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ΝΟΜΟΣ 3577/2007 
 

∆ηµιουργία Φορέα ∆ιαχείρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ια βίου Μάθησης, ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις. 

 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Άρθρο 1 
Εθνική Αρχή 
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ια βίου Μάθησης 
Ως Εθνική Αρχή του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος 
∆ια βίου Μάθησης, στα πλαίσια της Απόφασης 1720/ 
2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ− 
µάτων. 
 
Άρθρο 2 
Εθνική Μονάδα Συντονισµού 
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ια βίου Μάθησης 
1. Ιδρύεται Οργανισµός ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προ− 
γραµµάτων µε την επωνυµία «Σόλων» και διεθνή 
διακριτική ονοµασία «Solon». Ο οργανισµός αυτός είναι 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µε έδρα την Αθήνα 
και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
2. Αποστολή του Οργανισµού είναι να λειτουργεί ως 
Εθνικό Γραφείο (Εθνική Μονάδα Συντονισµού), για το 
Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθησης 2007− 
2013 σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. 1720/2006 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου και το άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 1807/2007 
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης µπορεί να 
αναπτύσσει συναφείς δραστηριότητες που του αναθέτει 
ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
3. Ο Οργανισµός µπορεί να συνεργάζεται µε άλλους 
φορείς, του δηµόσιου ή και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς 
µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, για την 
εκπλήρωση του σκοπού του. Με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή µε κοινή απόφα− 
ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού προσδιο− 
ρίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες που αφορούν στη 
µορφή της συνεργασίας αυτής και στο περιεχόµενό 
της. 
4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανισµού, και 
πάντως µέχρι την 31.12.2007, η άσκηση των 
αρµοδιοτή− 
των του Εθνικού Γραφείου (Εθνικής Μονάδας Συντο− 
νισµού) ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας. 
 
Άρθρο 3 
Όργανα ∆ιοίκησης 
1. Όργανα διοίκησης του Οργανισµού είναι το ∆ιοικη− 
τικό Συµβούλιο και ο ∆ιευθυντής. 
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφα− 
ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και απαρτίζεται από πέντε µέλη. Η θητεία των µελών 
του είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται. Ως µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επιλέγονται επιστήµονες ή 
προσωπικότητες αναγνωρισµένου κύρους µε εµπειρία 

σε θέµατα σχετικά µε το έργο του Οργανισµού. Ένα 
από τα µέλη του Συµβουλίου υποδεικνύεται από τον 
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με 
την ίδια απόφαση ορίζονται, εκ των µελών, ο πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο αναπληρωτής του. 
3. Ο ∆ιευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τριετή θητεία, 
που δύναται να ανανεώνεται. Ο ∆ιευθυντής δεν µπορεί 
να είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Άρθρο 4 
∆ιάρθρωση Οργανισµού 
1. Ο Οργανισµός διαρθρώνεται σε Τµήµατα, υπαγόµενα 
στη ∆ιεύθυνσή του, ως εξής: 
α) Τµήµα Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ια βίου Μά− 
θησης που είναι αρµόδιο για τα Προγράµµατα Comenius, 
Leonardo Da Vinci, Erasmus, Grundtvig, το Εγκάρσιο 
Πρόγραµµα και το πρόγραµµα Jean Monnet. 
β) Τµήµα ∆ιοικητικής Στήριξης που είναι αρµόδιο για 
το προσωπικό του Οργανισµού και την τεχνική υποστή− 
ριξη του έργου του. 
γ) Τµήµα Οικονοµικών Θεµάτων που είναι αρµόδιο για 
τη µισθοδοσία, τη σύναψη συµβάσεων και την οικονο− 
µική υποστήριξη του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος 
∆ια βίου Μάθησης. 
δ) Τµήµα Βιβλιοθήκης, Τεκµηρίωσης, Πληροφόρησης 
και Ενηµέρωσης που είναι αρµόδιο για την οργάνωση 
βιβλιοθήκης και παροχής τεκµηρίωσης, ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόµενο, σχετικά µε 
το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα. 
ε) Τµήµα Ανάπτυξης και Συνεργασίας που είναι αρµό− 
διο για την υλοποίηση έργων που δεν εντάσσονται στο 
Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθησης. 
2. Για τη νοµική υποστήριξη του Οργανισµού συνιστά− 
ται Γραφείο Νοµικού Συµβούλου. Ως Νοµικός Σύµβουλος 
προσλαµβάνεται, µε σχέση έµµισθης εντολής, δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω, µε άριστη γνώση της αγγλικής γλώσ− 
σας, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 1649/ 1986 
(ΦΕΚ 149 Α΄). Ο Νοµικός Σύµβουλος έχει την ευθύνη 
της νοµικής υποστήριξης του Οργανισµού σε δικαστικές 
ή εξώδικες υποθέσεις και της νοµικής καθοδήγησής του 
µε γνωµοδοτήσεις ή συµβουλές. Παρίσταται ενώπιον 
οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Αρχής και έχει ως εκ της 
θέσης του και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την από 
το νόµο απαιτούµενη πληρεξουσιότητα για παράσταση 
ενώπιον όλων των δικαστηρίων κατά την εκδίκαση κάθε 
φύσεως υποθέσεων του Οργανισµού. Οι αποδοχές του 
Νοµικού Συµβούλου ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά. 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Οργανισµού, δύνανται να ιδρύονται, να καταργούνται, 
να συγχωνεύονται και να µετονοµάζονται Τµήµατα και 
Γραφεία. 
 
Άρθρο 5 
Προσωπικό Οργανισµού 
1. Συνιστώνται στον Οργανισµό τριάντα πέντε θέσεις 
προσωπικού που κατανέµονται ως εξής: 
α) Τριάντα (30) θέσεις ανώτατης εκπαίδευσης, 
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β) πέντε (5) θέσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
2. Οι επί µέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας 
καθορίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό του Οργα− 
νισµού. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι κλάδοι από 
τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάµενοι των διοικη− 
τικών µονάδων του Οργανισµού. 
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισµό 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και φορέων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα στον Οργανισµό. 
4. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ορ− 
γανισµού είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου, για την αντιµετώπι− 
ση αναγκών που προκύπτουν από την υλοποίηση των 
προγραµµάτων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του 
Οργανισµού, κατά τις κείµενες διατάξεις. 
 
Άρθρο 6 
Οικονοµικές Ρυθµίσεις 
1. Οι πόροι του Οργανισµού είναι: α) επιχορηγήσεις 
από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του Υπουρ− 
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, β) χρηµατο− 
δοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς 
οργανισµούς, γ) έσοδα από άλλες πηγές. 
2. Ο Οργανισµός απολαµβάνει όλων των προνοµίων 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, πλην των φορολογικών απαλ− 
λαγών. 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδεί− 
ας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών 
ρυθµίζονται τα θέµατα αποζηµίωσης των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού και της αµοι− 
βής του ∆ιευθυντή. 
 
Άρθρο 7 
Εσωτερικός Κανονισµός 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆η− 
µόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ∆ιοικητικού Συµ− 
βουλίου του Οργανισµού, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κα− 
νονισµός του Οργανισµού, µε τον οποίο καθορίζονται 
ειδικότερες λεπτοµέρειες για τους σκοπούς του Οργα− 
νισµού, τις αρµοδιότητες και τη συγκρότηση του ∆ιοι− 
κητικού Συµβουλίου, τα προσόντα, τις αρµοδιότητες και 
τον τρόπο επιλογής του ∆ιευθυντή, τις αρµοδιότητες 
των Τµηµάτων του Οργανισµού, τα θέµατα πρόσλη− 
ψης και προσόντων του προσωπικού και απασχόλησης 
υπαλλήλων από το ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, τα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, καθώς και 
κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε την εύρυθµη λει− 
τουργία του. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Άρθρο 8 
Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας 
1. Ιδρύεται στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς ειδική 
υπηρεσία µε τίτλο «Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρη− 
µατικότητας», µε σκοπό την ενίσχυση της νεανικής επι− 
χειρηµατικότητας και την καλλιέργεια της επιχειρηµατι− 
κής συνείδησης στους νέους, µέσω της συγκέντρωσης, 
καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν 
στην επιχειρηµατικότητα και της παροχής της επεξερ− 
γασµένης πληροφορίας σε κάθε ενδιαφερόµενο. 
2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, το Παρατη− 
ρητήριο έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α. ∆ηµιουργία µηχανισµού συγκέντρωσης µακροοικο− 
νοµικών και µικροοικονοµικών µεγεθών και στοιχείων, 

καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν στο επιχει− 
ρηµατικό περιβάλλον. 
β. Συνεργασία µε τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµα− 
τικότητας για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τη 
διάδοση των σχετικών πληροφοριών. 
γ. Επεξεργασία των στοιχείων αυτών ώστε να παρά− 
γεται δοµηµένη και επαρκής πληροφορία. 
δ. Σύνταξη µελετών σχετικών µε την επιχειρηµατικό− 
τητα και προβολή των αποτελεσµάτων τους. 
ε. Παροχή σχετικών πληροφοριών σε κάθε ενδιαφε− 
ρόµενο κυρίως µέσω του διαδικτύου, αλλά και µε κάθε 
πρόσφορο µέσο. 
στ. Συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της απασχόλησης 
και της επιχειρηµατικότητας, για την ανταλλαγή πληρο− 
φοριών και τεχνογνωσίας, καθώς και το συντονισµό των 
δράσεών τους, όταν αυτές αφορούν στους νέους. 
ζ. Συγγραφή και δηµοσίευση ετήσιων συµπερασµατι− 
κών εκθέσεων και επισήµανση των τοµέων στους οποί− 
ους πρέπει να γίνουν παρεµβάσεις για τη βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 
η. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενηµέρωση της 
κοινής γνώµης και ειδικά των νέων. 
θ. Σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων στο πλαί− 
σιο του εκπαιδευτικού συστήµατος µε στόχο την εξοι− 
κείωση των νέων στο επιχειρηµατικό πνεύµα και την 
επιχειρηµατική δράση. 
3. α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων συγκροτείται πενταµελής επιτροπή, η 
οποία είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της εκ− 
πλήρωσης των στόχων του Παρατηρητηρίου. Με την 
ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος της επιτροπής, 
καθώς και ο γραµµατέας της επιτροπής, ο οποίος εί− 
ναι µόνιµος υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς. Ο πρόεδρος και τα λοιπά µέλη της επιτροπής 
επιλέγονται µεταξύ µελών ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προ− 
σωπικού των Πανεπιστηµίων, Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ειδικών 
επιστηµόνων, εµπειρογνωµόνων, στελεχών 
επιµελητηρίων ή µελών επιχειρηµατικών και 
επαγγελµατικών οργανώσεων ή ενώσεων. Ένα µέλος της 
επιτροπής προτείνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 
β. Η θητεία των µελών της επιτροπής είναι τριετής και 
µπορεί να ανανεώνεται. Η επιτροπή συνεδριάζει µετά 
από πρόσκληση του προέδρου της ή του Γενικού Γραµ− 
µατέα Νέας Γενιάς, τουλάχιστον ανά τρίµηνο. 
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών, στα 
µέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση κατά συ− 
νεδρίαση, το ύψος της οποίας ορίζεται κατά τις κείµενες 
διατάξεις. 
4. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής µπορούν να προσκα− 
λούνται από τον πρόεδρο εκπρόσωποι αρµόδιων 
δηµόσιων 
και ιδιωτικών φορέων που αναπτύσσουν δράση σχετική 
µε την επιχειρηµατικότητα. Οι ίδιοι φορείς µπορούν να 
υποβάλλουν στο Παρατηρητήριο προτάσεις και εκθέσεις 
σχετικές µε τα πεδία των δραστηριοτήτων τους. 
5. Για την υποστήριξη του έργου του Παρατηρητη− 
ρίου Νεανικής Επιχειρηµατικότητας συνιστώνται στη 
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς δύο θέσεις ειδικού 
επιστηµονικού προσωπικού, τις οποίες καταλαµβάνουν 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, 
ελληνικού πανεπιστηµίου ή αναγνωρισµένου ισότιµου 
της αλλοδαπής. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται 
µε τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28 Α΄). Στη διαδικασία αυτή µπορούν να µετέχουν και 
δηµόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν, απο− 
σπώνται στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς κατά τις 
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Εάν θέση ειδικού 
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επιστηµονικού προσωπικού της παραγράφου αυτής δεν 
καλύπτεται από δηµόσιο υπάλληλο, τότε καλύπτεται µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών 
(3) ετών, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές 
των υπηρετούντων στις θέσεις αυτές καθορίζονται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Όσοι 
υπηρετούν στις θέσεις αυτές µε απόσπαση έχουν δι− 
καίωµα επιλογής µεταξύ των αποδοχών των θέσεων 
αυτών και των αποδοχών της υπηρεσίας από την οποία 
έχουν αποσπασθεί, πλην αυτών που συνδέονται µε την 
ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. 
6. Η επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού 
καταρτίζει Κανονισµό λειτουργίας του Παρατηρητηρίου 
Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, που εγκρίνεται µε από− 
φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά− 
των ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα Νέας 
Γενιάς. 
7. Οι δαπάνες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Νε− 
ανικής Επιχειρηµατικότητας καλύπτονται από τις πι− 
στώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για 
τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, η οποία παρέχει 
σε αυτό πλήρη διοικητική, γραµµατειακή και τεχνική 
υποστήριξη. 
 
Άρθρο 9 
Θέµατα Ινστιτούτου Νεολαίας 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ινστιτούτου Νεολαίας, εκδίδεται ο κανονισµός προµη− 
θειών του Ινστιτούτου Νεολαίας, µε τον οποίο καθορί− 
ζονται ιδίως οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες 
των προµηθειών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
του π.δ. 129/2006. 
2. Η διάταξη της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του 
ν. 2621/1998, όπως αντικαταστάθηκε από την παρά− 
γραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 
Α΄), εφαρµόζεται και για τις συµβάσεις εργασίας 
ορισµένου χρόνου και τις συµβάσεις µίσθωσης έργου του 
προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων 
από το Ινστιτούτο Νεολαίας, στο πλαίσιο συγκεκριµένου 
επιδοτούµενου, συγχρηµατοδοτούµενου ή αυτοχρηµα− 
τοδοτούµενου προγράµµατος. 
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύει, εφαρµόζεται και για το 
προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση έργου ή 
εργασίας από το Ινστιτούτο Νεολαίας για την εκτέλεση 
έργων στο πλαίσιο συγκεκριµένου επιδοτούµενου, 
συγχρηµατοδοτούµενου ή αυτοχρηµατοδοτούµενου 
προγράµµατος. 
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
αυτού ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
Άρθρο 10 
Τοπικά Συµβούλια Νέων 
1. Στο ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α΄) προστίθεται νέο άρθρο 
5Α που έχει ως εξής: 
« Άρθρο 5Α 
Τοπικά Συµβούλια Νέων σε ∆ήµους που διαιρούνται 
σε δηµοτικά διαµερίσµατα 
Στους ∆ήµους που διαιρούνται σε δηµοτικά διαµερί− 
σµατα είναι δυνατή, κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, η συγκρότηση Τοπικών Συµβουλίων Νέων 
και σε κάθε δηµοτικό διαµέρισµα, κατ’ ανάλογη εφαρ− 
µογή των διατάξεων του νόµου αυτού. Στους ∆ήµους 
αυ−τούς αντί των Συνελεύσεων των οικείων ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων Νέων συγκροτούνται Συνελεύσεις Συµβου− 
λίων Νέων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, οι οποίες 
απαρτίζονται από το σύνολο των εγγεγραµµένων στα 

οικεία µητρώα νέων κάθε δηµοτικού διαµερίσµατος. 
Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 4 του άρ− 
θρου 5 του νόµου αυτού, οι Πρόεδροι, οι Αναπληρωτές 
Πρόεδροι και οι Γραµµατείς των Συµβουλίων Νέων των 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων των ∆ήµων αυτών απαρτί− 
ζουν τα Συµ−βούλια των οικείων ∆ηµοτικών Συµβουλίων 
Νέων.» 
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
6 του ν. 3443/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι εκλογές προκηρύσσονται εντός του πρώτου και 
του τρίτου έτους κάθε δηµοτικής ή κοινοτικής περιό− 
δου και διενεργούνται εντός µηνός από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της σχετικής προκήρυξης σε όλους τους 
δήµους και τις κοινότητες της Χώρας.» 
3. Η Εθνική Επιτροπή Τοπικών Συµβουλίων Νέων που 
συνιστάται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται 
από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
8 του ν. 3443/2006 αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου, το οποίο εποπτεύεται και επιχορηγείται από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µέσω 
της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. Με το ίδιο διά− 
ταγµα καθορίζονται η σύνθεση και η συγκρότηση της 
Εθνικής Επιτροπής Τοπικών Συµβουλίων Νέων, ο τρόπος 
ανάδειξης των οργάνων της, οι αρµοδιότητές της, ο τρό− 
πος λειτουργίας της και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή 
λεπτοµερειακό θέµα. Στα µέλη της Εθνικής Επιτροπής 
Τοπικών Συµβουλίων Νέων καταβάλλονται για τις εκτός 
έδρας συνεδριάσεις της έξοδα µετακίνησης κατά τις 
κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων υπαλλήλων. 
 
Άρθρο 11 
Χρηµατοδότηση Φορέων 
1. Οι φορείς που αναφέρονται ως τελικοί δικαιούχοι 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» δύνανται να χρη− 
µατοδοτούνται µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Σκέλος Κοινοτικών Προγραµµάτων του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε 
σκοπό την εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων από το 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έργων και προγραµµάτων 
και σύµφωνα µε τις αποφάσεις ένταξης των έργων αυ− 
τών σε αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων επιχορηγούνται, από πιστώσεις του 
Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προγράµµατος ∆η− 
µοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί− 
ας και Θρησκευµάτων, οι ακαδηµαϊκοί και ερευνητικοί 
φορείς που εποπτεύονται από αυτό, για τη συνέχιση 
της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου. Το 
ετήσιο ύψος και η κατανοµή των επιχορηγήσεων στους 
ανωτέρω φορείς εισηγείται επιτροπή ειδικών υπηρεσι− 
ακών παραγόντων που συγκροτείται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
Άρθρο 12 
Θέµατα Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
1. Η αληθής έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 και του 
άρθρου 18 του ν. 706/1977 είναι ότι µε την εκδιδόµενη 
σχετικώς κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
(ήδη Οικονοµίας και Οικονοµικών), Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων και Έρευνας και Τεχνολογίας (ήδη 
Ανάπτυξης) ρυθµίζονται και ζητήµατα που αφορούν τη 
νόµιµη εκπροσώπηση και τη διαδικασία διάθεσης, δια− 
χείρισης και αιτιολόγησης των κονδυλίων των Ειδικών 
Λογαριασµών. 
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 
3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Για την εφαρµογή του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 
αυτής δεν λαµβάνεται υπόψη, κατά τον υπολογισµό του 
µέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος 
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των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών των ορφανών 
από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, το ατοµικό ει− 
σόδηµα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων 
γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία 
τριετία πριν από την αίτηση µετεγγραφής. Η διάταξη 
της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται από το ακαδηµα− 
ϊκό έτος 2006−2007.» 
 
Άρθρο 13 
Θέµατα Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 
του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ο Πρόεδρος της Α.∆Ι.Π. είναι πλήρους και αποκλειστι− 
κής απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συµµετο− 
χή του σε επιτροπές, συµβούλια και εν γένει συλλογικά 
όργανα, σε σχέση µε ακαδηµαϊκά ζητήµατα ή/και εν 
γένει θέµατα αξιολόγησης και εκπαίδευσης. Στα µέλη της 
Α.∆Ι.Π. επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων µέλους ∆.Ε.Π. 
ή Ε.Π. µε καθεστώς µερικής απασχόλησης. Οι τυχόν 
δαπάνες και αποζηµίωση µετακίνησής τους σχετικά µε 
την άσκηση των ακαδηµαϊκών τους καθηκόντων ή άλλου 
έργου στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους ως µελών ∆.Ε.Π. ή 
Ε.Π. καλύπτονται από το οικείο Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. και 
αντίστοιχα οι τυχόν δαπάνες και αποζηµίωση 
µετακίνησής τους σχετικά µε την άσκηση των 
καθηκόντων τους ως µελών της Α.∆Ι.Π. καλύπτονται από 
την Α.∆Ι.Π.» 
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Οι θέσεις του επιστηµονικού και διοικητικού προσω− 
πικού µπορούν να πληρωθούν και µε µετατάξεις ή απο− 
σπάσεις µόνιµου προσωπικού ή προσωπικού απασχολού− 
µενου µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από 
Υπουργεία, άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆., 
Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή µε αποσπάσεις ή µετατάξεις 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
Η απόσπαση διενεργείται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη 
της Α.∆Ι.Π., µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του, κατά περίπτωση, 
αρµόδιου Υπουργού, χωρίς γνώµη των οικείων υπηρε− 
σιακών συµβουλίων, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες 
γενικές και ειδικές διατάξεις. Στο διοικητικό προσωπικό 
της Α.∆Ι.Π. καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αµοιβή, της 
οποίας το ύψος και οι προϋποθέσεις καθορίζονται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών.» 
3. Στο άρθρο 13 του ν. 3374/2005 προστίθεται τρίτη 
παράγραφος ως εξής: 
«3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 
12 του νόµου αυτού, και για χρονικό διάστηµα που δεν 
θα υπερβαίνει την 31.12.2009, η Α.∆Ι.Π. δύναται να 
προσλαµβάνει, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της, 
διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση 
έργου. 
Η σχετική χρηµατοδότηση βαρύνει το εκάστοτε ισχύον 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αρµοδιότητας του Υπουργεί− 
ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.» 
 
Άρθρο 14 
Ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών «∆ίπλωµα εµβάθυν− 
σης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές» («Masters in European 
Studies»/«Diplôme d’Etudes Européennes 
Approfondies») που απονέµεται από το «Κολλέγιο της 
Ευρώπης» («College of Europe»/«Collège d’Europe») 
θεωρείται ως τίτλος απονεµόµενος από οµοταγές 
εκπαιδευτικό ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης 
πανεπιστηµιακής κατεύθυνσης της αλλοδαπής. 
 
Άρθρο 15 
Θέµατα Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 3376/2005 
(ΦΕΚ 191 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«3. Οι θέσεις του ∆ιευθυντή, των Υποδιευθυντών και 
του διδακτικού προσωπικού του ελληνόφωνου τµήµα− 
τος, καθώς και του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού 
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, είναι θέσεις 
µονίµων υπαλλήλων και πληρούνται µε απόσπαση δηµο− 
σίων εκπαιδευτικών λειτουργών αντίστοιχης βαθµίδας 
µετά από αίτησή τους. Προϋπόθεση για την απόσπαση 
των δηµοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών είναι να έχουν 
διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχο− 
λείο ίδιας βαθµίδας ή να έχουν τουλάχιστον πενταετή 
διδακτική προϋπηρεσία και να γνωρίζουν πολύ καλά την 
αγγλική ή γαλλική ή γερµανική γλώσσα. Με την υπουρ− 
γική απόφαση, που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 4 
του άρθρου 7, ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες 
για την υποβολή των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά και 
τα κριτήρια επιλογής των αποσπωµένων. Αν δεν είναι 
δυνατή η κάλυψη των θέσεων διδακτικού προσωπικού 
µε απόσπαση µονίµων δηµοσίων εκπαιδευτικών µε πε− 
νταετή διδακτική υπηρεσία, µπορούν να αποσπώνται 
και µε λιγότερα έτη διδακτικής υπηρεσίας ή να προ− 
σλαµβάνονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις, εκπαιδευτικοί ωροµίσθιοι ή µε σύµβαση ερ− 
γασίας ορισµένου χρόνου. Οι προσλαµβανόµενοι πρέπει 
να συγκεντρώνουν τα προσόντα που απαιτούνται, κατά 
περίπτωση, από τις ισχύουσες διατάξεις για να προ− 
σληφθούν στη δηµόσια εκπαίδευση.» 
2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 3376/2005 
(ΦΕΚ 191 Α΄) η φράση «τις αποζηµιώσεις εκτός έδρας 
των επιθεωρητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων» αντικαθί− 
σταται µε τη φράση «την εφάπαξ ή κατά ηµέρα επιθεώ− 
ρησης αποζηµίωση των επιθεωρητών των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων, καθώς και τo αντίτιµο των εισιτηρίων των 
συγκοινωνιακών µέσων που χρησιµοποιούν». 
 
Άρθρο 16 
Αποφαινόµενα όργανα επί τεχνικών έργων της 
Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
1. Όργανα αποφαινόµενα ή γνωµοδοτούντα επί έρ− 
γων που εκτελούνται σύµφωνα µε το ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει, από τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και το εποπτευόµενο από αυτήν 
Ν.Π.Ι.∆. «Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» 
(Ι.∆.Ε.Κ.Ε.) ορίζονται τα εξής: 
α) «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» 
είναι η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδοµής της Γενικής 
Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
β) «Προϊσταµένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι 
ο Γενικός Γραµµατέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, εφόσον 
τελικός δικαιούχος των εκτελούµενων έργων είναι η 
Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.∆.Ε.Κ.Ε., εφόσον τελικός 
δικαιούχος είναι το ίδιο. 
γ) Αρµόδιο Τεχνικό Σύµβουλο για γνωµοδότηση σε θέ− 
µατα εκτέλεσης έργων είναι το Τεχνικό Συµβούλιο της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, που προβλέπεται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. Στ 5/5 26.4.1982 κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσε− 
ως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 213 
Β΄), όπως η σύνθεση αυτού τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
7 της υπ’ αριθµ. Στ 5/3 15.1.1985 απόφασης των αυτών 
Υπουργών (ΦΕΚ 67 Β΄). 
2. Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουµένων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 του ν. 1418/1984, κατά πράξεων ή 
παραλείψεων των οργάνων της προηγούµενης 
παραγράφου, αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων µετά από γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
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κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την 
προσβαλλόµενη πράξη. 
3. Σε θέµατα που δηµιουργούνται από εκκρεµείς συµ− 
βάσεις αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν τα οριζόµενα µε 
το άρθρο αυτό όργανα. 
 
Άρθρο 17 
Αποφαινόµενα όργανα επί τεχνικών έργων των 
Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών 
1. Όργανα αποφαινόµενα ή γνωµοδοτούντα επί τεχνι− 
κών έργων που εκτελούνται, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, από τις κατά τις διατάξεις του ν. 3432/2006 
(ΦΕΚ 14 Α΄) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, µέχρις 
ότου αυτές αποκτήσουν οργανωµένη Τεχνική Υπηρεσία 
ορίζονται τα εξής: 
α) «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» 
είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νο− 
µαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός των ορίων της οποίας 
λειτουργεί η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία. 
β) «Προϊσταµένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι 
το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο της οικείας Ανώτατης Εκ− 
κλησιαστικής Ακαδηµίας ή µέχρι τη συγκρότηση και 
λειτουργία του η ∆ιοικούσα Επιτροπή της. 
γ) Αρµόδιο Τεχνικό Σύµβουλο για γνωµοδότηση σε 
θέµατα εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι το Τεχνικό Συµ− 
βούλιο της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός 
των ορίων της οποίας λειτουργεί η Ανώτατη Εκκλησι− 
αστική Ακαδηµία. 
2. Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουµένων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 12 του ν. 1418/1984, κατά πράξεων ή 
παραλείψεων των οργάνων της προηγούµενης 
παραγράφου, αποφασίζει το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο ή η 
∆ιοικούσα Επιτροπή της οικείας Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας µετά από γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου. 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Ακαδηµαϊκού 
Συµβουλίου ή της ∆ιοικούσας Επιτροπής της οικείας 
Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας, ρυθµίζονται οι 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου αυτού. 
 
Άρθρο 18 
Θέµατα ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος 
1. Στο άρθρο 2 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄) προστί− 
θεται παράγραφος 3 ως εξής: 
«3. Για τη διαδικασία έγκρισης – λειτουργίας 
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο 
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.), για τον 
αριθµό εισακτέων, τα κριτήρια επιλογής των 
µεταπτυχιακών φοιτητών και το ύψος των διδάκτρων 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού και 
συµπληρωµατικά οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 
2083/1992, όπως ισχύουν. Όπου στις διατάξεις αυτές 
προβλέπεται Γενική Συνέλευση ή Γενική Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος, για το ∆ιεθνές 
Πανεπιστήµιο νοείται η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του 
∆Ι.ΠΑ.Ε. ρυθµίζονται τα θέµατα που ανακύπτουν από την 
εφαρµογή των διατάξεων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των Προγραµµάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.» 
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005 
(ΦΕΚ 240 Α΄) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 
«Σε περίπτωση µη πλήρωσης των θέσεων του µετα− 
πτυχιακού επιπέδου από πρόσωπα πληρούντα τα κρι− 
τήρια υπό (i) και (ii) του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του 

άρθρου 4, το ∆Ι.ΠΑ.Ε. δύναται κατ’ εξαίρεση να 
εγγράψει υποψηφίους που δεν πληρούν τα κριτήρια 
αυτά.» 
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.3391/2005 
(ΦΕΚ 240 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 
«Για πέντε (5) έτη από την έναρξη της λειτουργίας 
του ∆Ι.ΠΑ.Ε., τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων 
και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελε− 
στές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών, καθορίζονται 
κατ’ εξαίρεση µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
και από τη συ−γκρότηση της Συγκλήτου και εφεξής µε 
απόφαση της Συγκλήτου του ∆Ι.ΠΑ.Ε.» 
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Οι φοιτητές του ∆Ι.ΠΑ.Ε. που συµµετέχουν σε προ− 
γράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών 
ή σε προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση, συµ− 
µετέχουν οικονοµικά στην κάλυψη των δαπανών λει− 
τουργίας των προγραµµάτων αυτών, το δε ύψος της 
συµµετοχής αυτής καθορίζεται µε πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
εκάστης Σχολής και απόφαση της Συγκλήτου του ∆Ι.ΠΑ. 
Ε. Η διαδικασία καταβολής της οικονοµικής συµµετοχής 
εκ µέρους των φοιτητών κατά τις διατάξεις της παρα− 
γράφου αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέ− 
ρεια ρυθµίζεται από τον Οργανισµό του ∆Ι.ΠΑ.Ε.» 
5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 
«Στα εκλεκτορικά σώµατα για την εκλογή των µελών 
∆.Ε.Π. του ∆Ι.ΠΑ.Ε. δύνανται να µετέχουν ως µέλη µε 
δικαίωµα ψήφου και µέλη ∆.Ε.Π. από Ιδρύµατα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού.» 
6. Στο άρθρο 7 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄) προστί− 
θεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: 
«5. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του ∆Ι.ΠΑ.Ε., 
η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του 
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε. Η Επιτροπή ∆ια− 
χείρισης του Ειδικού Λογαριασµού είναι πενταµελής 
και αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής του ∆Ι.ΠΑ.Ε., ως πρόεδρο, τρια µέλη ∆.Ε.Π. 
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτεραιό− 
τητα από τις βαθµίδες του Καθηγητή και Αναπληρωτή 
Καθηγητή, και έναν εµπειρογνώµονα µε ειδικές γνώσεις 
σε θέµατα διαχείρισης πόρων. Καθήκοντα Γραµµατέα 
της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού, 
µέχρι τον ορισµό των οργάνων της παραγράφου 4 του 
άρθρου αυτού, ασκεί ο εκτελών τα καθήκοντα Προϊστα− 
µένου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆Ι.ΠΑ.Ε.» 
7. Όργανα αποφαινόµενα ή γνωµοδοτούντα επί τεχνι− 
κών έργων που εκτελούνται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, από το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος, 
µέχρις ότου αυτό αποκτήσει οργανωµένη Τεχνική Υπη− 
ρεσία ορίζονται τα εξής: 
α) «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρε− 
σία» είναι η «Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων» Α.Ε. 
(Ο.Σ.Κ.Α.Ε.). 
β) «Προϊσταµένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι 
η Σύγκλητος ή µέχρι την αυτοδύναµη λειτουργία του 
Πανεπιστηµίου αυτού η ∆ιοικούσα Επιτροπή. 
γ) Αρµόδιο Τεχνικό Σύµβουλο για γνωµοδότηση σε 
θέµατα εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι το Τεχνικό Συµ− 
βούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουµένων για θέµατα που 
εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του ν. 
3316/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν, κατά πράξεων ή 
παραλείψεων των οργάνων της παρούσης παραγράφου, 
αποφασίζει η Σύγκλητος ή η ∆ιοικούσα Επιτροπή του 
∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος µετά από γνώµη 
του Τεχνικού Συµβουλίου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
Με πρόταση της Συγκλήτου ή της ∆ιοικούσας Επιτρο− 
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πής του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος και απο− 
δοχή της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων, όπως 
η εκπόνηση µελετών, η επίβλεψη εκπόνησης µελετών, 
η επίβλεψη τεχνικών έργων και η προµήθεια εξοπλι− 
σµού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου 
ή ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 
της Ελλάδος και γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την 
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και οι 
απαραίτητες διαχειριστικές δαπάνες για την υλοποίηση 
των αντικειµένων του προηγούµενου εδαφίου. 
 
Άρθρο 19 
Θέµατα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 
1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997, 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 2817/2000 
και το άρθρο 3 του ν. 3027/2002, αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«10. Τα µέλη του Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε µέλη ∆.Ε.Π. άλλων 
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής είτε 
διδάκτορες και προσλαµβάνονται µε συµβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός ακαδηµαϊκού έτους, 
για την κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αναγκών. 
Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να προ− 
σλάβει κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για 
γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης 
η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθµός των συµ− 
βάσεων για κάθε ακαδηµαϊκό έτος ορίζεται µε απόφαση 
της Συγκλήτου, που εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οι− 
κονοµίας και Οικονοµικών. Οι θέσεις για τα µέλη Σ.Ε.Π. 
προκηρύσσονται για συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες 
µε απόφαση της Συγκλήτου. Με απόφαση του Πρύτανη 
συγκροτείται ανά θεµατική ενότητα τριµελής επιτροπή 
που αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. του Ε.Α.Π. του ίδιου ή 
συγγενούς γνωστικού αντικειµένου. Η επιτροπή ειση− 
γείται στην Κοσµητεία υποβάλλοντας σχετικό πίνακα 
κατάταξης. Η Κοσµητεία επιλέγει και η πράξη επιλογής 
επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. Τα κριτήρια αξιολόγη− 
σης και οι όροι της σύµβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα 
καθήκοντα και οι αµοιβές καθορίζονται µε απόφαση της 
Συ−γκλήτου. Η µισθοδοσία των µελών του Σ.Ε.Π. του 
Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Ιδρύµα− 
τος. Ως έδρα των µελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο 
τόπος της µόνιµης κατοικίας τους.» 
2. Στο εδάφιο ιγ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 3 
του ν. 3027/2002 στον τρίτο στίχο διαγράφονται οι λέ− 
ξεις «κατά την ανανέωση της θητείας των µελών του 
Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού». 
3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, 
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 17 του άρ− 
θρου 14 του ν. 2817/2000, αντικαθίσταται ως εξής: 
«12. Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα µέλη 
Σ.Ε.Π. διορίζονται µε απόφαση της ∆.Ε. του Ιδρύµατος, 
ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η διαδικασία, τα κρι− 
τήρια αξιολόγησης, οι όροι της σύµβασης, οι υποχρε− 
ώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αµοιβές καθορίζονται 
µε απόφαση της ∆.Ε. Αρµόδιο όργανο για την επιλογή 
των µελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. είναι τριµελής επιτροπή που 
ορίζεται µε απόφαση της ∆.Ε. στην οποία συµµετέχουν 
ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆.Ε., ως πρόεδρος, 
µε µέλη τον ακαδηµαϊκό υπεύθυνο του προγράµµατος 
και τον συντονιστή της Θ.Ε. Μέλος της ∆.Ε. µπορεί, 
µετά από απόφασή της, να ορίζεται και ως Πρόεδρος 
των τριµελών επιτροπών επιλογής εφόσον κατέχει ίδιο 
ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το περιεχόµενο 
της Θ.Ε. 

Η ∆.Ε. είναι αρµόδια για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π. 
που ορίζονται ταυτόχρονα και ακαδηµαϊκοί υπεύθυνοι 
Προγραµµάτων ή συντονιστές Θ.Ε. 
Συνιστώνται στο Ε.Α.Π. είκοσι (20) θέσεις διδακτικού 
ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες κατανέµονται µε 
απόφαση της ∆.Ε. στις σχολές του Πανεπιστηµίου.» 
 
Άρθρο 20 
Θέµατα Ακαδηµίας Αθηνών 
1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων 
υπέρ της Ακαδηµίας Αθηνών για την εκπλήρωση του 
σκοπού της στο χώρο των επιστηµών, των γραµµάτων 
και των τεχνών και την εξασφάλιση των αναγκαίων 
όρων για τη διεξαγωγή του έργου της. Η απαλλοτρίωση 
κηρύσσεται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις δια− 
τάξεις του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄) και 
η αποζηµίωση καταβάλλεται από την Ακαδηµία Αθηνών. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο− 
ταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που ορίζει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις, µπορεί να επιτραπεί η υπόγεια σύνδε− 
ση µε σήραγγα, του κεντρικού Μεγάρου της Ακαδηµίας 
Αθηνών µε το αναφερόµενο, στο από 22.2 – 14.3.2002 
προεδρικό διάταγµα (ΦΕΚ 203 ∆΄) ακίνητο, που βρίσκε− 
ται στη συµβολή των οδών Σίνα και Βησσαρίωνος, εφό− 
σον προηγουµένως το ακίνητο τούτο απαλλοτριωθεί 
υπέρ και µε δαπάνες της Ακαδηµίας Αθηνών. 
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 
2882/2001. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΘΕΜΑΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Άρθρο 21 
Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε φορείς δια βίου 
εκπαίδευσης 
1. Εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων δύνανται να δια− 
τίθενται σε φορείς δια βίου εκπαίδευσης του άρθρου 2 
του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄) µε απόφαση του 
Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από πρόταση 
του διοικούντος οργάνου του φορέα και αίτηση του 
ενδιαφεροµένου, και κατόπιν σύµφωνης γνώµης τριµε− 
λούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον ∆ιευθυντή 
της ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ως πρόεδρο, και 
από έναν εκπρόσωπο της ΟΙΕΛΕ και του Συνδέσµου 
Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. Η από− 
φαση για τη διάθεση λαµβάνεται τουλάχιστον έξι µήνες 
πριν την έναρξη του σχολικού έτους, στο οποίο αφορά. 
Ο χρόνος αρχικής διάθεσης είναι ένα σχολικό έτος, 
δυναµένο να ανανεωθεί µέχρι τρία σχολικά έτη, και 
για κάθε συνέπεια λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής 
υπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση. 
2. Οι αποδοχές των ανωτέρω εκπαιδευτικών καταβάλ− 
λονται από το φορέα στον οποίο διατίθενται. 
 
Άρθρο 22 
Προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
Στο άρθρο 27 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) προστί− 
θενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής: 
«2. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της 
προηγούµενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για 
το χρονικό διάστηµα από τότε που εκλήθησαν να ανα− 
λάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη 
δηµόσια εκπαίδευση µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, 
δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή 
προσφερθείσα σε δηµόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός 
εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη ∆ιεύθυνση 
ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα του οποί− 
ου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή 
δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία 
και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο. 
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3. Η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου για τον 
υπολογισµό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευ− 
τικών, ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δηµόσιο 
σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006−2007 και για 
µία µόνο φορά.» 
 
Άρθρο 23 
Θέµατα Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµ− 
βουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και σύµφωνη 
γνώµη του αρµόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβου− 
λίου, επιτρέπεται, ύστερα από αίτησή τους, η απόσπα− 
ση εκπαιδευτικών που έχουν σύµβαση εργασίας µε τα 
σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Ελλάδα 
στα σχολεία της εν λόγω εταιρείας στην Αλβανία. Κατά 
το χρόνο της απόσπασής τους αναπληρώνονται στα 
καθήκοντά τους από αναπληρωτές, σύµφωνα µε το άρ− 
θρο 35 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄). Η υπηρεσία τους 
λογίζεται ότι έχει προσφερθεί στο σχολείο στο οποίο 
έχουν σύµβαση εργασίας. Οι δαπάνες της ανωτέρω 
απόσπασης των εκπαιδευτικών βαρύνουν τη Φιλεκπαι− 
δευτική Εταιρεία. 
2. Εφόσον δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που υπηρε− 
τούν ήδη στα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
στην Ελλάδα για απόσπαση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η 
πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικά για τα σχολεία της Φι− 
λεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Αλβανία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν. 682/1977. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και γνώµη 
του αρµόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, κα− 
θορίζεται ο αριθµός των εκπαιδευτικών που δύνανται 
να προσλαµβάνονται ή να αποσπώνται στα σχολεία της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Αλβανία, σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού. 
 
Άρθρο 24 
Θέµατα ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελµατικών 
Εκπαιδευτηρίων 
1. Τα πτυχία των σχολικών ετών 2004−2005, 
2005−2006, 2006−2007 και 2007−2008 των µαθητών 
Α΄ Κύκλου και Β΄ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών – 
Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία 
έχουν επιβληθεί ή θα επιβληθούν οι πειθαρχικές 
κυρώσεις της αναστολής της άδειας λειτουργίας ή της 
άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή τουλάχιστον 
χρηµατικού προστίµου ή ποινικές κυρώσεις στους 
ιδιοκτήτες ή στους διευθυντές ή στο διδακτικό 
προσωπικό τους για παραβάσεις σχετικές µε τους όρους 
και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ιδίως γι’ αυτές που 
αφορούν στην παράνοµη µη λειτουργία του 
σχολείου, στη µη τήρηση του ωρολογίου και αναλυτικού 
προγράµµατος, στη µη τήρηση και στη µη συµπλήρω− 
ση των επίσηµων βιβλίων και στη µη πρόσληψη εκ− 
παιδευτικού προσωπικού, χορηγούνται κατόπιν ειδικών 
πτυχιακών εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργούνται γι’ 
αυτόν το σκοπό. Για την απονοµή των πτυχίων λαµβά− 
νονται υπόψη µόνο οι βαθµοί των γραπτών πτυχιακών 
εξετάσεων. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής και 
η διαδικασία των πτυχιακών εξετάσεων της προηγού− 
µενης παραγράφου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η αµοιβή των 
καθηγητών και των λοιπών µελών των εξεταστικών 
επιτροπών. 

3. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία ήταν ιδιοκτή− 
τες ιδιωτικών σχολικών µονάδων τεχνικής και επαγ− 
γελµατικής εκπαίδευσης και στα οποία τελεσίδικα έχει 
επιβληθεί η κύρωση της άρσης της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του σχολείου τους, σύµφωνα µε την παρά− 
γραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν µπορούν να ιδρύσουν 
ιδιωτικό σχολείο στα επόµενα πέντε χρόνια από την 
επιβολή της κύρωσης. Το αυτό ισχύει και για νοµικά 
πρόσωπα, εάν στον κύριο µέτοχο ή στον εκπρόσωπό 
τους έχει επιβληθεί η αναφερόµενη κύρωση. 
4. ∆εν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική η προϋπηρεσία 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι φέρονται ότι απα− 
σχολήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία τεχνικής και επαγ− 
γελµατικής εκπαίδευσης, στα οποία έχει επιβληθεί η 
κύρωση της οριστικής άρσης της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας ή της αναστολής της άδειας λειτουργίας 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Η µη 
αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ως άνω εκπαιδευτι− 
κών, ως εκπαιδευτικής, ισχύει µόνο για το σχολικό έτος 
κατά το οποίο διαπιστώθηκε η µη εύρυθµη λειτουργία 
του σχολείου. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 25 
Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 1674/1986 
(ΦΕΚ 203 Α΄), όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις 
του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 2986/2002, εφαρµόζονται 
και για το ∆ηµοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης (Ν.Π.∆.∆.). 
 
Άρθρο 26 
1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ εως γ΄ της παρα− 
γράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 
Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν έως και το έτος 2008. 
2. Οι ρυθµίσεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδα− 
φίου της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 
3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του 
ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄), εφαρµόζονται και για τα 
σχολικά έτη 2006−2007 και 2007−2008. 
3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 
του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) 
προστίθεται η φράση «ή πτυχίο του Τµήµατος 
Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών». Η ισχύς της 
διατάξεως του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από την 
20.7.2006. 
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εκλογής µε− 
λών ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και των διατάξεων περί 
εκλογής των µελών της Ακαδηµίας Αθηνών, ο χαρακτη− 
ρισµός φορέων, νοµικών ή φυσικών προσώπων, µε τον 
όρο «Πανεπιστηµιακός» ή «Πανεπιστήµιο», 
«Ακαδηµαϊκός» ή «Ακαδηµία» και ο αντίστοιχος 
αποχαρακτηρισµός, γίνεται µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Κάθε 
άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται. 
5. Στο άρθρο 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) η 
παράγραφος 8β αναριθµείται σε 8γ και προστίθεται 
παράγραφος 8β ως ακολούθως: 
«β) i. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του π.δ. 118/1995 
(ΦΕΚ 75 Α΄) συµπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο 
ή δίπλωµα Τµήµατος ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και 
Ψηφιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή του Προγράµµατος 
Σπουδών Επιλογής «Επιστήµες και Πολιτισµός» µε 
κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρµογές 
τους» Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος 
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων 
Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής. 
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ii. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 118/1995 
(ΦΕΚ 75 Α΄) συµπληρώνεται ως ακολούθως: ή πτυχίο ή 
δίπλωµα Τµηµάτων Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και 
Πολυµέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών 
Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση 
και στην Οικονοµία ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή 
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Γεωπληροφορικής και 
Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή 
Αυτοµατισµού Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος 
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων 
Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.» 
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2005. 
 
Άρθρο 27 
Θέµατα ∆ιοίκησης Εκπαίδευσης 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θητεία 
αρχίζει µε τη συγκρότηση των συµβουλίων επιλογής 
και λήγει την 31.12.2008.» 
2. Η παράγραφος 2β της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 
8 του ν. 3467/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 µονάδες για 
τον πρώτο και σε 3,5 µονάδες συνολικά για περισσό− 
τερους του ενός.» 
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 3467/2006 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών των Επιτροπών 
της παραγράφου 1, όσων µετέχουν στη διεξαγωγή της 
γραπτής δοκιµασίας ως επιτηρητές και βαθµολογητές 
και των µελών των Τριµελών Επιτροπών των Εξεταστι− 
κών Κέντρων, των οποίων η σύσταση θα προβλέπεται σε 
υπουργική απόφαση η οποία θα εκδοθεί κατ’ εφαρµογή 
της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόµου αυτού. 
Οι δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και διατροφής των 
υποψηφίων που συµµετέχουν στη γραπτή δοκιµασία και 
στην προφορική συνέντευξη βαρύνουν τους ίδιους.» 
4. α) Στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 
7 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄) προστίθεται εδάφιο 
δ΄ ως εξής: 
«δ) Για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις ∆ιευθυ− 
ντών Μουσικών Σχολείων (Γυµνασίων – Λυκείων), κατά 
την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου συνεκτιµώ− 
νται και οι ειδικές σπουδές ή το αναγνωρισµένο καλλι− 
τεχνικό έργο και δράση, τα οποία αφορούν στις τέχνες 
γενικά και τη µουσική ειδικότερα.» 
β) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Γ΄ 
του άρθρου 7 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄) 
αναδιατυπώνεται ως εξής: 
«Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των 
κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19,ΠΕ20 και ΤΕ1 
για θέσεις Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.).» 
γ) Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 2 του κε− 
φαλαίου Γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 
Α΄) αναδιατυπώνεται ως εξής: 
«Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου αυτής 
πρέπει να έχουν βαθµό Α΄, µε τουλάχιστον δώδεκα έτη 
εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τους κλάδους ΠΕ και είκο− 
σι επτά έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τον κλάδο ΤΕ1, 
εκ των οποίων οκτώ τουλάχιστον έτη σε θέση µόνιµου 
εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί µία πενταετία 
τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτε− 
ροβάθµιας εκπαίδευσης, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.» 
δ) Στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 
10 του ν. 3467/2006 διαγράφεται η φράση «και ισχύουν 

από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους κατάρτισης µέχρι 
την 30ή Ιουνίου του τέταρτου έτους». 
5. Στο τέλος της περίπτωσης Γ΄ του άρθρου 7 του ν. 
3467/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: 
«5. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών και υποδιευ− 
θυντών του 2ου Γυµνασίου Αυλώνα και των Λυκειακών 
Τάξεων αυτού, που λειτουργούν εντός του Ειδικού Κα− 
ταστήµατος Κράτησης Νέων Αυλώνα, µπορεί να είναι 
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της πα− 
ραγράφου 2 εδάφιο α΄ του παρόντος άρθρου µε βαθµό 
Α΄, οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, από 
την οποία 6 τουλάχιστον έτη σε θέση µόνιµου 
εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί µια πενταετία 
τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., εκ των 
οποίων τουλάχιστον 2 έτη να αφορούν σε εκπαιδευτική 
υπηρεσία σε σχολική µονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό 
Κατάστηµα Κράτησης Νέων.» 
6. Στην περίπτωση ∆΄ του άρθρου 7 του ν. 3467/2006 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 
«Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις της περίπτωσης 
αυτής είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι µέχρι τη λήξη της 
ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συµπληρώνουν συνολι− 
κή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το όριο ηλικίας 
για αποχώρηση από την υπηρεσία.» 
 
Άρθρο 28 
Ίδρυση Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής 
Εκπαίδευσης 
Στο άρθρο 8 του ν. 2986/2002 προστίθεται παράγρα− 
φος 11 ως εξής: 
«11. Ιδρύεται Πρότυπο Κέντρο Πολιτιστικής Εκπαίδευ− 
σης µε έδρα την Κέρκυρα. Αποστολή του Κέντρου είναι 
η καταγραφή, ταξινόµηση, αξιολόγηση, ανάδειξη και 
προβολή της πολιτισµικής κληρονοµιάς της Επτανήσου 
για άµεση σχολική χρήση σε έντυπη και ψηφιακή µορ− 
φή, ώστε να δηµιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό που να 
επιτρέψει στους µαθητές των σχολείων Πρωτοβάθµι− 
ας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να προσεγγίσουν 
την πολιτιστική κληρονοµιά, το ιστορικό και πολιτιστι− 
κό παρελθόν και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την 
περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξή τους. Το Πρότυπο 
Κέντρο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης θα στεγαστεί στο 
αναπαλαιωµένο τριώροφο κτίριο «Βίλα Bernier», οι δα− 
πάνες λειτουργίας του οποίου ενσωµατώνονται στις 
δαπάνες λειτουργίας του 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κέρ− 
κυρας. Πόροι χρηµατοδότησης του Κέντρου µπορούν 
να προέρχονται από τη συµµετοχή του σε ευρωπαϊκά 
προγράµµατα και από τη συνεργασία του µε το Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εκ− 
παιδευτικούς φορείς. Για τη λειτουργία του Πρότυπου 
Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης τοποθετείται ως 
υπεύθυνος ένας µόνιµος εκπαιδευτικός, αποσπασµένος 
από την Πρωτοβάθµια ή από τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαί− 
δευση, µε τετραετή θητεία. Με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ο 
τρόπος λειτουργίας και οι αρµοδιότητες του Πρότυπου 
Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, τα προσόντα, τα 
κριτήρια και η διαδικασία επιλογής του υπευθύνου, τα 
όργανα και η διαδικασία απόσπασής του, καθώς και οι 
λόγοι ανάκλησης αυτής.» 
 
Άρθρο 29 
Θέµατα Α.Σ.Ε.Ι. 
1. Το σηµείο εε΄ του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3413/2005 
(ΦΕΚ 278 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«(εε) Τέσσερις ∆ιευθυντές Τοµέων, µε θητεία δύο 
ετών. Εκλέγονται από εκλεκτορικό σώµα το οποίο απο− 
τελείται από όλους τους ∆ιευθυντές Τοµέων και τον 
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Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών Θεµάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., µε 
µυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί 
ο ∆ιοικητής τουλάχιστον ένα µήνα πριν την ανάληψη 
των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Εφόσον, 
για οποιονδήποτε λόγο, αποβεί άκαρπη η διαδικασία 
εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Ε.Σ., τότε 
για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψη− 
φιότητα µέλη ∆.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθµίδας του οικείου 
Α.Σ.Ε.Ι. Εκλέγονται, δε, από εκλεκτορικό σώµα το οποίο 
αποτελείται από όλους τους ∆ιευθυντές Τοµέων και τον 
Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών Θεµάτων του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., µε 
µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενερ− 
γείται κλήρωση.» 
2. Στο άρθρο 11 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄), 
προστίθεται νέα παράγραφος 11, ως ακολούθως: 
«11. Επί θεµάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, 
επιλογής και εξέλιξης του ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, τα οποία δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα 
νόµο, εφαρµόζονται επικουρικά οι κείµενες διατάξεις 
περί Πανεπιστηµίων.» 
3. Η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3366/2005 (ΦΕΚ 167 
Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: 
«Η προθεσµία του εδαφίου β΄ της παραγράφου 16 του 
άρθρου 31 του ν. 3187/2003 παρατείνεται µέχρι την 31η 
Αυγούστου 2008.» 
 
Άρθρο 30 
Θέσεις Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων 
1. Συνιστώνται έξι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων 
ως εξής: 
α) στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς: 
αα) µία θέση κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού − Οικονοµικού 
και 
ββ) δύο θέσεις κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 
β) στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτι− 
κής: 
αα) µία θέση κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού και 
ββ) µία θέση κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού 
γ) στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας 
και Μήλου: µία θέση κλάδου ∆Ε Οδηγών. 
2. Για τα θέµατα αµοιβών, διορισµών και υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, εφαρµόζονται οι 
περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
Άρθρο 31 
Βρεφικοί – Παιδικοί Σταθµοί στα Α.Ε.Ι. 
1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία στα Ιδρύµατα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης Μονάδων Φροντίδας, Προσχολι− 
κής Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών 
– Βρεφονηπιακών Σταθµών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών 
και νηπίων). Στις Μονάδες αυτές θα φιλοξενούνται τα 
παιδιά των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα αυτά, των µε− 
ταπτυχιακών φοιτητών και κατ’ εξαίρεση των προπτυ− 
χιακών φοιτητών. 
2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστη− 
µίου ή της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι., που επικυρώ− 
νεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύεται η αντί− 
στοιχη Μονάδα και καθορίζονται τα θέµατα οργάνωσης, 
διοίκησης και λειτουργίας της. 
 
Άρθρο 32 
Θέµατα Νηπιαγωγείων 
1. Το σχολικό έτος 2007−2008 δύνανται να λειτουρ− 
γήσουν τµήµατα νηπιαγωγείων εντός των παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθµών, που έχουν συσταθεί και 
λειτουργούν νόµιµα, για τη φοίτηση στην προσχολική 
αγωγή των νηπίων που έχουν εγγραφεί και φιλοξενηθεί 

σε αυτούς κατά το σχολικό έτος 2006−2007 και 
συµπληρώνουν την 31.6.2007 ηλικία πέντε ετών. 
2. Για τη λειτουργία των ανωτέρω τµηµάτων το απαι− 
τούµενο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι νηπιαγωγοί του 
ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄). Οι ανωτέρω νηπιαγωγοί 
ανήκουν στο προσωπικό του παιδικού και 
βρεφονηπιακού σταθµού και διέπονται από τους όρους 
των οικείων συµβάσεων. 
3. Τα θέµατα σχετικά µε την έναρξη και λήξη σχολι− 
κού και διδακτικού έτους, τις διακοπές και εορτές, την 
παρεχόµενη προσχολική αγωγή και τα διδασκόµενα 
µαθήµατα, το εβδοµαδιαίο και ωρολόγιο πρόγραµµα 
διέπονται από τις διατάξεις για τα δηµόσια νηπιαγω− 
γεία. Η εκπαιδευτική λειτουργία των ανωτέρω τµηµάτων 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται ειδικότερα 
θέµατα λειτουργίας και εποπτείας των τµηµάτων αυ− 
τών. 
4. Η λειτουργία του τµήµατος νηπιαγωγείου στον 
παιδικό σταθµό της Βουλής των Ελλήνων, µε την επι− 
φύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της προ− 
ηγούµενης παραγράφου, διέπεται από τον Κανονισµό 
της Βουλής. 
 
Άρθρο 33 
Θέµατα κτιρίων πρώην ΠΙΚΠΑ 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινω− 
νικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ− 
µάτων, είναι δυνατή η ανέγερση νέων ή η επισκευή 
υπαρχόντων κτιρίων ιδιοκτησίας του πρώην ΠΙΚΠΑ, που 
χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για 
τις ανάγκες της Προσχολικής, της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα κτίρια ή τα οικόπεδα 
παραχωρούνται κατά χρήση άνευ ανταλλάγµατος. Τα 
έργα εντάσσονται στο οικονοµικό και τεχνικό πρόγραµ− 
µα του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέ− 
µατα που αφορούν τους όρους χρήσης και τους φορείς 
διαχείρισης των συγκεκριµένων σχολικών κτιρίων. 
 
Άρθρο 34 
Επιχορήγηση Ιδρυµάτων 
1. Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέ− 
ριος Κ. Βενιζέλος», το Ίδρυµα «Κωνσταντίνος Γ. Καρα− 
µανλής», το Ίδρυµα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», 
το Ίδρυµα «Ανδρέα Γ. Παπανδρέου» και το Πνευµατικό 
Ίδρυµα Γεωργίου Παπανδρέου, που περιλαµβάνουν στον 
καταστατικό σκοπό τους τη συγκέντρωση, διάσωση, 
συντήρηση του αρχειακού υλικού διατελεσάντων κοι− 
νοβουλευτικών πρωθυπουργών, καθώς και την προβολή 
του έργου αυτών, επιχορηγούνται µε ετήσια κρατική 
επιχορήγηση, από το έτος 2007 και εφεξής, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
2. Η επιχορήγηση της προηγούµενης παραγράφου εγ− 
γράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
3. Τα Ιδρύµατα της πρώτης παραγράφου του άρθρου 
αυτού υποβάλλουν, µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε 
έτους, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ− 
µάτων, ετήσια έκθεση πεπραγµένων που αφορά στην 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους κατά το προ− 
ηγούµενο έτος. 
 
Άρθρο 35 
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού για τον καθαρισµό 
σχολικών µονάδων 
1.α. Από την 1.4.2007 οι αποδοχές του προσωπικού 
που κατατάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 A΄), σε οργανικές θέσεις 
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καθαριστριών/ καθαριστών (ΥΕ), µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται 
στον καθαρισµό των σχολικών µονάδων της Πρωτο− 
βάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και 
του προσωπικού που προσλαµβάνεται µε συµβάσεις 
µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρα− 
γράφου 4 του παρόντος άρθρου, βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
β. Μέχρι την 31.3.2007, η αµοιβή του ανωτέρω προ− 
σωπικού εξακολουθεί να καταβάλλεται σε βάρος των 
πόρων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρ− 
θρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της περ. β΄της παραγράφου 6 του άρθρου 
113 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄). 
2. Το ποσοστό των αποδιδόµενων πόρων στους δή− 
µους και κοινότητες που προβλέπεται στην παράγραφο 
8 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως αναριθµήθηκε 
µε την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του ν. 2539/1997 
(ΦΕΚ 244 Α΄), µειώνεται από την 1.1.2007 σε δεκαεννέα 
κόµµα πέντε τοις εκατό (19,5 %). Ειδικά για το 
οικονοµικό έτος 2007 η ανωτέρω περικοπή µειώνεται 
κατά το ποσό που θα καταβληθεί από τους δήµους και 
κοινότητες για αµοιβές καθαριστριών µέχρι την 
31.3.2007. 
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά− 
φου 6 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 τροποποιείται 
ως εξής: 
«Από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης διατί− 
θεται το 9 % των 2/3 της επιχορήγησης της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 
προς αυτούς, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 
και επισκευή ή συντήρηση σχολικών κτιρίων.» 
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«5.α. Ο καθαρισµός των σχολείων της Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους 
δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που 
υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, µπορεί να γίνεται και από 
καθαρίστριες που προσλαµβάνονται µε σύµβαση µίσθω− 
σης έργου, η οποία συνάπτεται µεταξύ του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και καθεµιάς από 
αυτές και καλύπτει ένα διδακτικό έτος. 
β. Οι συµβάσεις αυτές υπογράφονται από τους Προ− 
ϊστάµενους των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης 
και όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Εκπαίδευσης από τους 
Προϊστάµενους των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων Εκπαί− 
δευσης. 
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε− 
ως, καθορίζεται η αµοιβή των αναδόχων των ανωτέρω 
µισθώσεων, ανά αίθουσα. 
δ. Οι αµοιβές των προαναφεροµένων καταβάλλονται 
από τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται 
προς τούτο από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογι− 
σµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των χρηµατοδοτή− 
σεων του προηγούµενου εδαφίου.» 
 
Άρθρο 36 
Επιλογή ∆ιευθυντών και Αναπληρωτών ∆ιευθυντών 
∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. 
1. Για την επιλογή, σε θέσεις ∆ιευθυντών και Αναπλη− 
ρωτών ∆ιευθυντών των δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελ− 
µατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Αναπληρω− 
τών ∆ιευθυντών Παραρτηµάτων αυτών, ως υπηρεσιακό 
συµβούλιο ορίζεται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.∆.Ε.) του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
2. Χρέη εισηγητή εκτελεί µέλος του Κ.Υ.Σ.∆.Ε. που ορί− 
ζεται µε απόφαση του προέδρου του, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 10 του π.δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄). Το Κ.Υ.Σ.∆.Ε. 
καλεί σε συνέντευξη κάθε υποψήφιο που πληροί τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της σχε− 
τικής προκήρυξης και της παραγράφου 6 του άρθρου 
4 της απόφασης 121/1992 (ΦΕΚ 371 Β΄) του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπως εκάστοτε 
ισχύει, προκειµένου να µορφώσει γνώµη για την προσω− 
πικότητα, την ικανότητα και την εν γένει καταλληλόλητά 
του για την άσκηση των καθηκόντων ∆ιευθυντή ή Ανα− 
πληρωτή ∆ιευθυντή Ι.Ε.Κ. ή Παραρτήµατος αυτού. 
3. Η, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, επιλογή 
∆ιευθυντών και Αναπληρωτών ∆ιευθυντών των δηµό− 
σιων Ι.Ε.Κ. και των Αναπληρωτών ∆ιευθυντών Παραρ− 
τηµάτων αυτών από το Κ.Υ.Σ.∆.Ε., γίνεται µε βάση τα 
προσόντα και τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται 
στην απόφαση 121/1992 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, όπως εκάστοτε ισχύει. 
4. Ο ορισµός και η τοποθέτηση των ως άνω ∆ιευθυ− 
ντών, Αναπληρωτών ∆ιευθυντών Ι.Ε.Κ., καθώς και των 
Αναπληρωτών ∆ιευθυντών Παραρτηµάτων αυτών, που 
επιλέγονται από το Κ.Υ.Σ.∆.Ε., εκτελείται µε Πράξη του 
Προέδρου του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευ− 
σης και κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). 
5. Ως προς τη διαδικασία προκήρυξης και επιλογής, 
τη θητεία, την αναπλήρωση, την προσωρινή ανάθεση 
καθηκόντων των ως άνω ∆ιευθυντών, Αναπληρωτών 
∆ιευθυντών Ι.Ε.Κ., καθώς και των Αναπληρωτών 
∆ιευθυντών Παραρτηµάτων αυτών, καθώς και για κάθε 
άλλο συναφές ζήτηµα εφαρµόζεται, µόνο 
συµπληρωµατικά, η 121/1992 απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπως εκάστοτε 
ισχύει. 
 
Άρθρο 37 
Τελικές διατάξεις 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. 
Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους. 
 
 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Θ. 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ∆. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007 

 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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