους Καθηγητές Εφαρµογών προσωποπαγών θέσεων, που εντάχθηκαν σε θέσεις Καθηγητή Εφαρµογών (άρθρο 1 παρ.
11 ν. 2621/1998) και τοποθετήθηκαν στο Κέντρο Ξένων
Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.), να ζητήσουν
κατά περίπτωση την: i) ένταξή τους, µετά από κρίση, σε
κενές οργανικές θέσεις Ε.Π., ii) µετατροπή της θέσης
τους, χωρίς άλλη διαδικασία, σε προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή Ε.Π., που θα ανήκει στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.,
εφόσον πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και
σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία.
β. Τα µέλη Ε.Π., που κατέχουν τις προαναφερόµενες
νέες προσωποπαγείς θέσεις, εξακολουθούν να µετέχουν στα όργανα διοίκησης των Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και στο εκλεκτορικό σώµα εκλογής ∆ιεύθυνσης Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και λαµβάνουν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014, τις αποδοχές
της επόµενης βαθµίδας έναν µήνα πριν τη συνταξιοδότησή τους, κατ’ εφαρµογή των ισχυόντων για τους λοιπούς Επίκουρους Καθηγητές των ΤΕΙ που κατέχουν προσωποπαγή θέση. (άρθρο 7 παρ. 3 ν. 3404/2005)
(άρθρο 21)
22. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υπαγωγή του
έργου της ανέγερσης και λειτουργίας κτηριακών έργων
και υποδοµών µονάδων ΤΕΙ στις διατάξεις του
ν. 3389/2005, περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού
Τοµέα. Ειδικότερα ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις αυτές:
α.i) H Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ή ο εκάστοτε αρµόδιος δηµόσιος φορέας ασκούν στην Επικράτεια τις αρµοδιότητες της µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης, πάσης φύσεως
συντήρησης, διαχείρισης εν γένει κ.λπ. των ανεγερθέντων κτηρίων, καθώς και φύλαξης, ασφάλισης και λειτουργίας των εν λόγω κτιριακών µονάδων.
ii) Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, περαιτέρω, των
αρµοδιοτήτων αυτών στην προβλεπόµενη από τις ανωτέρω διατάξεις Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, µέσω της οποίας συµβάλλονται οι συµπράττοντες ιδιωτικοί φορείς στις
σχετικές συµβάσεις ή στα παρεπόµενα σύµφωνα.
β.i) Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων σύµπραξης και των παρεποµένων συµφώνων, αναστέλλεται η εφαρµογή κάθε διάταξης νόµου, µε την οποία παραχωρούνται σε άλλα πρόσωπα ή φορείς, πλην της
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ή του εκάστοτε αρµόδιου δηµόσιου φορέα,
αρµοδιότητες που παρέχουν στα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν στην υλοποίηση του έργου ή
να τροποποιούν τη σκοπούµενη λειτουργία και χρήση
του.
ii) To πολεοδοµικό γραφείο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα έκδοσης της απαιτούµενης κατά
νόµο σχετικής οικοδοµικής άδειας.
iii) Κατά τον προαναφερόµενο χρόνο: αα) δεν θίγονται
οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις αρµοδιότητες, σχετικά µε τη στήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας των κτηριακών µονάδων, καθώς και
η τυχόν προβλεπόµενη παροχή σ’ αυτές λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στις συµβάσεις σύµπραξης και στα παρεπόµενα σύµφωνα του
ν. 3389/2005, ββ) η κυριότητα των ακινήτων δεν µπορεί
να µεταβληθεί για όσο χρόνο ισχύει η οικεία σύµβαση
σύµπραξης και τα παρεπόµενα σύµφωνα, γγ) αναστέλλεται η ισχύς τυχόν αντίθετης, προς τα προαναφερόµενα, διάταξης νόµου.
iv) Τα κτηριολογικά προγράµµατα και κτηριοδοµικά
πρότυπα των υπό ανέγερση προαναφερόµενων µονάδων εγκρίνονται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής πρόβλεψης, από το ΥΠΕΠΘ, σύµφωνα µε τις υποβαλλόµενες, κάθε φορά, προτάσεις της Ο.Σ.Κ. Α.Ε..
Τέλος, καθορίζεται η σχετική διαδικασία για την υπαγωγή ενός τέτοιου έργου στις προαναφερόµενες διατάξεις, µε φορέα υλοποίησης την Ο.Σ.Κ. Α.Ε.. (άρθρο 22)
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ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ρυθµίζονται θέµατα ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Ειδικότερα:
1. Ορίζεται ότι οι θέσεις Ειδικού Εργαστηριακού και
∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) και Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) των Πανεπιστηµίων, καθώς και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.)
των ΤΕΙ, που κενώνονται από οποιαδήποτε αιτία, επαναπροκηρύσσονται, κατά την ισχύουσα διαδικασία, εφόσον
η σχετική πρόταση υποβάλλεται εντός της οριζοµένης
αποκλειστικής προθεσµίας. (άρθρο 23)
2.α. Παρέχεται η δυνατότητα, στα µέλη του: i) ∆ιδακτικού – Ερευνητικού προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων, που εκλέγονται ως µέλη Ε.Π. των ΤΕΙ και ii) Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των ΤΕΙ, που εκλέγονται ως
µέλη ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων, να αναγνωρίζουν την
προϋπηρεσία, που είχαν διανύσει στο ίδρυµα προέλευσής τους και να την συνυπολογίζουν για την καταβολή
των προβλεπόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις (ν.
3205/2003) προσαυξήσεων.
β. Στις περιπτώσεις εκλογής µέλους ∆ΕΠ ή ΕΠ κεντρικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ αντίστοιχα, ως µέλος ∆ΕΠ
ή ΕΠ περιφερειακού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ, η πίστωση της
θέσης του µεταφέρεται από το τµήµα προέλευσης στο
τµήµα υποδοχής, µη εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των
οριζόµενων διατάξεων. (άρθρο 24)
3. Ορίζεται ότι σε περίπτωση που για οποιονδήποτε
λόγο δεν καθίσταται δυνατή η πραγµατοποίηση συνεδρίασης ή η λήψη απόφασης από τη Σύγκλητο Πανεπιστηµίου ή τη Συνέλευση ΤΕΙ, επί δύο διαδοχικές φορές
για τα ίδια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, οι αποφάσεις για τα θέµατα αυτά λαµβάνονται από το Πρυτανικό
Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου ή το Συµβούλιο του ΤΕΙ.
(άρθρο 25)
4. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις του
άρθρου 15 παρ.3 του ν. 3404/2005 και επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν προκύπτουν, µετά από τη διενέργεια ενιαίων κατατακτηρίων εξετάσεων,
στις κατηγορίες πτυχιούχων ΤΕΙ ή Πανεπιστηµίων, από
επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων Πανεπιστηµίου
ή ΤΕΙ αντίστοιχα. (άρθρο 26)
5. Ορίζεται ότι οι απολύσεις, λόγω συµπλήρωσης ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, των
βοηθών, επιστηµονικών συνεργατών, επιµελητών και
των µελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.∆Ι.Π. των Πανεπιστηµίων,
καθώς και των µελών Ε.Τ.Π. των ΤΕΙ, πραγµατοποιούνται στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους εντός του οποίου
συµπληρώνεται το όριο ηλικίας και η τριακονταπενταετής υπηρεσία. (άρθρο 27)
6. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις του
ν. 3685/2008 και προβλέπονται, µεταξύ άλλων ότι:
i) Επιτρέπεται και σε µη µόνιµα µέλη ∆ΕΠ και ΕΠ να ορίζονται, ως επιβλέποντες, µεταπτυχιακών φοιτητών.
ii) Οι κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων του οικείου
Ιδρύµατος, που καλύπτονται από τα έσοδα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.
(άρθρο 28)
ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
1. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 3374/2005, που ρυθµίζουν θέµατα αξιολόγησης των
Α.Ε.Ι. και προβλέπονται τα εξής:
α.i) Οι δαπάνες µετακίνησης (έξοδα µετακίνησης και
διανυκτέρευσης καθώς και ηµερήσια αποζηµίωση για το
έργο της αξιολόγησης) των µελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.), για την εκτέλεση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή ∆ιασφάλισης
Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.∆Ι.Π.).
ii) Το ύψος των δαπανών αυτών, η διαδικασία κάλυψής
τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κ.υ.α., κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων.
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β. Παρατείνεται, έως 31.12.2013 (λήγει στις
31.12.2009), το χρονικό διάστηµα, εντός του οποίου η
Α.∆Ι.Π. µπορεί, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, να προσλαµβάνει διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό, µε σύµβαση µίσθωσης έργου. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό αποχωρεί µετά τη λήξη των συµβάσεων.
γ. Για τους εκπροσώπους των φοιτητών, των σπουδαστών και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, µέλη
της Α.∆Ι.Π., δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της Αρχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κ.υ.α..
(άρθρο 29)
2.α. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται, επίσης, οι
διατάξεις του ν. 3685/2008 και παρέχεται η δυνατότητα
στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.), να
οργανώνει και να λειτουργεί Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε Σχολές του, ακόµα και στην
περίπτωση που δεν παρέχονται σε αυτές προπτυχιακές
σπουδές.
β. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.6
του ν. 3391/2005 και ορίζεται ότι, µέχρι την έκδοση του
Οργανισµού του ∆Ι.ΠΑ.Ε., οι επί µέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας διοικητικού προσωπικού του εν λόγω Ιδρύµατος καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου
αυτού. (άρθρο 30)
3. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διεθνή συνάντηση µαθητών από σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
που διοργανώνεται στο πλαίσιο της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών». Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
α.i) Η ανωτέρω συνάντηση και οι παράλληλες µε αυτήν εκδηλώσεις (αθλητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές
κ.λπ.) τελούν υπό την αιγίδα, την εποπτεία και την οικονοµική υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
ii) Οι εν λόγω εκδηλώσεις και το πρόγραµµα διοργάνωσής τους προσδιορίζονται µε υπουργική απόφαση.
β.i) Συνιστάται Οργανωτική Επιτροπή Μαθητιάδας
Πρώτης Σερρών για τη διοργάνωση της εν λόγω διεθνούς συνάντησης, µε διετή θητεία.
ii) Καθορίζεται η συγκρότηση της εν λόγω Οργανωτικής Επιτροπής, καθώς και της Εκτελεστικής Γραµµατείας αυτής.
iii) Χρέη γραµµατέα της Οργανωτικής Επιτροπής και
της Εκτελεστικής Γραµµατείας της εκτελεί ο/η γραµµα41
τέας του ∆ήµου Πρώτης Σερρών.
γ. Με υπουργική απόφαση, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε: i) τη διευκόλυνση της µετακίνησης των σχολικών
οµάδων (µαθητών και καθηγητών), που συµµετέχουν στη
«Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών», ii) διαδικαστικά θέµατα
για την οµαλή, ασφαλή και άρτια διοργάνωση της εν λόγω διεθνούς συνάντησης, iii) την ενδεχόµενη απόσπαση
εκπαιδευτικών προς ενίσχυση της Οργανωτικής Επιτροπής.
δ. Η «Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών», θα πραγµατοποιείται ανά διετία, στο ∆ήµο Πρώτης Σερρών, µε έτος πρώτης πραγµατοποίησης το 2010. (άρθρο 31)
4. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 2158/1993, που ρυθµίζουν θέµατα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και προβλέπονται τα εξής:
i) Στους σκοπούς του Ι.Κ.Υ. συµπεριλαµβάνεται και η
ανάληψη και υλοποίηση έργων – ενεργειών, που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, στο
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.) 2007 – 2013 και κάθε άλλου συγχρηµατοδοτούµενου ή µη έργου, που εξυπηρετεί δραστηριότητες
του Ιδρύµατος.
ii) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Κ.Υ. καθορίζει, µε απόφασή του, τα όργανα, µονάδες ή στελέχη, που είναι
αρµόδια για τις σχετικές, µε τα ανωτέρω, ενέργειες.
iii) Με όµοια απόφαση, ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσω-

Pr
os

lip

sis
.g
r

πος της ∆ιοίκησης, αρµόδιος για την επικοινωνία µε τα
εξωτερικά µέρη, την παρακολούθηση των διεργασιών,
την ενηµέρωση της ∆ιοίκησης για τα σχετικά, µε το Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας, ζητήµατα του Ι.Κ.Υ.
κ.λπ.. (άρθρο 32)
5. Συµπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12
του ν. 3685/2008 και ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας
των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.).
Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: i) Παρέχεται η δυνατότητα στα Ε.Π.Ι. να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις και µε τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.
ii) Παρέχεται, επίσης, η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε κ.υ.α., του ύψους, των όρων και των προϋποθέσεων της ενδεχόµενης χρηµατοδότησης των ΕΠΙ, από
φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα (άρθρο 11 παρ. 4
του ν. 3685/2008), για βασική έρευνα στο γνωστικό αντικείµενό τους, καθώς και για έρευνα που εξυπηρετεί την
ανάπτυξη τοµέων του ∆ηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
iii) Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του ∆.Σ. του
Ε.Π.Ι., σε περίπτωση που συµµετέχει σε αυτό µόνο ένα
Τµήµα.
iv) Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής και οµότιµων ή
αφυπηρετησάντων καθηγητών του συµµετέχοντος ή
συµµετεχόντων τµηµάτων του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειµένου που καλύπτει το Ε.Π.Ι., για
τις θέσεις του ∆ιευθυντή και των µελών του ∆.Σ. των ΕΠΙ.
v) Παρατείνεται, µέχρι 16.7.2010 (τέλος της διετίας από τη δηµοσίευση του ν. 3685/2008), η θητεία όλων των
µελών των ∆.Σ. και των διευθυντών και αναπληρωτών διευθυντών των υφισταµένων ΕΠΙ, εκτός αν έχουν εκλεγεί
εν τω µεταξύ νέα ∆.Σ..
vi) Τέλος, παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση,
µε υπουργική απόφαση: αα) των αναγκαίων λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11 του
ν. 3685/2008, ββ) κάθε ζητήµατος για την προσαρµογή
των υφιστάµενων ΕΠΙ προς τις προαναφερόµενες διατάξεις. (άρθρο 33)
6. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3282/2004, µε τις οποίες ρυθµίζονται
διάφορα θέµατα µετεγγραφών φοιτητών – σπουδαστών
εσωτερικού. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
α.i) Ο έλεγχος νοµιµότητας των µετεγγραφών διενεργείται κατ’ αρχήν από το Πρυτανικό Συµβούλιο του οικείου Τµήµατος ή το Συµβούλιο του οικείου ΤΕΙ.
ii) Οι µετεγγραφές πραγµατοποιούνται, το αργότερο
µέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, ενώ οι µετεγγραφές, για τους µετεγγραφόµενους κατά το εαρινό
εξάµηνο σπουδαστές των ΤΕΙ, πραγµατοποιούνται µέχρι
15 Ιουνίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους.
iii) Επανακαθορίζεται ο χρόνος κοινοποίησης του καταλόγου µε τις πραγµατοποιηθείσες µετεγγραφές στο
ΥΠ.Ε.Π.Θ..
iv) Παρέχεται, σε οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, το δικαίωµα άσκησης προσφυγής, ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά της
απόφασης του οικείου Πρυτανικού Συµβουλίου ή του
Συµβουλίου του ΤΕΙ, κατά περίπτωση, εντός της οριζοµένης προθεσµίας.
v) Παρέχεται, επίσης και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η δυνατότητα να ελέγξει, αυτεπαγγέλτως, τη νοµιµότητα των αποφάσεων µετεγγραφών, εντός της οριζόµενης προθεσµίας.
β. Ορίζεται ότι οι σχετικές µε τις µετεγγραφές διατάξεις εφαρµόζονται, εφεξής και για τους αποφοίτους των
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Εσπερινών
Λυκείων. (άρθρο 34)
7.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη φοίτηση µαθητών σε ξένα σχολεία, που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε διατάξεις του ν. 4862/1931,
καταργουµένων, αντίστοιχα, των διατάξεων του άρθρου
2 του νόµου αυτού. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
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i) Επιτρέπεται, εφεξής, η φοίτηση µαθητών υπηκοότητας χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), χωρίς περιορισµούς, στις τάξεις ξένου σχολείου, το οποίο
ακολουθεί το πρόγραµµα σπουδών χώρας µέλους της
Ε.Ε. ή συνδυαστικού προγράµµατος.
ii) Επιτρέπεται, επίσης, η φοίτηση Ελλήνων µαθητών
σε όσα εκ των προναφερόµενων σχολείων ακολουθείται
πρόγραµµα σπουδών τρίτης χώρας, µετά από άδεια του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία χορηγείται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και κατά
την οριζόµενη σχετική διαδικασία.
iii) Οι τίτλοι σπουδών, που εκδίδονται από το ξένο
σχολείο θεωρούνται ισότιµοι και αντίστοιχοι των τίτλων
που χορηγούνται από τα ελληνικά σχολεία της ίδιας
βαθµίδας εκπαίδευσης.
iv) Επιτρέπεται, εφεξής, η µετεγγραφή µαθητών από
ξένο σε ελληνικό ιδιωτικό ή δηµόσιο σχολείο, υπό τους
όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη µετεγγραφή µαθητών σε αντίστοιχη τάξη των σχολείων γενικής εκπαίδευσης.
β.i) Συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 2413/1996 και
προστίθενται στις ενδεικτικά οριζόµενες εκπαιδευτικές
µονάδες, όπου παρέχεται η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, και οι µονάδες ελληνόγλωσσης ή δίγλωσσης εκπαίδευσης, οι οποίες παρέχουν κάθε είδους επαγγελµατική
κατάρτιση και εξασφαλίζουν στους εκπαιδευόµενους αντίστοιχα προσόντα.
ii) Οι χορηγούµενοι τίτλοι σπουδών στους απόφοιτους
των µονάδων αυτών αναγνωρίζονται, µε υπουργική απόφαση, ως ισότιµοι µε τους τίτλους, αντίστοιχης διάρκειας φοίτησης, των ινστιτούτων και σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης της ηµεδαπής. (άρθρο 35)
8.α.i) Επεκτείνεται η δυνατότητα εισαγωγής χωρίς εξετάσεις, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (πλην των οριζοµένων Τµηµάτων) σε άτοµα, που πάσχουν και από άλλες
σοβαρές παθήσεις (πέραν των ήδη καθορισθέντων µε τις
ισχύουσες διατάξεις).
ii) Τα εν λόγω άτοµα (ειδικών κατηγοριών) εισάγονται
στα Α.Ε.Ι. καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων και σε
ποσοστό 5% (από 3%, που ισχύει σήµερα), εφόσον πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις.
β.i) Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
υπουργική απόφαση, των απαιτούµενων δικαιολογητικών, των αναγκαίων συλλογικών οργάνων για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσµάτων εισαγωγής των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών κ.λπ..
ii) Η αποζηµίωση των µελών των εν λόγω συλλογικών
οργάνων καθορίζεται µε κ.υ.α.. (άρθρο 36)
9. Κυρώνεται, αναδροµικά από την έκδοσή της, η αρ.
679/1996 κ.υ.α., µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τους Ειδικούς Λογαριασµούς, που έχουν συσταθεί
και λειτουργούν σε καθένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. (άρθρο 37)
10. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6
του ν. 3699/2008, που ρυθµίζουν θέµατα µεταφοράς των
µαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και προβλέπονται τα εξής:
α.i) Η µεταφορά των µαθητών ΣΜΕΑΕ διενεργείται
και µε µεταφορικά µέσα µισθωµένα από την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
ii) Παύει, εφεξής, η δυνατότητα των οικείων Σχολικών
Επιτροπών να µισθώνουν µεταφορικά µέσα και να αναθέτουν, απευθείας, τη µεταφορά των µαθητών ΣΜΕΑΕ
σε ιδιώτες ή εταιρείες παροχής µεταφορικών ή άλλων υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα
µεταφορικά µέσα.
β. Για την αντιµετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων ΣΜΕΑΕ, οι οικείες Σχολικές Επιτροπές επιχορηγούνται, εφεξής προς τούτο, από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (και όχι από
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τους οικείους Ο.Τ.Α., που ισχύει σήµερα). (άρθρο 38)
11.α. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του π.δ. 165/2000
και ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας των τριµελών επιτροπών, οι οποίες συγκροτούνται για την υποβοήθηση
του έργου του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
β. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8
του ν. 2083/1992 και επιτρέπεται στα Α.Ε.Ι. να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης έργου µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, οποιασδήποτε µορφής, προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες συντήρησης και των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του οικείου ιδρύµατος.
γ. Επανακαθορίζεται (µειώνεται) το παράβολο που καταβάλλεται, εφεξής, για τη χορήγηση και ανανέωση της
άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
(Ε.Ε.Σ.). Ειδικότερα, το παράβολο αυτό ορίζεται σε
3.000 ευρώ, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ε.Ε.Σ.
(από 10.000 ευρώ που προβλέπεται σήµερα) και σε 600
ευρώ (από 2.000 ευρώ που ισχύει σήµερα), προκειµένου
για την ανανέωση άδειας λειτουργίας ΕΕΣ.
(άρθρο 39)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
α) Επί του Τακτικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη από την:
α. Πρόσληψη Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού
(ΕΡ.∆Ι.Π.) συγκεκριµένων ειδικοτήτων στα Τµήµατα Τεχνολογίας Τροφίµων ΤΕΙ.
(άρθρο 16 παρ.1)
β. Μετατροπή θέσεων Καθηγητών Εφαρµογών σε προσωποπαγείς θέσεις Επίκουρου Καθηγητή, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 και την καταβολή µισθολογικών διαφορών σε όσους τις κατέχουν. (άρθρο 21
παρ. 2)Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, η οποία υφίσταται
µέχρι την αφυπηρέτηση των Καθηγητών που τις κατέχουν, εκτιµάται στο ποσό των 305.000 ευρώ, περίπου.
γ. Καταβολή στους προαναφερόµενους υψηλότερων
συντάξεων, λόγω αύξησης κατά τα ανωτέρω των συντάξιµων αποδοχών τους έναν (1) µήνα πριν από τη συνταξιοδότησή τους. (άρθρο 21 παρ. 2)
δ. Αναγνώριση από µέλη: i) ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων, που
εκλέγονται, ως µέλη ΕΠ των ΤΕΙ, ii) Ε.Π. των ΤΕΙ, που εκλέγονται ως µέλη ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων, της προϋπηρεσίας που είχαν διανύσει στο ίδρυµα προέλευσής τους
και το συνυπολογισµό της για την καταβολή των προβλεπόµενων, από τις ισχύουσες διατάξεις, προσαυξήσεων. (άρθρο 24 παρ. 1)
ε. Καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη των πρόσθετων
συλλογικών οργάνων, που συγκροτούνται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων των νέων ειδικών κατηγοριών. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός µελών συλλογικών οργάνων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α..
(άρθρο 36 παρ. 4)
στ. Κάλυψη, από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού (ΥΠΕΠΘ) των εξόδων κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης αυτοκινήτων των ΣΜΕΑΕ, που ανέρχονται ετησίως στο ποσό των 200.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 38)Παράλληλα, αποτρέπονται σχετικές δαπάνες
των οικείων ΟΤΑ α΄ βαθµού.
2. ∆απάνη, µέχρι και το οικονοµικό έτος 2014, από τη
χορήγηση των αποδοχών της επόµενης βαθµίδας (Αναπληρωτή Καθηγητή), στα µέλη ΕΠ που καταλαµβάνουν
προσωποπαγείς θέσεις κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθρου 21 για έναν (1) µήνα προ της συνταξιοδότησή τους. (άρθρο 21 παρ. 2)
3. ∆απάνη ανά διετία, αρχής γενοµένης από το οικονοµικό έτος 2010, από την: i) Οικονοµική υποστήριξη της
«Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών» και των παράλληλων µε
αυτήν εκδηλώσεων, που διοργανώνονται, ανά διετία,
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στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής συνάντησης µαθητών.
ii) ∆ιευκόλυνση της µετακίνησης σχολικών οµάδων (µαθητών και καθηγητών), που λαµβάνουν µέρος στην εν
λόγω διεθνή συνάντηση. (άρθρο 31)Η εν λόγω δαπάνη
εκτιµάται στο ποσό των 200.000 ευρώ περίπου.
4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τυχόν σύσταση νέων οργανικών θέσεων για το διορισµό µελών ΕΠ και
ΕΤΠ, στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού αναπτυξιακού προγραµµατισµού (άρθρο 5 ν. 3549/2007), σε περίπτωση που δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις.
(άρθρο 12 παρ. 1)
5. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τυχόν καθορισµό
των δαπανών µετακίνησης (έξοδα µετακίνησης και διανυκτέρευσης, καθώς και ηµερήσια αποζηµίωση για το έργο της αξιολόγησης) των µελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε υψηλότερο επίπεδο των καταβαλλόµενων, λόγω καθορισµού τους µε κ.υ.α., κατά παρέκκλιση
των κειµένων διατάξεων. (άρθρο 29 παρ. 1)Το ύψος της
δαπάνης αυτής, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και διάρκεια µετακινήσεων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α., εκτιµάται στο ποσό των
375.000 ευρώ περίπου.
6. Ενδεχόµενη δαπάνη από την κατάργηση της δυνατότητας: i) επιλογής από τα µέλη ΕΠ των ΤΕΙ, που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, του φορέα µισθοδοσίας
τους, σε περίπτωση που η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται
για το εσωτερικό και µισθοδοτούνται από τον φορέα απασχόλησής τους. (άρθρο 10)
ii) Χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας πέραν από τα
προβλεπόµενα όρια και µέχρι ένα (1) έτος, χωρίς αποδοχές ή άλλες δαπάνες για το ∆ηµόσιο, σε περίπτωση που
ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον
ενδιαφερόµενο δεν επαρκεί. (άρθρο 10)
7. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. Χορήγηση µεγαλύτερου αριθµού εκπαιδευτικών αδειών στα µέλη ΕΠ
των ΤΕΙ, εξαιτίας της παροχής του σχετικού δικαιώµατος
σε όλα τα µέλη ΕΠ, ανεξαρτήτου ηλικίας. (άρθρο 10)
β. Πρόσληψη, ως επισκεπτών καθηγητών στα ΤΕΙ, ερευνητών (Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθµίδας), που υπηρετούν σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας.
(άρθρο 11 παρ.1)
γ. Οργανική αναδιάρθρωση των παραρτηµάτων ΤΕΙ
και σύσταση επί πλέον Σχολής ή ανεξάρτητου τµήµατος.
(άρθρο 11 παρ. 2)
δ. Ανάθεση και σε συνταξιούχους του ∆ηµοσίου ή του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα διδακτικού έργου στα ΤΕΙ µε
τη µορφή υπερωριακής απασχόλησης. (άρθρο 15)
ε. Πρόσληψη στα ΤΕΙ και σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη προσωπικού µε µερική ή πλήρη απασχόληση,
που έχει τα προσόντα µελών ΕΡ.∆Ι.Π. Β΄ και Γ΄ βαθµίδας, για την κάλυψη διδακτικών ή άλλων αναγκών τους.
(άρθρο 16 παρ.4)
στ. Χορήγηση διαφοράς εξόδων παράστασης (59 ευρώ µηνιαίως), στον προϊστάµενο Τµήµατος ΤΕΙ, (∆ιευθυντή Σχολής), σε περίπτωση που µια (1) Σχολή παραµείνει
µε ένα Τµήµα, το οποίο συνεχίζει τη λειτουργία του µε
την ονοµασία «Σχολή». (άρθρο 17 παρ. 3)
ζ. Ένταξη Καθηγητών Εφαρµογών (παρ. ΙΙ άρθρου 1 του
ν. 2621/1998) σε κενές θέσεις Επίκουρου Καθηγητή, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του
νοµοσχεδίου. (άρθρο 21 παρ. 1)
η. Χορήγηση διαφοράς αποδοχών και επιδοµάτων στα
µέλη Ε.Π. των ΤΕΙ, που τυχόν εκλέγονται ως µέλη ∆ΕΠ
περιφερειακών Πανεπιστηµίων. (άρθρο 24 παρ. 2)Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται στο ποσό των 75.000
ευρώ περίπου, ετησίως.
θ . Ίδρυση και λειτουργία στην αλλοδαπή µονάδων ελληνόγλωσσης ή δίγλωσσης εκπαίδευσης, για την παροχή κάθε είδους επαγγελµατικής κατάρτισης. (άρθρο 35
παρ. 7)Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφα-
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ι. Καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη των συλλογικών
οργάνων, που θα συγκροτηθούν για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσµάτων εισαγωγής των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών. (άρθρο 36 παρ.4) Η εν λόγω δαπάνη που εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός µελών κ.λπ.) και από την
έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, εκτιµάται στο
ποσό των 12.000 ευρώ περίπου, ετησίως.
8. Επίσπευση δαπάνης από την παροχή, στους Επίκουρους Καθηγητές, του δικαιώµατος να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, αµέσως µετά τη µονιµοποίησή τους (αντί µετά από τριετή
προϋπηρεσία, που ισχύει σήµερα) και την ως εκ τούτου
ενωρίτερη καταβολή διαφοράς αποδοχών.
(άρθρο 7 παρ. 2)
9. Ενδεχόµενη επίσπευση δαπάνης από την:
i) θεώρηση ως ενιαίων των υφιστάµενων οργανικών
θέσεων ΕΠ των βαθµίδων του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή και του Καθηγητή Eφαρµογών. (άρθρο 7)
ii) Προκήρυξη, εντός τακτής προθεσµίας, των θέσεων
µελών ΕΠ των ΤΕΙ, που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία και αυτών που παραµένουν κενές λόγω άγονης εκλογής ή µη αποδοχής εκλογής, καθώς και των θέσεων που
εγκρίνονται στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού –
αναπτυξιακού προγραµµατισµού των ΤΕΙ. (άρθρο 8)
iii) Προκήρυξη, εντός τακτής προθεσµίας, των θέσεων
µελών Ειδικού Εργαστηριακού και ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) των Πανεπιστηµίων, καθώς και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των ΤΕΙ, που κενώνονται από οποιαδήποτε αιτία. (άρθρο 23)
10. ∆απάνη / αποτροπή δαπάνης, κατά περίπτωση, από
την απόλυση των βοηθών επιστηµονικών συνεργατών επιµελητών των µελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.∆Ι.Π. των Πανεπιστηµίων και των µελών Ε.Τ.Π. των ΤΕΙ, λόγω συµπλήρωσης ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας,
στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους, εντός του οποίου συµπληρώνεται το όριο ηλικίας ή η 35ετής υπηρεσία.
(άρθρο 27)
11. Αποτροπή δαπάνης από τον/ την:
i) επανακαθορισµό (µείωση) του ανώτατου ορίου του
συνολικού αριθµού των µελών ΕΠ του Τµήµατος, που
µπορεί να απουσιάζουν µε εκπαιδευτική άδεια διάρκειας
πέραν του µηνός. (άρθρο 10)
ii) Μείωση, κατά δύο (2), των εβδοµάδων διδασκαλίας
κάθε εξάµηνου σπουδών στα ΤΕΙ. (άρθρο 13)
iii) Μείωση, από πέντε (5) σε τέσσερις (4), των εβδοµαδιαίων ωρών υπερωριακής απασχόλησης, που ανατίθεται, εφεξής, σε επιστηµονικούς συνεργάτες µόνο για
εξειδικευµένα µαθήµατα στα ΤΕΙ. (άρθρο 15)Η εξοικονόµηση πόρων εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται στο ποσό
των 2.500.000 ευρώ περίπου.
iv) Αποτροπή δαπάνης από την καταβολή εφεξής, αποζηµίωσης, αντί αποδοχών, σε τρία (3) µέλη της Α.∆Ι.Π.
(εκπροσώπους των φοιτητών, των σπουδαστών και της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων), για τη συµµετοχή
τους στις συνεδριάσεις της Αρχής. (άρθρο 29 παρ. 3)Το
ποσό της εν λόγω εξοικονόµησης πόρων, που εξαρτάται
από την έκδοση σχετικής κ.υ.α., µε την οποία θα καθοριστεί το ύψος της ανωτέρω αποζηµίωσης, εκτιµάται στο
ποσό των 160.000 ευρώ περίπου, ετησίως.
12. Ενδεχόµενη αποτροπή δαπάνης από τον περιορισµό σε οκτώ (8) το πολύ µήνες του χρόνου καταβολής
διπλών αποδοχών στα µέλη ΕΠ, στα οποία έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό και δεν µισθοδοτούνται από το οικείο ΑΕΙ ή το ίδρυµα του εξωτερικού.
(άρθρο 10)
13. Ενδεχόµενη αποτροπή δαπάνης από τυχόν:
i)Υποχρεωτική συγχώνευση ή / και διακοπή της λειτουργίας Τµηµάτων ΤΕΙ στις οριζόµενες περιπτώσεις.
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(άρθρο 17 παρ. 2)
ii) Συνεργασία Τµηµάτων ΤΕΙ µε αντίστοιχα και οµοειδή Τµήµατα Πανεπιστηµίων και την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή µαθηµάτων ή άλλων στοιχείων του
προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών.
(άρθρο 19 παρ.1)
14. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από την κατάργηση
της υποχρέωσης των µελών Ε.Π. των ΤΕΙ, στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, να καταβάλλουν
στο ∆ηµόσιο ποσό, ίσο µε τις αποδοχές του χρόνου που
απαιτείται να υπηρετήσουν (διπλάσιο του χρόνου εκπαιδευτικής αδείας), σε περίπτωση που δεν υπηρετήσουν
στο ΤΕΙ, κατά το χρόνο αυτόν. (άρθρο 10)
15. Μείωση εσόδων του ∆ηµοσίου από τον επανακαθορισµό (µείωση) των παραβόλων, που εισπράττονται
για την: α) χορήγηση άδειας λειτουργίας Ε.Ε.Σ. (από
10.000 σε 3.000 ευρώ) και β) ανανέωσης της άδειας λειτουργίας Ε.Ε.Σ. (από 2.000 σε 600 ευρώ).
(άρθρο 39 παρ. 4 α και β)
16. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 10.000
ευρώ περίπου ετησίως, σε περίπτωση που µέλη ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων εκλέγονται ως µέλη Ε.Π. των περιφερειακών ΤΕΙ. (άρθρο 24 παρ. 2)
β) Επί του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π.∆.Ε.)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. Χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ της Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.) για την καταβολή αποζηµίωσης στο διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό, που
τυχόν θα προσλάβει, από την 1.1.2010 και έως
31.12.2013, µε σύµβαση µίσθωσης έργου και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. (άρθρο 29 παρ.2)Η
εν λόγω δαπάνη, που εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και διάρκεια συµβάσεων κ.λπ.), εκτιµάται
στο ποσό 200.000 ευρώ, περίπου ετησίως, έως το 2013.
β. Χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) (αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία) για την ανάληψη και υλοποίηση έργων – ενεργειών, στο πλαίσιο
πραγµατοποίησης των σκοπών του µε ενδεχόµενη κοινοτική συγχρηµατοδότηση. (άρθρο 32)
Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προϋπολογισµού των οικείων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίων και
Τ.Ε.Ι.)
Ετήσια δαπάνη από την:
i) επέκταση της δυνατότητας εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, ατόµων που πάσχουν και από άλλες σοβαρές παθήσεις.
ii) Αύξηση του ποσοστού (από 3% σε 5%) των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υποψηφίων ειδικών
κατηγοριών. (άρθρο 36 παρ. 1)
Γ. Επί του προϋπολογισµού του οικείων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ)
(Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης έργου, από τα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οποιασδήποτε µορφής,
προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες συντήρησης και
των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. (άρθρο 39 παρ. 3)
∆. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ΤΕΙ (Ν.Π.∆.∆.
επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν ίδρυση εργαστηρίων στα ΤΕΙ και την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων αυτών. (άρθρα 1 και 2 παρ.1)Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και είδος ιδρυοµένων εργαστηρίων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α..
2. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη από την προµήθεια του
αναγκαίου εξοπλισµού τυχόν ιδρυοµένων εργαστηρίων
στα ΤΕΙ. (άρθρα 1 και 2 παρ.1)Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και είδος ιδρυοµένων εργαστηρίων κ.λπ.) και από την έκδοση σχε-
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3. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης από τυχόν:
i) κατάργηση ή συγχώνευση εργαστηρίων των ΤΕΙ.
(άρθρο 2 παρ. 2)Η εν λόγω εξοικονόµηση πόρων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός καταργούµενων ή συγχωνευόµενων εργαστηρίων κ.λπ.) και από την
έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.
ii) Υποχρεωτική συγχώνευση ή διακοπή λειτουργίας,
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, Τµηµάτων ΤΕΙ.
(άρθρο 17 παρ. 2)
Ε. Επί του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των οικείων Τ.Ε.Ι.
1. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την: i) Εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων από τα εργαστήρια των ΤΕΙ
που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό τρίτων.
ii) ∆ιάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστηµονικών
προϊόντων των εργαστηρίων ΤΕΙ.
iii) Κληρονοµιές, δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στα ΤΕΙ για τους σκοπούς των εργαστηρίων τους.
(άρθρο 4)
2. ∆απάνη από την απόδοση µέρους των προαναφερόµενων εσόδων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 2 του
άρθρου 7 της αρ. 679/22.8.1996 κ.υ.α. (άρθρο 4) Αντίστοιχα, αυξάνονται τα έσοδα των οικείων ΤΕΙ.
ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενο
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τη διοργάνωση και λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε
Σχολές του ανωτέρω Πανεπιστηµίου. Η εν λόγω δαπάνη
εκτιµάται στο ποσό των 30.000 ευρώ περίπου ετησίως.
(άρθρο 30 παρ.1)
Ζ. Επί του προϋπολογισµού της ανώνυµης εταιρείας
«Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.» (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)
(Ν.Π.Ι.∆. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή του συµβατικού ανταλλάγµατος των Συµβάσεων ∆ηµοσίου Ιδιωτικού
Τοµέα, οι οποίες µπορεί να συνάπτονται από τον Οργανισµό, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3389/2005, για
την ανέγερση και λειτουργία των κτιριακών έργων και υποδοµών µονάδων των ΤΕΙ. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συναπτόµενων συµβάσεων, ύψος συµβατικού ανταλλάγµατος κ.λπ.).
(άρθρο 22)
Η. Επί των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Νοµιµοποίηση δαπάνης για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων και δραστηριοτήτων, που εκτελέστηκαν
από τα οικεία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β΄)
κ.υ.α.. (άρθρο 37)
Θ. Επί του προϋπολογισµού των ΕΠΙ (Ν.Π.Ι.∆. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη από τον επανακαθορισµό της συγκρότησης (αύξηση κατά 1 µέλος ∆ΕΠ) του ∆.Σ. των ΕΠΙ, σε
περίπτωση που συµµετέχει σε αυτό ένα µόνο Τµήµα. Η
δαπάνη αυτή εκτιµάται στο ποσό των 600 ευρώ περίπου,
ανά ΕΠΙ της προαναφερόµενης κατηγορίας.
(άρθρο 33 παρ. 2)
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009
O Γενικός ∆ιευθυντής
Βασίλειος Λέτσιος
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)
στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
α) Επί του Τακτικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη από την:
α. Πρόσληψη Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού
(ΕΡ.∆Ι.Π.) συγκεκριµένων ειδικοτήτων στα Τµήµατα Τεχνολογίας Τροφίµων ΤΕΙ. (άρθρο 16 παρ.1)
β. Μετατροπή θέσεων Καθηγητών Εφαρµογών σε προσωποπαγείς θέσεις Επίκουρου Καθηγητή, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 και την καταβολή µισθολογικών διαφορών σε όσους τις κατέχουν. (άρθρο 21
παρ. 2)Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, η οποία υφίσταται
µέχρι την αφυπηρέτηση των Καθηγητών που τις κατέχουν, εκτιµάται στο ποσό των 305.000 ευρώ, περίπου.
γ. Καταβολή στους προαναφερόµενους υψηλότερων
συντάξεων, λόγω αύξησης κατά τα ανωτέρω των συντάξιµων αποδοχών τους έναν (1) µήνα πριν από τη συνταξιοδότησή τους. (άρθρο 21 παρ. 2)
δ. Αναγνώριση από µέλη: i) ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων, που
εκλέγονται, ως µέλη ΕΠ των ΤΕΙ, ii) Ε.Π. των ΤΕΙ, που εκλέγονται ως µέλη ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων, της προϋπηρεσίας που είχαν διανύσει στο ίδρυµα προέλευσής τους
και το συνυπολογισµό της για την καταβολή των προβλεπόµενων, από τις ισχύουσες διατάξεις, προσαυξήσεων. (άρθρο 24 παρ. 1)
ε. Καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη των πρόσθετων
συλλογικών οργάνων, που συγκροτούνται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων των νέων ειδικών κατηγοριών. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός µελών συλλογικών οργάνων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α..
(άρθρο 36 παρ. 4)
στ. Κάλυψη, από πιστώσεις του Kρατικού Προϋπολογισµού (ΥΠΕΠΘ) των εξόδων κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης αυτοκινήτων των ΣΜΕΑΕ, που ανέρχονται ετησίως στο ποσό των 200.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 38)Παράλληλα, αποτρέπονται σχετικές δαπάνες
των οικείων ΟΤΑ α΄ βαθµού.
2. ∆απάνη, µέχρι και το οικονοµικό έτος 2014, από τη
χορήγηση των αποδοχών της επόµενης βαθµίδας (Αναπληρωτή Καθηγητή), στα µέλη ΕΠ που καταλαµβάνουν
προσωποπαγείς θέσεις κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθρου 21 για έναν (1) µήνα προ της συνταξιοδότησής τους. (άρθρο 21 παρ. 2)
3. ∆απάνη ανά διετία, αρχής γενοµένης από το οικονοµικό έτος 2010, από την: i) Οικονοµική υποστήριξη της
«Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών» και των παράλληλων µε
αυτήν εκδηλώσεων, που διοργανώνονται, ανά διετία,
στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής συνάντησης µαθητών.
ii) ∆ιευκόλυνση της µετακίνησης σχολικών οµάδων (µαθητών και καθηγητών), που λαµβάνουν µέρος στην εν
λόγω διεθνή συνάντηση. (άρθρο 31)Η εν λόγω δαπάνη
εκτιµάται στο ποσό των 200.000 ευρώ περίπου.
4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τυχόν σύσταση νέων οργανικών θέσεων για το διορισµό µελών ΕΠ και
ΕΤΠ, στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδηµαϊκού αναπτυξιακού προγραµµατισµού (άρθρο 5 ν. 3549/2007), σε περίπτωση που δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις.
(άρθρο 12 παρ. 1)
5. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τυχόν καθορισµό
των δαπανών µετακίνησης (έξοδα µετακίνησης και διανυκτέρευσης, καθώς και ηµερήσια αποζηµίωση για το έργο της αξιολόγησης) των µελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε υψηλότερο επίπεδο των καταβαλλόµενων, λόγω καθορισµού τους µε κ.υ.α., κατά παρέκκλιση
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των κειµένων διατάξεων. (άρθρο 29 παρ. 1)Το ύψος της
δαπάνης αυτής, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και διάρκεια µετακινήσεων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α., εκτιµάται στο ποσό των
375.000 ευρώ περίπου.
6. Ενδεχόµενη δαπάνη από την κατάργηση της δυνατότητας:
i) επιλογής από τα µέλη ΕΠ των ΤΕΙ, που τελούν σε εκ47
παιδευτική άδεια, του φορέα µισθοδοσίας τους, σε περίπτωση που η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εσωτερικό και µισθοδοτούνται από τον φορέα απασχόλησής
τους. (άρθρο 10)
ii) Χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας πέραν από τα
προβλεπόµενα όρια και µέχρι ένα (1) έτος, χωρίς αποδοχές ή άλλες δαπάνες για το ∆ηµόσιο, σε περίπτωση που
ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον
ενδιαφερόµενο δεν επαρκεί. (άρθρο 10)
7. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν:
α. Χορήγηση µεγαλύτερου αριθµού εκπαιδευτικών αδειών στα µέλη ΕΠ των ΤΕΙ, εξαιτίας της παροχής του
σχετικού δικαιώµατος σε όλα τα µέλη ΕΠ, ανεξαρτήτου
ηλικίας. (άρθρο 10)
β. Πρόσληψη, ως επισκεπτών καθηγητών στα ΤΕΙ, ερευνητών (Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθµίδας), που υπηρετούν σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας.
(άρθρο 11 παρ.1)
γ. Οργανική αναδιάρθρωση των παραρτηµάτων ΤΕΙ
και σύσταση επί πλέον Σχολής ή ανεξάρτητου τµήµατος.
(άρθρο 11 παρ. 2)
δ. Ανάθεση και σε συνταξιούχους του ∆ηµοσίου ή του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα διδακτικού έργου στα ΤΕΙ µε
τη µορφή υπερωριακής απασχόλησης. (άρθρο 15)
ε. Πρόσληψη στα ΤΕΙ και σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη, προσωπικού µε µερική ή πλήρη απασχόληση,
που έχει τα προσόντα µελών ΕΡ.∆Ι.Π. Β΄ και Γ΄ βαθµίδας, για την κάλυψη διδακτικών ή άλλων αναγκών τους.
(άρθρο 16 παρ.4)
στ. Χορήγηση διαφοράς εξόδων παράστασης (59 ευρώ µηνιαίως), στον προϊστάµενο Τµήµατος ΤΕΙ (∆ιευθυντή Σχολής), σε περίπτωση που µια (1) Σχολή παραµείνει
µε ένα Τµήµα, το οποίο συνεχίζει τη λειτουργία του µε
την ονοµασία «Σχολή». (άρθρο 17 παρ. 3)
ζ. Ένταξη Καθηγητών Εφαρµογών (παρ. ΙΙ άρθρου 1 ν.
2621/1998) σε κενές θέσεις Επίκουρου Καθηγητή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του
νοµοσχεδίου. (άρθρο 21 παρ. 1)
η. Χορήγηση διαφοράς αποδοχών και επιδοµάτων στα
µέλη Ε.Π. των ΤΕΙ, που τυχόν εκλέγονται ως µέλη ∆ΕΠ
περιφερειακών Πανεπιστηµίων. (άρθρο 24 παρ. 2)Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται στο ποσό των 75.000
ευρώ περίπου, ετησίως.
θ . Ίδρυση και λειτουργία στην αλλοδαπή µονάδων ελληνόγλωσσης ή δίγλωσσης εκπαίδευσης, για την παροχή κάθε είδους επαγγελµατικής κατάρτισης. (άρθρο 35
παρ. 7)Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.
ι. Καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη των συλλογικών
οργάνων, που θα συγκροτηθούν για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσµάτων εισαγωγής των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών. (άρθρο 36 παρ.4) Η εν λόγω δαπάνη που εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός µελών κ.λπ.) και από την
έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, εκτιµάται στο
ποσό των 12.000 ευρώ περίπου, ετησίως.
8. Ενδεχόµενη δαπάνη από την απόλυση των βοηθών
επιστηµονικών συνεργατών επιµελητών των µελών
Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.∆Ι.Π. των Πανεπιστηµίων και των µελών
Ε.Τ.Π. των ΤΕΙ, λόγω συµπλήρωσης ορίου ηλικίας και
τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους, εντός του οποίου συµπληρώνεται το όριο
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ηλικίας ή η 35ετής υπηρεσία. (άρθρο 27)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, πλην της υπό στοιχείο 1γ δαπάνης, που θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
9. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από την κατάργηση
της υποχρέωσης των µελών Ε.Π. των ΤΕΙ, στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, να καταβάλλουν
στο ∆ηµόσιο ποσό ίσο µε τις αποδοχές του χρόνου που
απαιτείται να υπηρετήσουν (διπλάσιο του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας), σε περίπτωση που δεν υπηρετήσουν
στο ΤΕΙ, κατά το χρόνο αυτόν. (άρθρο 10)
10. Μείωση εσόδων του ∆ηµοσίου από τον επανακαθορισµό (µείωση) των παραβόλων, που εισπράττονται
για την:
α) χορήγηση άδειας λειτουργίας Ε.Ε.Σ. (από 10.000 σε
3.000 ευρώ) και β) ανανέωσης της άδειας λειτουργίας
Ε.Ε.Σ. (από 2.000 σε 600 ευρώ).
(άρθρο 39 παρ. 4 α και β)
Η ανωτέρω απώλεια δηµοσίων πόρων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
β) Επί του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π.∆.Ε.)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν:
α. Χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ της Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.∆Ι.Π.) για την καταβολή αποζηµίωσης στο διοικητικό
και επιστηµονικό προσωπικό, που τυχόν θα προσλάβει,
από την 1.1.2010 και έως 31.12.2013, µε σύµβαση µίσθωσης έργου και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. (άρθρο 29 παρ. 2)Η εν λόγω δαπάνη, που εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και διάρκεια συµβάσεων κ.λπ.), εκτιµάται στο ποσό 200.000 ευρώ, περίπου ετησίως, έως το 2013.
β. Χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) (αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία) για την ανάληψη και υλοποίηση έργων – ενεργειών, στο πλαίσιο
πραγµατοποίησης των σκοπών του µε ενδεχόµενη κοινοτική συγχρηµατοδότηση. (άρθρο 32)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του Π.∆.Ε..
Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προϋπολογισµού των οικείων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίων και
Τ.Ε.Ι.)
Ετήσια δαπάνη από την:
i) επέκταση της δυνατότητας εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, ατόµων που πάσχουν και από άλλες σοβαρές παθήσεις.
ii) Αύξηση του ποσοστού (από 3% σε 5%) των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υποψηφίων ειδικών
κατηγοριών. (άρθρο 36 παρ. 1)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ΥΠΕΠΘ και του
προϋπολογισµού των οικείων ΑΕΙ.
48
Γ. Επί του προϋπολογισµού του οικείων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ)
(Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης έργου, από τα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύµα-
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τα, µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οποιασδήποτε µορφής,
προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες συντήρησης και
των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. (άρθρο 39 παρ. 3)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων ΑΕΙ.
∆. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ΤΕΙ (Ν.Π.∆.∆.
επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν ίδρυση εργαστηρίων στα ΤΕΙ και την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων αυτών. (άρθρα 1 και 2 παρ.1)Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και είδος ιδρυοµένων εργαστηρίων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α..
2. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη από την προµήθεια του
αναγκαίου εξοπλισµού τυχόν ιδρυοµένων εργαστηρίων
στα ΤΕΙ. (άρθρα 1 και 2 παρ.1)Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και είδος ιδρυοµένων εργαστηρίων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α..
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων ΤΕΙ.
Ε. Επί του προϋπολογισµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενο
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τη διοργάνωση και λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε
Σχολές του ανωτέρω Πανεπιστηµίου. Η εν λόγω δαπάνη
εκτιµάται στο ποσό των 30.000 ευρώ περίπου ετησίως.
(άρθρο 30 παρ.1)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆Ι.ΠΑ.Ε..
ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού της ανώνυµης εταιρείας
«Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε» (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)
(Ν.Π.Ι.∆. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή του συµβατικού ανταλλάγµατος των Συµβάσεων ∆ηµοσίου Ιδιωτικού
Τοµέα, οι οποίες µπορεί να συνάπτονται από τον Οργανισµό, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3389/2005, για
την ανέγερση και λειτουργία των κτιριακών έργων και υποδοµών µονάδων των ΤΕΙ.
Η δαπάνη αυτή, που εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συναπτόµενων συµβάσεων, ύψος συµβατικού ανταλλάγµατος κ.λπ.), θα αντιµετωπισθεί από το
Π.∆.Ε.. (άρθρο 22)
Ζ. Επί του προϋπολογισµού των ΕΠΙ (Ν.Π.Ι.∆. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη από τον επανακαθορισµό της συγκρότησης (αύξηση κατά 1 µέλος ∆ΕΠ) του ∆.Σ. των ΕΠΙ, σε
περίπτωση που συµµετέχει σε αυτό ένα µόνο Τµήµα. Η
δαπάνη αυτή εκτιµάται στο ποσό των 600 ευρώ περίπου,
ανά ΕΠΙ της προαναφερόµενης κατηγορίας.
(άρθρο 33 παρ. 2)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων ΕΠΙ.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. Παπαθανασίου
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αρ. Σπηλιωτόπουλος
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