Ν.2446/96 (ΦΕΚ 276 Α') : Τροποποίηση του Ν.711/77 (ΦΕΚ 284 Α') "περί
ειδικών τουριστικών λεωφορείων" και άλλες διατάξεις
'Αρθρο 1 :
Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"'Αρθρο 1 : 'Εργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων
1. Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατά αποκλειστικότητα, από τα
ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια
έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν
μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών με κοινό
προορισμό, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης
συγκοινωνίας, ως εξής:
α.
Μεταφορά προσώπων στα πλαίσια οργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων,
σεμιναρίων, αθλητικώνπολιτιστικών-κοινωνικών εκδηλώσεων.
β.

Μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές εντός και εκτός της χώρας.

γ.
Μεταφορά από και προς αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς και
συνοριακούς σταθμούς.
δ. Μεταφορά στρατιωτών από και προς τα στρατόπεδα, εφόσον αυτά δεν
εξυπηρετούνται από τακτική γραμμή του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ.
ε.

Μεταφορά μετ'επιστροφής εργαζομένων στους τόπους εργασίας.

στ. Μεταφορά λουομένων.
ζ.

Μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών.

[Αρχή Τροποποίησης]
η. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα
ξένων γλωσσών – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. η ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 3446/06, ΦΕΚ-49 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
2.α. Στην περίπτωση στ της παρ.1 του παρόντος άρθρου, κατ'εξαίρεση τα
Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ τα οποία κατά την προηγούμενη, προ της ισχύος του παρόντος
νόμου, διετία εκτελούσαν μεταφορές λουομένων, διατηρούν το δικαίωμα αυτό
μόνο ως προς τα συγκεκριμένα δρομολόγια.
Η εκτέλεση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά λουομένων από τα ως άνω ή
άλλα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ απαγορεύεται.
β. Στην περίπτωση ζ της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εκδρομές μαθητών της
Δημόσιας Εκπαίδευσης μπορούν, κατ'εξαίρεση, να πραγματοποιούνται και από
τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ με ολική μίσθωση, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση
των εκδρομέων και με αφετηρία το νόμο της έδρας τους.
γ. Στην περίπτωση η της παρ.1 του παρόντος άρθρου, μεταφορά μαθητών της
δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία μπορεί να πραγματοποιείται και
από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ.
δ. Οι κατά τ'ανωτέρω εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου για την ανάθεση
του μεταφορικού έργου των περιπτώσεων στ, ζ και η της παρ.1 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου

τομέα, σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία ή σε λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ,
επιτρέπονται μόνο μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
3. Με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών και του Ε.Ο.Τ. επιτρέπεται η μεταφορά προσώπων σε
συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ. και
από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ, και μόνο εντός του νομού ή σε όμορους νομούς
και για δρομολόγια χωρίς διανυκτέρευση των επιβατών, ύστερα από γνώμη
επιτροπής, αποτελουμένης από εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ε.Ο.Τ.) και από εκπρόσωπο των
Ομοσπονδιών Κ.Τ.Ε.Λ. και Τουριστικών Λεωφορείων αντιστοίχως, που
διαπιστώνει ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων. Με όμοια απόφαση των
αυτών Γενικών Γραμματέων καθορίζεται η συγκρότηση, ο τρόπος λειτουργίας, η
αναπλήρωση των μελών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη
λειτουργία της προαναφερόμενης επιτροπής.
4. Το κατά την παρ.1 μεταφορικό έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης
τουριστικά λεωφορεία, για λογαριασμό τουριστικού γραφείου νομίμως
λειτουργούντος, βάσει της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας και κατόπιν ειδικής
προς τούτο έγγραφης σύμβασης της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι
συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι δυνατό να αφορά μεμονωμένη
μεταφορά ή μεταφορές ή και μακροχρόνια συνεργασία. Στα πλαίσια εκτέλεσης
του συμβατικού έργου, έναντι των επιβατών, ο μεν νομιμοποιούμενος προς
μεταφορά επιχειρηματίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου νοείται ως
προστηθείς, ο δε επιχειρηματίας του τουριστικού γραφείου ως ο προστήσας.
5. Το κατά τα εδάφια δ, ε στ και η της παρ.1 του παρόντος άρθρου
μεταφορικό έργο είναι δυνατό να διενεργείται και από δημόσιας χρήσης
τουριστικά λεωφορεία που ανήκουν σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών
Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) όπως αυτές ορίστηκαν βάσει της παρ.7 του άρθρου 2
του Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α'), νομίμως λειτουργουσών, μόνο με ολική μίσθωση,
απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας.
6. Επιτρέπεται η εκ μέρους τουριστικών γραφείων και Τ.Ε.Ο.Μ. ολική μίσθωση
τουριστικών λεωφορείων από άλλο γραφείο τουρισμού ή Τ.Ε.Ο.Μ.
7. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης δεν επιτρέπεται να
εκτελούν μεταφορικό έργο που απαγορεύεται από διεθνείς, κυρωμένες με νόμο,
συμβάσεις.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου
εξειδικεύουν το περιεχόμενο της παρ.5 του άρθρου 4 του Ν.Δ/τος 102/73".
'Αρθρο 2 :
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"'Αρθρο 2 : 'Εργο των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ.
Τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ διενεργούν κατ'αποκλειστικότητα το μεταφορικό έργο των
τακτικών γραμμών, όπως αυτές ορίζονται στο Ν.Δ.102/73 (ΦΕΚ 178 Α') έναντι
κομίστρου κατ'επιβάτη, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
1 του παρόντος".
'Αρθρο 3 : 'Ελεγχος

1. Σε όλες τις κατά το άρθρο 1 του παρόντος μεταφορές, τα τουριστικά
λεωφορεία κατά την πραγματοποίηση των δρομολογίων πρέπει να είναι
εφοδιασμένα με φύλλο πορείας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α.

Πλήρη επωνυμία και έδρα του τουριστικού γραφείου ή της

β.

Αριθμό κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου.

Τ.Ε.Ο.Μ.

γ.
Πλήρη στοιχεία ή επωνυμία και έδρα του μεταφορέα σε περίπτωση
μίσθωσης του λεωφορείου.
δ.

Είδος μεταφοράς.

ε.
Χρονολογία και ώρα εκκίνησης, τόπο εκκίνησης (μόνο σε ημερήσιες
μετακινήσεις).
στ. Τόπο προορισμού.
ζ.

Συνολικό αριθμό επιβατών.

η.

Διάρκεια εκδρομής.

2. Στις περιπτώσεις μεταφοράς προσχηματισμένης ομάδας που περιλαμβάνει
τουλάχιστον μία διανυκτέρευση, πλέον των ανωτέρω το φύλλο πορείας
συνοδεύεται και από ονομαστικό κατάλογο των επιβατών. Ο ίδιος αυτός
κατάλογος καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, που τηρούν υποχρεωτικά τα
τουριστικά γραφεία και οι Τ.Ε.Ο.Μ. και του οποίου οι σελίδες θεωρούνται από
τον Ε.Ο.Τ.
3. Το φύλλο πορείας και ο ονομαστικός κατάλογος των μεταφερομένων, όπου
απαιτείται, επιδεικνύεται από τον οδηγό σε κάθε ζήτηση αρμόδιου προς
διενέργεια ελέγχου οργάνου της Τροχαίας, του Ε.Ο.Τ. και του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
'Αρθρο 4 :
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "1. 'Εγκριση
θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης
χορηγείται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. σε:
-

Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια το

Ν.393/76 (ΦΕΚ 199 Α')

Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) όπως
ορίστηκαν, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.2160/93".

αυτές

2. Η παρ.2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "2.α.Η έγκριση θέσης
σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου χορηγείται στις επιχειρήσεις της
παρ.1 του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις: έχει χορηγηθεί, το ειδικό σήμα λειτουργίας της επιχείρησης
τουριστικού γραφείου ή ΤΕΟΜ από τον ΕΟΤ σύμφωνα με την προβλεπόμενη
κατά νόμο διαδικασία και έχει υποβληθεί στον ΕΟΤ η άδεια οδικού
μεταφορέα, κατά τις διατάξεις του Π.Δ/τος 586/88 (ΦΕΚ 282 Α').
β. Η χορήγηση της έγκρισης προκειμένου για τουριστικά γραφεία επιτρέπεται
υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών από το πραγματοποιηθέν έργο του
συνόλου των δραστηριοτήτων τους ή επί μέρους των τουριστικών λεωφορείων
τους έχει ανέλθει κατά το προηγούμενο λογιστικό έτος σε ποσό δραχμών που
αντιστοιχεί σε 150 χιλ. ECU, ενώ προκειμένου για ΤΕΟΜ υπό την προϋπόθεση
ότι από τις μισθώσεις- εκμισθώσεις των τουριστικών τους λεωφορείων ο κύκλος

εργασιών τους ανέρχεται στο ίδιο κατά τ'ανωτέρω ποσό και για το ίδιο χρονικό
διάστημα.
γ. Τα ως άνω αποδεικνύονται με την υποβολή στον ΕΟΤ βεβαίωσης της οικείας
Δ.Ο.Υ. στην οποία εμφαίνεται ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών, που αφορά
αποκλειστικά τη δραστηριότητα των τουριστικών λεωφορείων τους ή
προκειμένου περί τουριστικών γραφείων εναλλακτικά το σύνολο των
τουριστικών τους πράξεων.
δ. Με απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ δύναται ν'αναστέλλεται επ'αόριστον ή
για ορισμένο χρονικό διάστημα η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία νέων ειδικών
τουριστικών λεωφορείων".
'Αρθρο 5 :
Η παρ.1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"1. Η κατά το προηγούμενο άρθρο έγκριση έχει ισχύ ένα έτος από της έκδοσής
της, εντός δε του χρονικού αυτού διαστήματος ο δικαιούχος οφείλει να προβεί
στις δέουσες ενέργειες προς τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας,
για την ταξινόμηση του λεωφορείου, τη χορήγηση των πινακίδων και την
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση παρέλευσης ενός έτους από την
έγκριση θέσης σε κυκλοφορία, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει την
άδεια κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου, η ισχύς της έγκρισης παύει
αυτοδικαίως. Με απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ η προθεσμία θέσης του
τουριστικού λεωφορείου σε κυκλοφορία δύναται να παραταθεί για έξι (6) ακόμη
μήνες".
'Αρθρο 6 :
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "'Αρθρο 6 : Αντικατάσταση αδειών
κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης 1. Νέα άδεια
κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, σε
αντικατάσταση της αρχικής, εκδίδεται από το Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, εφόσον
υποβληθούν στον ΕΟΤ οι απαιτούμενες κατά περίπτωση συμβολαιογραφικές
πράξεις, στις περιπτώσεις:
α. Σύστασης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής από
φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον είναι κάτοχος νόμιμης
άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου, εφόσον το νομικό
πρόσωπο προμηθευτεί το σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή
ΤΕΟΜ.
β.
Μετατροπής της νομικής μορφής οποιουδήποτε νομικού προσώπου
επ'ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί νομίμως άδεια κυκλοφορίας ειδικού
τουριστικού λεωφορείου, εφόσον χορηγηθεί σήμα λειτουργία για λογαριασμό
του νομικού προσώπου με τη νέα του μορφή.
γ. Συγχώνευσης τουριστικών γραφείων ή γραφείου με μία ή περισσότερες
ΤΕΟΜ (Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών) ή ΤΕΟΜ μεταξύ τους
οποιασδήποτε μορφής νομικών προσώπων, εφόσον κατείχαν νομίμως την άδεια
κυκλοφορίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων τους.
δ.

Πώλησης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων από και προς τουριστικά

γραφεία ή ΤΕΟΜ λόγω παύσης λειτουργίας ή εξ άλλων αιτιών.
ε. Θανάτου φυσικού προσώπου στο οποίο είχε χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας
ειδικού τουριστικού λεωφορείου.
Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι από αμέλεια δεν λάβουν το σήμα λειτουργίας,
η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ανακαλείται με απόφαση Γενικού Γραμματέα
ΕΟΤ, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ.1 ή της παρ.2 του άρθρου
1847 Α.Κ., προκειμένου περί κληρονόμου που είχε την τελευταία του κατοικία
στην αλλοδαπή.
Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν ή δεν νομιμοποιούνται να
λάβουν το ειδικό σήμα, δύνανται εντός διαστήματος δύο ετών από την
ημερομηνία θανάτου να μεταβιβάσουν καθ'οιονδήποτε νόμιμο τρόπο την
κυριότητα των κληρονομουμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων.
Εξαιρετικά, η άδεια κυκλοφορίας δύναται να παραμένει σε ισχύ, βάσει σχετικού
πιστοποιητικού του ΕΟΤ, για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία θανάτου,
εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται κάθε είδους τουριστική ή μεταφορική
δραστηριότητα, πλην της εκμισθώσεως του τουριστικού λεωφορείου σε
τουριστικά γραφεία ή ΤΕΟΜ. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, η
άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως.
2.α. Για όλες τις περιπτώσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εκτός των
περιπτώσεων του εδ.γ, και της πώλησης λεωφορείου από επιχείρηση που
έπαυσε να λειτουργεί, οι ενδιαφερόμενοι (νέοι δικαιούχοι) οφείλουν να
υποβάλουν την αίτηση στον ΕΟΤ για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την επελθούσα αλλαγή.
β.
Για την περίπτωση πώλησης λεωφορείου από γραφείο ή τουριστική
επιχείρηση οδικών μεταφορών που έπαυσε να λειτουργεί, η προθεσμία ορίζεται
σε δύο έτη από την ημερομηνία ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας του
γραφείου.
γ. Για την περίπτωση του εδ.γ της παρ.1, κατά την οποία οι κληρονόμοι
έλαβαν επ'ονόματί τους το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου, η
προθεσμία ορίζεται σε ένα έτος από τη λήξη των υπό του άρθρου
1847 Α.Κ.
οριζόμενων προθεσμιών αποποιήσεως της κληρονομίας.
δ. Οι δικαιούχοι των βάσει του παρόντος άρθρου χορηγούμενων εγκρίσεων
υποχρεούνται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της έγκρισης να λάβουν άδεια
κυκλοφορίας επ'ονόματί τους και να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αυτής
στον ΕΟΤ. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και οι
πινακίδες του λεωφορείου, διατηρείται δε σε ισχύ μόνο το δικαίωμα που
απορρέει από την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία.
Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης η κυριότητα του τουριστικού
λεωφορείου ως πράγματος μεταβιβάζεται στο φορέα χρηματοδότησης χωρίς
προηγούμενο αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως τουριστικού λεωφορείου
δημόσιας χρήσης. Η άδεια κυκλοφορίας παραμένει στο όνομα του δικαιούχου

μισθωτή.
3.α. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ περί εγκρίσεως
αντικαταστάσεως των αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων ως
δημοσίας χρήσεως στις περιπτώσεις των παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου
κοινοποιούνται στις οικείες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών ή των οικείων Νομαρχιών, προς έκδοση των νέων αδειών
κυκλοφορίας αυτών.
β. Τα στοιχεία κυκλοφορίας των αντικαθιστάμενων αδειών, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται στον ΕΟΤ από τις
οικείες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των οικείων
Νομαρχών, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της εκδόσεως τους,
προς ενημέρωση του τηρούμενου στον ΕΟΤ μητρώου τουριστικών
λεωφορείων".

'Αρθρο 7 :
Η παρ.1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "1.α.Σε κυκλοφορία
τίθενται μόνο καινούρια τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης κατά τις
διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
β.
Μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης εσωτερικούεξωτερικού τίθενται σε κυκλοφορία κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του
παρόντος νόμου.
γ. Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας
μετά τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών από την ημερομηνία της πρώτης
κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
δ. Τα αποσυρόμενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας
χρήσης διαγράφονται των μητρώων των αυτοκινήτων, καθώς και του ειδικού
μητρώου του ΕΟΤ, του άρθρου 13 του παρόντος, απαγορευομένης περαιτέρω
της κυκλοφορίας τους ως αυτοκινήτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης".

'Αρθρο 8 :
Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"'Αρθρο 8 : Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως
1. Δικαίωμα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας
χρήσης έχουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η
άδεια του λεωφορείου, στις περιπτώσεις:
α. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συμπλήρωσης του ορίου
ηλικίας του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να

ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός έτους από την ημερομηνία λήξης της ισχύος
της έγκρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμο.
β.
Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος,
αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου.

εφόσον

προηγηθεί

ο

2. Στις περιπτώσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό
τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από: καινούριο μεταχειρισμένο τουριστικής χρήσης προέλευσης εσωτερικού, για το οποίο έχει
προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού ή μεταχειρισμένο
προέλευσης εξωτερικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.194/91 (ΦΕΚ 75
Α'), υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος κυκλοφορίας τους δεν έχει υπερβεί το
κατά την παρ.1 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου επιτρεπόμενο όριο και
εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή τις οικείες
Νομαρχίες και κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες
και τις παρεχόμενες ανέσεις από τον ΕΟΤ. Η ημερομηνία της πρώτης
κυκλοφορίας του μεταχειρισμένου λεωφορείου προέλευσης εξωτερικού,
πιστοποιείται με έγγραφο του εποπτεύοντος τις μεταφορές κρατικού φορέα της
αντίστοιχης χώρας.
3.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και
Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου".

'Αρθρο 9 :
Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"'Αρθρο 9 : Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων
δημοσίας χρήσεως
1. Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσης
ανακαλείται οριστικά από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από
απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού
γραφείου ή ΤΕΟΜ ανακαλείται και η άδεια κυκλοφορίας, η οποία δύναται να
επαναχορηγηθεί, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επανακτήσει το ειδικό σήμα
λειτουργίας για την αρχική επιχείρηση ή για επιχείρηση της μορφής εκ των δύο
της παρ.1 του άρθρου 4 του παρόντος, νομιμοποιουμένων προς εκτέλεση του
μεταφορικού έργου του παρόντος νόμου.
β. Αν από την ετήσια επιθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.711/77, το
ειδικό τουριστικό λεωφορείο κριθεί ακατάλληλο για ασφαλή κυκλοφορία.
γ. Μόλις συμπληρωθεί το κατά τις ισχύουσες διατάξεις όριο ηλικίας του
λεωφορείου.
δ.
Σε περίπτωση εκπλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση αναγκαστικής
αφαίρεσης του λεωφορείου ως εμπορεύματος ο προηγούμενος κάτοχος, στο
όνομα του οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου, δύναται
να ζητήσει την έγκριση αντικατάστασης αυτού εντός έτους από την ημέρα της

αναγκαστικής αφαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας
χάνεται το δικαίωμα αντικατάστασης του λεωφορείου.
2. Τουριστικά γραφεία τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
ήταν κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων
αφαιρεθέντων
αναγκαστικώς,
μπορούν
να
ζητήσουν
την
έγκριση
αντικατάστασης αυτών εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
3.
'Αδειες κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων χορηγηθείσες προ της
έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου παραμένουν σε ισχύ μέχρι συμπληρώσεως
είκοσι τριών (23) ετών από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους στην
Ελλάδα ή από του έτους κατασκευής τους, εφόσον κυκλοφόρησαν το πρώτον
στο
εξωτερικό.
Στην
τελευταία
αυτή
περίπτωση
θεωρούνται
ως
κατασκευασθέντα την 1.1. του αντίστοιχου έτους".

'Αρθρο 10 :
Το άρθρο 10 τροποποιείται ως ακολούθως:
"'Αρθρο 10 : Ασφάλιση τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης
Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε
μία εκ των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή 'Ενωση ή την
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) πλην της Ελβετίας,
ασφαλιστικών εταιρειών".

'Αρθρο 11 :
Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 τροποποιείται ως ακολούθως: "2. Με
αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζονται τα της καταρτίσεως
δημόσιου βιβλίου καταχωρίσεως του ενεχύρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια".

'Αρθρο 12 :
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"'Αρθρο 13 : Μητρώο
Στον ΕΟΤ τηρείται ειδικό μητρώο επιχειρήσεων στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός
των λεωφορείων εκάστης εξ αυτών που είναι εφοδιασμένα με το ειδικό σήμα
του ΕΟΤ και νομιμοποιούνται να διενεργούν το κατά τις διατάξεις του άρθρου 1
του νόμου αυτού περιγραφέν έργο".

'Αρθρο 13 :
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"'Αρθρο 15 : Κυρώσεις
1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου και των σε εκτέλεση
αυτού κανονιστικών πράξεων επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
1.1. Διοικητικές:
α) Πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000)
δρχ., με απόφαση του καθ'ύλην αρμόδιου Διευθυντή του ΕΟΤ.
β) Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους,
πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000)
δρχ., με απόφαση του καθ'ύλην αρμόδιου Διευθυντή του ΕΟΤ.
γ) Σε περίπτωση τρίτης παράβασης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους
επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας μέχρι τριών
(3) μηνών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
δ) Σε περίπτωση επιβολής της κατά τ'ανωτέρω εδάφιο γ'ποινής επί δύο (2)
συνεχόμενα έτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ αποφασίζει την οριστική
αφαίρεση του σήματος λειτουργίας και τη διαγραφή της επιχείρησης και των
οχημάτων της από το μητρώο επιχειρήσεων, καθώς και την ανάκληση των
αδειών κυκλοφορίας.
ε) Σε περίπτωση εκτέλεσης του περιγραφόμενου με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου έργου, χωρίς το κατά νόμο απαιτούμενο ειδικό σήμα λειτουργίας (άρθρο
3 του Ν.2160/93) και την αντίστοιχη καταχώριση του λεωφορείου στο μητρώο
των επιχειρήσεων του άρθρου 13 του παρόντος, ανακαλείται η άδεια
κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες Δ.Χ.Τ.Λ., μετά από έγγραφη
παραγγελία του ΕΟΤ προς την οικεία αρχή της Τροχαίας Κίνησης, από την οποία
διενεργείται η αφαίρεση και φύλαξή τους.
Επιστροφή των πινακίδων γίνεται μετά την τυχόν επαναχορήγηση του ειδικού
τουριστικού σήματος.
1.2. Ποινικές:
α. Ο φορέα τουριστικού γραφείου ή της ΤΕΟΜ, που χρησιμοποιεί δημόσιας
χρήσης τουριστικό λεωφορείο (Δ.Χ.Τ.Λ.) ιδιόκτητο ή μισθωμένο για μεταφορικό
έργο που ανήκει αποκλειστικά στο ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ, κατά παράβαση των άρθρων 1
και 3 και δη όταν υπάρχει διαφοροποίηση της σύνθεσης της ομάδας των
αναχωρούντων και επιστρεφόντων εκδρομέωνεπιβατών στην περίπτωση της
παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή
ΡΟΔΑ, που χρησιμοποιεί το λεωφορείο του ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ για μεταφορικό έργο
που ανήκει αποκλειστικά στα Δ.Χ.Τ.Λ., κατά παράβαση του άρθρου 2 του
παρόντος νόμου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από τριών (3) μηνών μέχρις
ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι
τρία εκατομμύρια (3.000.000) δρχ.
β.

Σε περίπτωση αξιόποινης συμπεριφοράς κατά το ανωτέρω εδάφιο α ο

οδηγός του Δ.Χ.Τ.Λ. ή του λεωφορείου του ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ τιμωρείται με
φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι τρεις (3) μήνες. Το δικαστήριο με την
καταδικαστική απόφαση διατάσσει και την αφαίρεση της άδειας ικανότητας
οδήγησης για ένα (1) μήνα.
γ. Αν ο ιδιοκτήτης είναι προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
τιμωρείται ο διαχειριστής, αν είναι αφανής εταιρεία τιμωρείται ο εμφανής
εταίρος, αν είναι ανώνυμη εταιρεία τιμωρείται ο διευθύνων ή εντεταλμένος
σύμβουλος και αν είναι κοινοπραξία ή κοινωνία τιμωρείται ο διαχειριστής.
δ. Το δικαστήριο με την καταδικαστική απόφαση διατάσσει και την αφαίρεση
της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του Δ.Χ.Τ.Λ. ή του
λεωφορείου ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ για έξι (6) μήνες. Αν το Δ.Χ.Τ.Λ. ή το Λεωφορείο του
ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ είναι μισθωμένο, διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας
και των κρατικών πινακίδων για δύο (2) μήνες.
Η σχετική απόφαση κοινοποιείται από το δικαστήριο στη Δ/νση Συγκοινωνιών
της αρμόδιας Νομαρχίας, στην οποία είναι ταξινομημένο το Δ.Χ.Τ.Λ. ή το
λεωφορείο του ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ και καταχωρείται στο σχετικό μητρώο του, από το
οποίο χορηγούνται αντίγραφα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ύστερα από αίτηση
του.
ε. Αν η άδεια Δ.Χ.Τ.Λ. ή λεωφορείου του ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ έχει αφαιρεθεί με
δικαστική απόφαση μία φορά για την ίδια αιτία, το δικαστήριο διατάσσει την
αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων από έξι (6)
μήνες μέχρι ένα (1) έτος, των δε μισθωμένων από τρεις (3) μέχρι έξι (6) μήνες.
Αν η άδεια κυκλοφορίας ή οι κρατικές πινακίδες έχουν αφαιρεθεί με δικαστική
απόφαση δύο φορές για την ίδια αιτία, το δικαστήριο διατάσσει την αφαίρεση
της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για δύο (2) χρόνια, των δε
μισθωμένων για ένα (1) χρόνο. Η αφαίρεση της άδειας και των κρατικών
πινακίδων κατά τις διατάξεις της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου
δεν επιφέρει τις συνέπειες των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.Δ/τος 102/73
"περί ανακλήσεως της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου του ΚΤΕΛ".
στ. Η αφαίρεση και φύλαξη των αδειών κυκλοφορίας και των κρατικών
πινακίδων ενεργείται από την οικεία Αρχή της Τροχαίας Κίνησης.
2. Τα πρόστιμα της παρ.1.1. του παρόντος άρθρου επιβάλλονται υπέρ του
Ε.Ο.Τ., και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Κ.Ε.Δ.Ε., όπως
εκάστοτε ισχύουν (Ν.Δ.356/74, ΦΕΚ 90 Α').
3.α. Προ της επιβολής των στα εδάφια α, β, γ, δ και ε της παρ.1.1 του
παρόντος άρθρου διοικητικών κυρώσεων, ο υπόχρεος καλείται επί αποδείξει να
δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από
την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως
άνω προθεσμίας, ο εγκαλούμενος κρίνεται με βάση τα στοιχεία που βρίσκονται
στη διάθεση του ΕΟΤ.
β.
Κατά των πράξεων επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης της
παρ.1.1. του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός
προσφυγή ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται μετά
των αναπληρωτών τους με απόφαση του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού και η
οποία συγκαλείται υποχρεωτικά ανά τρίμηνο και αποφαίνεται επί των ενστάσεων

που έχουν υποβληθεί. Η Επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του
ΕΟΤ ως πρόεδρο, ένα δικαστικό λειτουργό με βαθμό τουλάχιστον πρωτοδίκη,
ένα υπάλληλο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, έναν εκπρόσωπο
του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και έναν
εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των τουριστικών
λεωφορείων. Η Επιτροπή αποφαίνεται οριστικά επί του συνόλου των
υποβαλλομένων ενστάσεων. Η υποβολή της ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση
της επιβληθείσας ποινής, μέχρι της εκδόσεως της σχετικής απόφασης της
Επιτροπής.
4. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο δύναται να
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση
του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως".

'Αρθρο 14 : Μεταβατικές διατάξεις
1. 'Οσοι για οποιονδήποτε λόγο απώλεσαν τις οριζόμενες στις παρ.2 και 3 του
άρθρου 6 του Ν.711/77, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 20 του
Ν.1437/84 (ΦΕΚ 59 Α'), προθεσμίες υποβολής στον ΕΟΤ αιτήσεων για την
αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου
δημόσιας χρήσης, δύνανται, με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 6 του
παρόντος νόμου, μέσα σε προθεσμία τριών(3) μηνών από τη δημοσίευσή του,
να υποβάλουν αίτηση τον ΕΟΤ για αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας στο
όνομά τους.
2.
'Οπου στον παρόντα νόμο διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις του
τροποποιούμενου νόμου 711/77, στις οποίες αναφέρεται ως καθ'ύλην αρμόδιος
ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυξης.

'Αρθρο 15 : Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις:
-

Του άρθρου 3, των άρθρων 12, 16, 17 και 18 του Ν.711/77.

-

Των άρθρων 20, 21 και 22 του Ν.1437/84.

-

Του Π.Δ/τος 319/85 (ΦΕΚ 115 Α').

-

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αναφέρεται σε θέματα, που ρυθμίζονται από τα άρθρα 1 και 2 του
παρόντος νόμου και αφορά στο μεταφορικό έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων και των Κ.Τ.Ε.Λ.

'Αρθρο 16 :
1. Η εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.1433/84
(ΦΕΚ 51 Α') επεκτείνεται σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που
δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και
τηλεπικοινωνιών.
2. Ο προγραμματισμός και η σύναψη των προγραμματικών συμφωνιών και
των σε υλοποίηση αυτών συμβάσεων, οι οποίες προβλέπονται στην παρ.1 του
άρθρου 1 του Ν.1433/84,
πραγματοποιούνται από τους παραπάνω φορείς με απόφαση του συλλογικού
οργάνου διοίκησης τους (διοικητικού συμβουλίου κλπ.) και κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') και των λοιπών κείμενων για τη
διενέργεια των προμηθειών τους διατάξεων.
3. Η παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.1433/84 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Οι πιο
πάνω προγραμματικές συμφωνίες και συμβάσεις υπόκεινται στην τελική έγκριση
του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών".

'Αρθρο 17 :
1. Η με αριθ. Β.2671/482/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
(ΦΕΚ 100 Β'), με την οποία καθορίστηκαν τα όρια "Βιομηχανικής Περιοχής
Αττικής Β" στη θέση "Σχιστό" του Δήμου Περάματος, με σκοπό τη
μετεγκατάσταση σ' αυτή χυτηρίων και συναφών δραστηριοτήτων για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, αλλά και προστασίας περιβάλλοντος, κατά μέρος που
συμπεριέλαβε και εκτάσεις χαρακτηριζόμενες ως δάση, δασικές εκτάσεις ή
αναδασωτέες, θεωρείται ως έγκυρη και ισχυρή πράξη, που παράγει έννομα
αποτελέσματα και ως προς τις εκτάσεις αυτές. Η σχετική πράξη κήρυξης των
εκτάσεων αυτών ως αναδασωτέων παύει να ισχύει όσον αφορά μόνο τις
εκτάσεις αυτές.
2. 'Οσες από τις παραπάνω εκτάσεις ανήκουν στο Δημόσιο παραχωρούνται κατά
κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος στην Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., προκειμένου, μετά την
οργάνωσή τους σε Βιομηχανική Περιοχή, να χρησιμοποιηθούν για την
εγκατάσταση και μετεγκατάσταση μονάδων του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου
ή μετεγκατάσταση χυτηρίων και συναφών δραστηριοτήτων. Η παραχώρηση
συντελείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα
(1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μεταγράφεται στο
αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται για τυχόν δικαστική
διεκδίκηση τρίτων επί των παραχωρούμενων εκτάσεων.
3. Η εγκατάσταση και μετεγκατάσταση των ανωτέρω δραστηριοτήτων εντός της
ΒΙ.ΠΕ. επιτρέπεται κατ' εξαίρεση των διατάξεων του Π.Δ/τος 84/84, οι δε
σχετικοί όροι και προϋποθέσεις θα καθοριστούν από τον κανονισμό λειτουργίας
της ΒΙ.ΠΕ., που θα εκδοθεί με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας, και Δημοσίων 'Εργων και Ανάπτυξης.

4. Το όριο του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου της εν λόγω ΒΙ.ΠΕ. μπορεί
να απέχει από κοιμητήριο 50 μέτρα αντί των 250 μέτρων που προβλέπονται από
το Π.Δ.1128/80 (ΦΕΚ 284 Α').

'Αρθρο 18 :
1.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Ν.2367/95 (ΦΕΚ 261 Α')
αντικαθίσταται ως εξής: "4. Επιτρέπεται η μετάταξη των εργαζομένων στην
εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.", οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μετάταξης
μέχρι την 30.4.96, σε όλες τις υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων
α έως και στ της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/94. Η μετάταξη διενεργείται
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του
Ν.2266/94 (ΦΕΚ
218 Α') και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους
στις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και σε όσους κρίνονται
απαραίτητοι από τη διοίκηση της εταιρείας για την ορθολογική οργάνωση και
λειτουργία της.
Η μετάταξη των παραπάνω εργαζομένων διενεργείται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
εποπτεύοντος την οικεία υπηρεσία, επιχείρηση, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο
Υπουργού με την ίδια σχέση εργασίας, σε κλάδο ή ειδικότητα της εκπαιδευτικής
βαθμίδας που ανήκει ο μετατασσόμενος. Οι μετατάξεις μπορεί να γίνονται σε
ειδικότητα συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε
κενές οργανικές θέσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιες, σε προσωποπαγείς
θέσεις, που συνιστώνται με την περί μετατάξεως πράξη και καταργούνται
αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μετατασσομένου.
Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και
το χρόνο προϋπηρεσίας τους που έχει αναγνωρισθεί από την εταιρεία και
σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται και σε
μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με το συνολικό χρόνο
υπηρεσίας τους. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική
διαφορά, η οποία μειώνεται με τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού
κλιμακίου ή επιδόματος χρόνου υπηρεσίας μέχρι την εξαφάνιση της. Ο
συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσομένου που έχει αναγνωρισθεί από
την εταιρεία θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για θέματα υπηρεσιακής του
κατάστασης. Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου
ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης".
2. Οι παραπάνω αιτήσεις μετάταξης ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα το
αργότερο μέχρι 28.2.97.

'Αρθρο 19 :
1. Για τη στέγαση υπηρεσιών της Βουλής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η απευθείας αγορά από τη Βουλή των Ελλήνων,
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της, για λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου, αμφοτέρων ή ενός των παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα:
α)του επί της Λεωφόρου Αμαλίας 22-24 πολυωρόφου ημιτελούς κτιρίου, β)του
επί της οδού Φιλελλήνων 23 παλαιού ημιτετραορόφου κτιρίου, με τίμημα και
λοιπούς όρους που θα καθοριστούν στο ή τα συμβόλαια αγορά.
2. Για το χρόνο που θα απαιτήσει η αποπεράτωση των εργασιών σε ένα ή και
τα δύο παραπάνω κτίρια, μπορεί ο Πρόεδρος της Βουλής, κατά παρέκκλιση των
κειμένων διατάξεων να προβεί απευθείας στη μίσθωση χώρων εγγύς του
Βουλευτηρίου για τη στέγαση υπηρεσιών της Βουλής.
3. Οι δαπάνες αγοράς, μίσθωσης, αποπεράτωσης ή ανακαίνισης των παραπάνω
κτιρίων ή χώρων θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Βουλής.

'Αρθρο 20 :
1. Επιβάλλεται Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος
από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και
Αρκαδίας, ποσοστού 0,4% επί του κύκλου εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού. Τα κονδύλια που θα προκύψουν από την επιβολή του παραπάνω
τέλους θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων
υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος των Νομών Φλώρινας,
Κοζάνης και Αρκαδίας.
2. Τα ως άνω κονδύλια θα κατατίθενται σε Ειδικό Λογαριασμό που θα τηρείται
από τη Δ.Ε.Η. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα όργανα
διαχείρισης, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων του παραπάνω
Ειδικού Λογαριασμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του
Λογαριασμού αυτού.
3. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται επιτροπή από
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών περιφερειακών αρχών
των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, της Δ.Ε.Η. και των Υπουργείων
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, έργο της
οποίας θα είναι η κατανομή των ως άνω κονδυλίων που θα γίνεται αναλογικά,
σύμφωνα με την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, από τους θερμικούς
λιγνιτικούς σταθμούς που λειτουργούν στους Νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και
Αρκαδίας.

'Αρθρο 21 :

1. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που
είχε προσληφθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο
Κρατικό Θεραπευτήριο-Κέντρο Υγείας Λέρου, σύμφωνα με τις υπ'αριθ.25/94,
74/94, 39/95, 406/95, 330/95, 334/95, 413/95 και 12/96 πράξεις του
Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες έληξαν και το προσωπικό εξακολουθεί να
προσφέρει υπηρεσία στα αναφερόμενα Νοσοκομεία ή με τη λήξη των
συμβάσεων υποχρεώθηκε σε αποχώρηση, μετατρέπονται από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου αυτοδίκαια σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
Για το χρονικό διάστημα από τη λήξη μέχρι την κατά τα ανωτέρω μετατροπή
τους, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του παραπάνω
προσωπικού, θεωρούνται παραταθείσες κατά παρέκκλιση των διατάξεων που
καθορίζουν την ανώτατη διάρκεια των συμβάσεων ή παρατάσεών τους.
Το προσωπικό της παραγράφου αυτής κατατάσσεται σε θέσεις ειδικότητας
αντίστοιχης των τυπικών τους προσόντων ή ειδικότητας που καθορίζεται με την
πράξη κατάταξης σε θέσεις που συνιστώνται αυτοδίκαια με την ίδια πράξη. Οι
συνιστώμενες θέσεις είναι προσωποπαγείς και καταργούνται με την αποχώρηση
από την υπηρεσία, καθ' οιονδήποτε τρόπο, των υπαλλήλων αυτών.
2. Η προθεσμία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, που
προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2256/94, παρατείνεται μέχρι
15.3.98.
3. Η περίπτωση ιε της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94, που προστέθηκε
με το άρθρο 6 παρ.2 του Ν.2256/94 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ.4
του Ν.2335/95 αντικαθίσταται ως εξής: "ιε. Το προσωπικό του Οργανισμού
Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών
Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), το προσωπικό του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και το προσωπικό που απασχολείται στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για τα
προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά".

'Αρθρο 22 : 'Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Ν. 2621/23-6-98 (ΦΕΚ 136 Α') : Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
'Αρθρο 1
1. Το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α')
τροποποιείται ως εξής: “β. Να συμπράττουν για την ομαλή λειτουργία των
Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του εσωτερικού
κανονισμού. Απαλλαγή τους από την υποχρέωση ανάληψης αξιώματος ή
συμμετοχής σε συλλογικά όργανα ή εκλεκτορικά σώματα δικαιολογείται μόνον
εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, όπως εκπαιδευτική άδεια ή μακρά τους ασθένεια. Η
μη συμμετοχή, χωρίς σοβαρό λόγο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα”.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.
10 του άρθρου 25 του ν. 1824/1988, αντικαθίσταται ως εξής:
“4. Το Τμήμα διαιρείται σε δύο (2) ή τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο ομάδες
μαθημάτων (Ο.Μ.). Κάθε Ο.Μ. αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό και
τεχνολογικό πεδίο. Eάv η έκταση του γνωστικού αντικειμένου γενικού τμήματος
είναι περιορισμένη, δεν απαιτείται η διαίρεσή του σε Ο.Μ.. Η σύσταση,
συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μετονομασία και τροποποίηση του
γνωστικού αντικειμένου των ομάδων μαθημάτων γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Γενικής
Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος.
Ομάδα μαθημάτων μπορεί να λειτουργεί εφόσον έχουν κατανεμηθεί σε αυτήν
τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη Ε.Π., από τα οποία το ένα τουλάχιστον να είναι
της βαθμίδας του Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή”.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής: “2. Η
Επιτροπή Ακαδημαϊκoύ Ασύλου (Ε.Α.Α.) μπορεί να ζητήσει ή να επιτρέψει την
επέμβαση της δημόσιας δύναμης στους χώρους του Τ.Ε.Ι.. Στις περιπτώσεις
αυτές η Ε.Α.Α. αποφασίζει μόνο με ομοφωνία των μελών της. Σε περίπτωση
διαφωνίας ή μη απαρτίας συγκαλείται έκτακτα το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι., προκειμένου
να αποφασίσει οριστικά. Η τελική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) του συνόλου των παρόντων”.
4. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 1404/1983 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5
ως εξής: “4. Eάv στο Τμήμα λειτουργεί μία ομάδα μαθημάτων (Ο.Μ.) και οι
υπόλοιπες αδρανούν, λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενου αριθμού
εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.), ως υπεύθυνοι των αδρανουσών Ο.Μ.
ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., μετά από εισήγηση του
Διευθυντή της Σχολής, Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής ή Καθηγητής
Εφαρμογών του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές τις αρμοδιότητες των
Γ.Σ. των οικείων Ο.Μ. ασκεί το Συμβούλιο του Τμήματος. 5. Eάv στο Τμήμα δεν
λειτουργεί καμία ομάδα μαθημάτων (Ο.Μ.), τις αρμοδιότητες των Γενικών
Συνελεύσεων των Ο.Μ. ασκεί η Γ.Σ. του Τμήματος και τις αρμοδιότητες των
υπεύθυνων των Ο.Μ. ο προϊστάμενος του Τμήματος”.

5. Το εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1404/1983. όπως τροπο- ποιήθηκε
με το στοιχείο β' της παρ. 16 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985, αντικαθίσταται
ως εξής: “β. Αποφασίζει την κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες
δραστηριότητες του Τμήματος και την κατανομή των κενών θέσεων Ε.Π. ή
Ε.Ε.Π. κατά Ο.Μ. και κατά βαθμίδες Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες του
τμήματος. Κατά την κατανομή καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα των κενών
θέσεων, οι τίτλοι των μαθημάτων που ανήκουν σε αυτά, στο πλαίσιο πλήρους
ωραρίου απασχόλησης του Ε.Π., καθώς και οι τίτλοι των λοιπών μαθημάτων της
Ομάδας”.
6. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής: “4.Την
ευθύνη για τη σύγκληση των σωμάτων εκλεκτόρωv και τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας έχουν: α) o Προϊστάμενος του Τμήματος, για την ανάδειξη
υπεύθυνου Ο.Μ., β) ο Διευθυντής της Σχολής, για την ανάδειξη Προϊσταμένου
Τμήματος, γ) ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής,
Προέδρου και Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι”.
7. α) Η παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής: “6. Οι
διαδικασίες για την εκλογή των ατομικών και συλλογικών οργάνων διεξάγονται
οπωσδήποτε από την 1η Mαϊoυ έως τη 15η Ιουνίου του ακαδημαικού έτους που
λήγει η θητεία τους.
Η ανάληψη καθηκόντων γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαικού
έτους. Σε περίπτωση που κενωθούν πρόωρα, για οποιωνδήποτε λόγο, θέσεις, η
διαδικασία εκλογής για το υπόλοιπο της θητείας διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την κένωση των θέσεων. Το υπόλοιπο της θητείας αυτής
υπολογίζεται ως πλήρης Θητεία.
Ειδικώς σε περίπτωση που κενωθεί θέση Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι., η
διαδικασία εκλογής και ο υπολογισμός της θητείας γίνονται κατά τα ως άνω,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με δυνατότητα υποβολής μεμονωμένης
αντίστοιχης υποψηφιότητας. Η σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος για τη
διαδικασία εκλογής του Προέδρου γίνεται από τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι.”.
β) Το εδ. δ' της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε
με το στοιχείο β' της παρ. 22 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985 και με την παρ. i
του άρθρου 2 του ν. 2188/1994, αντικαθίσταται ως ακολούθως: “δ. Δεν μπορεί
να είναι υποψήφιος, για θέση που προβλέπεται στην παρ. 1 και να εκλεγεί
εκείνος που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη
διάρκεια της θητείας για την οποία γίνεται η εκλογή.
[Αρχή Τροποποίησης]
Αν κατά τη διαδικασία εκλογής προϊσταμένου τμήματος ή υπεύθυνου Ο.Μ. δεν
εκλεγούν οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές ή δεν υπάρχουν υποψηφιότητες,
είναι δυνατόν να διορισθούν στις θέσεις αυτές μέλη Ε.Π. όλων των βαθμίδων,
με πρόταση του Συμβουλίου της Σχολής και απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ
- ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡ. δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΕΡ. β ΤΟΥ Ν. 3194/03, ΦΕΚ-267 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]".
8. Η αληθής έννοια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1404/1983 είναι ότι η
αναπομπή αναφέρεται σε αποφάσεις ή άλλες πράξέις των οργάνων διοίκησης
των Τ.Ε.Ι. και όχι των εκλεκτορικών σωμάτων του άρθρου 16 του αυτού νόμου,
κατά των πράξεων των οποίων χωρεί αναπομπή στα πλαίσια ελέγχου

νομιμότητας, χωρίς να εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του
άρθρου 13 του ν. 1404/1983.
9. Στο άρθρο 15 του ν. 1404/1983, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 57
παρ. 1 του ν. 2413/1996, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η παρ. 4 του κεφαλαίου Α' αντικαθίσταται ως εξής:
“Α. Καθηγητών Τ.Ε.Ι.:
i) Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο
εξωτερικού. ii) Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που
προκηρύσσεται και το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές που
πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του
εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. iii) Επτά
(7) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του
βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών
για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος, από τα οποία μέχρι
τρία (3) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα
ιδρύματα του εξωτερικού. iv) Αξιόλογη επιστημονική ή καλλιτεχνική
δραστηριότητα, συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, στη
δημιουργία ή βελτίωση γνώσεων, προϊόντων, διεργασιών, μεθόδων ή
συστημάτων, αποδεικνυόμενη από ανάλογες: 1) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά με σύστημα κριτών, τα
οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή 2) Μονογραφίες ή βιβλία που
έτυχαν ευμενούς κριτικής ή δύο (2) τουλάχιστον αναφορές σε αναγνωρισμένου
κύρους ειδικά επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά.
Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει ως μόνος ή κύριος ερευνητής συνολικό
αριθμό τεσσάρων (4) τουλάχιστον πρωτότυπα, κατά τα ως άνω, δημοσιεύσεων.
ν) Αναγνωρισμένη συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης ή της τέχνης ή στην
ανάπτυξη της τεχνολογίας, που διαπιστώνεται από δύο (2) τουλάχιστον
ομότιμες αναφορές σε εργασίες του υποψηφίου από άλλους ερευνητές”.
β) Η παρ. 4 του κεφαλαίου Β' αντικαθίσταται ως εξής:
“Β. Επίκουρων Καθηγητών Τ.Ε.Ι.:
i)Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
ii) Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που
προκηρύσσεται και το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές που
πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του
εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. iii)
Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου
επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη
συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου
διδακτορικού διπλώματος, από τα οποία μέχρι δύο (2) έτη μπορεί να
αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του
εξωτερικού. iv) Συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
επιστημονική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης
ερευνητικών ή καλλιτεχνικών έργων, αποδεικνυόμενη από ανάλογες: 1)

Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων
περιοδικά, με σύστημα κριτών' τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους
ή 2) επιστημονικές μονογραφίες ή 3) πρωτότυπες ανακοινώσεις σε πρακτικά
διεθνών συνεδρίων. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει
τουλάχιστον και μία (1) πρωτότυπη, κατά τα ως άνω, δημοσίευση ή ανακοίνωση
ως μόνος ή κύριος ερευνητής”.
γ) Η παρ. 4 του κεφαλαίου Γ' αντικαθίσταται ως εξής:
“Γ. Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.:
i) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού και τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα, ο οποίος
αποκτήθηκε μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα
αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού ή από εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά
προγράμματα συνεργασίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή
εσωτερικού και εξωτερικού. Εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος πτυχιούχος
αντίστοιχης ειδικότητας Τ.Ε.Ι., απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή
αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο του εξωτερικού και τίτλος
μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα και ο οποίος
αποκτήθηκε μετά από σπουδές, που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα
αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού ή από εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά
προγράμματα συνεργασίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή
εσωτερικού και εξωτερικού. ii) 'Εξι (6) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας
κατάλληλου επιπέδου σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα από τη λήψη
του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου
σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου, από τα οποία
μέχρι τρία (3) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε
εκπαιδευτικά
ιδρύματα
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
εσωτερικού
ή
σε
αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. iii) Τεκμηριωμένη
ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών ή καλλιτεχνικών γνώσεων και
τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου
επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται, που να αποδεικνύεται
από προσκομιζόμενα στοιχεία”.
δ) Η παρ. 5 του κεφαλαίου Γ' αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου ως ακολούθως: “Το διδακτορικό δίπλωμα ως προσόν μπορεί, στην
περίπτωση της βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι., να
αντικαθίσταται με υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό έργο, εφόσον για το
προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής. Επίσης, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ως προσόν
μπορεί, στην περίπτωση της βαθμίδας του Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., να
αντικαθίσταται με ανάλογο καλλιτεχνικό έργο, αν το έργο αυτό είναι σχετικό με
το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Για την αντικατάσταση
αποφαίνεται το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Τα γνωστικά
αντικείμενα θέσεων μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων της Σχολής Γραφικών
Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, για τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η
κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου, τα κριτήρια
αξιολόγησης για την αντικατάσταση του διδακτορικού διπλώματος ή του
μεταπτυχιακού τίτλου ως προσόντος για την εκλογή στις θέσεις αυτές και η

διαδικασία για τη δυνατότητα αντικατάστασής τους, καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του
ανωτέρω οργάνου”.
ε) Το εδ. α' της παρ. 6 του κεφαλαίου Γ' αντικαθίσταται ως εξής:
“α) Για την εκλογή σε θέση Ε.Π. Τ.Ε.Ι., εκτός των άλλων προσόντων,
συνεκτιμάται η καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες αγγλικής,
γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής και της ρωσικής”.
10. α) Οι διατάξεις της πρώτης περιόδου του εδ. α' της παρ. 2 και της παρ. 3
του άρθρου 16 του ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως: “Για την
εκλογή ή εξέλιξη του υποψηφίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των εκλεκτόρων. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανένας δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά
την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων και εκλέγεται
αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
εκλεκτόρων.
Σε περίπτωση που κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία του
εκλεκτορικού σώματος, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη συνεδρίαση.
Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την προηγούμενη, οπότε για την ύπαρξη απαρτίας
αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου των μελών Ε.Π. του εκλεκτορικού σώματος
και για την εκλογή η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να αποτελείται από λιγότερα από πέντε (5) μέλη Ε.Π.”.
β) Η παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 2 της ΥΑ Ε5/2220/1989, που κυρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1865/1989, αντικαθίσταται ως εξής: “Οι επίκουροι καθηγητές και καθηγητές
εφαρμογών, που έχουν διανύσει τριετή και τετραετή προϋπηρεσία αντίστοιχα
στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους
μέχρι δύο φορές, που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη, στη
βαθμίδα του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή αντίστοιχα. Η ως άνω εξέλιξη
γίνεται με εσωτερική διαδικασία για τη βαθμίδα του καθηγητή και με ανοικτή
διαδικασία για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, μετά από απόφαση του
αρμόδιου εκλεκτορικού σώματος, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποκτήσει
τα απαιτούμενα από το άρθρο 15 του ν. 1404/1983. όπως ισχύει, αντίστοιχα
επιστημονικά προσόντα.
Για την κατάληψη της θέσης στην επόμενη βαθμίδα εφαρμόζονται οι διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, όπως τροποποιούνται δια του
παρόντος. Οι θέσεις των Καθηγητών Εφαρμογών, που εξελίσσονται,
μεταφέρονται αυτοδικαίως στην επόμενη βαθμίδα, καταργουμένης αντιστοίχως
της θέσης που κατείχαν. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εξέλιξης από τη
βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
εκλεγεί άλλος υποψήφιος από εκείνον που προκάλεσε την εξέλιξη, συνιστάται
οργανική θέση Επίκουρου Καθηγητή για το διορισμό του εκλεγέντος
υποψηφίου”.
11. α) Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες ως μέλη του
Ε.Ε.Π., οι οποίοι υπηρετούν τουλάχιστον επί τετραετία στο Τ.Ε.Ι., καλύπτουν

γνωστικά αντικείμενα, που ανήκουν σε Τμήματα και πληρούν τις προϋποθέσεις
επιλογής στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, μη συμπεριλαμβανομένης της
επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1404/1983,
όπως ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του ν. 2413/1996, έχουν δικαίωμα εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, να ζητήσουν μία φορά την ένταξή τους, στη βαθμίδα του
Καθηγητή Εφαρμογών, μετά από κρίση από το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος,
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, και το π.δ. 227/1996
(ΦΕΚ 174 Α'). Η σχετική αίτηση περιλαμβάνει τρεις προτιμήσεις Τμημάτων και
υποβάλλεται στις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου
Τ.Ε.l., που από πλευράς γνωστικού αντικειμένου έχουν συνάφεια με το
αντικείμενο διδασκαλίας του ενδιαφερόμενου. Για την αίτηση αποφασίζει το
υπηρεσιακό συμβούλιο των Τ.Ε.Ι., μετά από πρόταση ή προτάσεις του
Συμβουλίου του Τμήματος προτίμησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο
ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, που
διέπουν το Ε.Π., διατηρώντας τη μονιμότητα του. Σε περίπτωση αρνητικής
κρίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)
μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της αρνητικής ψηφοφορίας να ζητήσει με
αίτησή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαμέσου του
οικείου Τ.Ε.Ι., τη μετάταξή του με βαθμό Β' σε κενή οργανική θέση της
δημόσιας εκπαίδευσης ή του Δημοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., στην οποία διορίζεται
κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των περί ανώτατου ορίου ηλικίας
κειμένων διατάξεων, εντασσόμενος στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας
αρχαιότητας.
β) Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες ως μέλη του
Ε.Ε.Π., οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του εδ. α' της παρούσας
παραγράφου του παρόντος άρθρου και δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος
ένταξής τους, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μία φορά την προκήρυξη θέσης
Καθηγητή Εφαρμογών, η πλήρωση της οποίας γίνεται με ανοικτή διαδικασία
μετά από κρίση από το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, και του π.δ/τος
227/1996. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του
εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο
ενδιαφερόμενος διορίζεται σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών και υπάγεται στις
διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, που διέπουν το Ε.Π.. Σε περίπτωση
που εκλεγεί άλλος υποψήφιος, εάν η διαδικασία αποβεί άγονη ή κριθεί
αρνητικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)
μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της αρνητικής ψηφοφορίας να ζητήσει με
αίτησή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαμέσου του
οικείου Τ.Ε.Ι., τη μετάταξή του με βαθμό Β' σε κενή οργανική θέση της
δημόσιας εκπαίδευσης ή του Δημοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., στην οποία διορίζεται
κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των περί ανώτατου ορίου ηλικίας
κειμένων διατάξεων, εντασσόμενος στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας
αρχαιότητας.
γ) Το Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών σε κάθε Τ.Ε.Ι. καταργείται.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“2. Οι θέσεις του Ε.Ε.Π. ανήκουν στο 'Ιδρυμα και τα μέλη του τοποθετούνται με
απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.l. στο Τμήμα εκείνο του Ιδρύματος, στο οποίο

αναλαμβάνουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες. Τα ως άνω ισχύουν και για τις
θέσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντων μελών του
Ε.Ε.Π.”.
ε) Οι εκκρεμείς διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μελών Ε.Ε.Π. συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται κατά τις κείμενες διατάξεις περί Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν. Στην
περίπτωση αυτή οι διοριζόμενοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση του εδ. β'
της παρούσας παραγράφου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του εδ. α της
παρούσας παραγράφου.
12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 2413/1996, αντικαθίσταται ως εξής: “Για
την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. μπορεί να ανατεθεί, ύστερα από
προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός ακαδημαϊκού έτους ή ενός ακαδημαϊκού
εξαμήνου, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και σε
Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με δυνατότητα ανανέωσης από
τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. της σύμβασής τους μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη,
μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, εισήγηση της ομάδας
μαθημάτων και σχετική απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι.. Η ως άνω ανανέωση
δεν μετατρέπει την εν λόγω σύμβαση εργασίας σε αορίστου χρόνου”.
13. Στο άρθρο 19 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 57 του ν. 2413/1996 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.
2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α'), επέρχονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι
ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Το εδάφιο δ' της παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“δ. Εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων Τ.Ε.Ι.:
Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο
εξωτερικού και τριετής διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου.
Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί
σχετίζονται με την ειδικότητα”.

τίτλοι

σπουδών

συνεκτιμώνται,

εφόσον

β) Το εδάφιο ζ' της παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“ζ. από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται κάθε φορά η προηγούμενη
εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.”.
γ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“7. Με αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση του
Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μπορούν να προσλαμβάνονται, μετά από πρόσκληση, με
ετήσια σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, που μπορεί να ανανεώνεται με
την ίδια διαδικασία, Ειδικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που
κατέχουν διευθυντική θέση σε σημαντική παραγωγική μονάδα ή οργανισμό. Οι
Ειδικοί Συνεργάτες διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και προωθημένη γνώση
εφαρμογών, όπως αυτή τεκμαίρεται από εξαετή τουλάχιστον από λήψεως
πτυχίου επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους παραγωγής. Στους Ειδικούς
Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. ανατίθεται κατά κύριο λόγο η διδασκαλία ενός (1) ή δύο (2)
μαθημάτων εξειδίκευσης σε συνολική απασχόληση μέχρι πέντε (5) ωρών
εβδομαδιαίως”.
δ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“9. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., που εκδίδεται ύστερα από ειδικά
αιτιολογημένη εισήγηση της ομάδας μαθημάτων και πρόταση της Συνέλευσης
του Τμήματος, μπορούν να μετακαλούνται μετά από πρόσκληση για ένα
ακαδημαϊκά έτος ως επισκέπτες Καθηγητές Τ.Ε.Ι., 'Ελληνες ή ξένοι επιστήμονες
που έχουν προσόντα Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή Καθηγητές
Εφαρμογών ή κατέχουν αντίστοιχη θέση σε ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, παροχή ειδικών τεχνικών
υπηρεσιών και συμβολή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Η
πρόσκληση μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία για άλλα δύο (2) έτη.
Προκειμένου ειδικά για Καθηγητές Α.Ε.Ι., Καθηγητές ή Επίκουρους Καθηγητές
Τ.Ε.Ι. και Καθηγητές Εφαρμογών, η πρόσκλησή τους μπορεί να γίνει με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υπάρχει
έγκριση εκπαιδευτικής άδειας από το Α.Ε.Ι. και το Τ.Ε.Ι. που ανήκουν και
πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
υποδοχής”.
ε) Το εδάφιο β' της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“β. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επιστημονικοί και
Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., καθώς και οι εκπαιδευτικοί ειδικών
μαθημάτων Τ.Ε.Ι., μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να
διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση για πέντε (5) ώρες συνολικά
κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, υπολογιζομένης στις αποδοχές του τελευταίου
μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει
συνολικά το ήμισυ των αποδοχών του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Τ.Ε.Ι.”.
14. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλαίου Ε' του άρθρου 20 του ν. 1404/1983,
όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν.
2413/1996, αντικαθίστανται ως εξής: “Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους
υπηρεσίας τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που δεν έχουν υπερβεί το
πεντηκοστό πέμπτο (550) έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να λάβουν
εκπαιδευτική άδεια ως ακολούθως:
α) Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή την απόκτηση μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο
ίδρυμα του εξωτερικού, εφόσον δεν κατέχουν αντίστοιχο τίτλο με αυτόν για τον
οποίο ζητείται η χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, διάρκειας μέχρι τριών (3)
ετών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και μέχρι δύο (2) έτη για την
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.
Η συνολική διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για τους ενδιαφερόμενους που
επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα δεν
μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
β) Για την απασχόλησή τους σε χώρους εργασίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
στους οποίους γίνεται εφαρμογή επιστημονικών ή καλλιτεχνικών μεθόδων και
γνώσεων, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικό έργο σε εκπαιδευτικό
ή επιστημονικό ίδρυμα ή φορέα της χώρας ή του εξωτερικού, διάρκειας μέχρι
τριών (3) ετών τμηματικά ή εφάπαξ.
γ) Εάν ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο

σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχείο α' δεν επαρκεί, μπορεί να χορηγηθεί
εκπαιδευτική άδεια πέρα από τα προβλεπόμενα όρια μέχρι ενός έτους, χωρίς
αποδοχές ή άλλες δαπάνες για το Δημόσιο. Για κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός
θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής
άδειας ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο Τ.Ε.Ι. για διπλάσιο
χρονικό διάστημα, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Δημόσιο
ποσό ίσο με τις αποδοχές του χρόνου, που απαιτείται να υπηρετήσει, σύμφωνα
με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού.
δ) 'Οσοι έκαναν χρήση του εδαφίου α' δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας κατ'
ανώτατο όριο μέχρι ενός έτους για τις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρούσας
παραγράφου”.
15. Το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται και
προστίθεται μετά από αυτό στοιχείο γ) ως ακολούθως: “β) Ως προσόντα
διορισμού για το Ε.Τ.Π. ορίζονται: i) πτυχίο Τ.Ε.Ι. και ii) τετραετής
εργαστηριακή ή επαγγελματική πείρα.
Τα παραπάνω προσόντα πρέπει να είναι αντίστοιχα της θέσης που πρόκειται να
πληρωθεί”. “γ) Το ανώτατο όριο διορισμού σε θέσεις Ε.Τ.Π., που ορίζεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 45ο κατά ίσο
αριθμό ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου από την κτήση του αντίστοιχου
πτυχίου σε τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού”.
16. Τα εδάφια β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1404/1983, όπως
συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985 και την παρ. 3
του άρθρου 25 του ν. 1824/1988, τροποποιούνται ως εξής: “β) Ο Γενικός
Γραμματέας της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας (Υ.Δ.Μ.) προέρχεται από το
διοικητικό προσωπικό του οικείου Τ.Ε.Ι. και εκλέγεται για τριετή Θητεία, από τη
συνέλευση του Τ. Ε.Ι..
Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, την οργανική
του θέση και εξελίσσεται βαθμολογικά σε αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Αν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας του,
συνταξιοδοτείται κατά τις κείμενες διατάξεις και με αποδοχές του βαθμού της
οργανικής του θέσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα υποβολής υποψηφιοτήτων, διαδικασίας
εκλογής, διορισμού, ανάληψης καθηκόντων, ανανέωσης θητείας, έκδοσης
σχετικών πράξεων, κάθε σχετικό θέμα που αφορά την παραπάνω διαδικασία,
καθώς και θέματα αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα όταν δεν υπάρχει,
κωλύεται ή απουσιάζει ή προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα
σε υπάλληλο του Τ.Ε.Ι., όταν στο Τ.Ε.Ι. δεν υπάρχει διοικητικός υπάλληλος με
τα προσόντα αυτά”.
“γ) προσόντα διορισμού σε θέση Γενικού Γραμματέα είναι:
i) Πτυχίο Τμήματος Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι.
ή Οικονομικού Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής Τ.Ε.Ι.,
της ημεδαπής ή ισότιμο εξωτερικού. ii) Τουλάχιστο δεκαετής επιτυχής διοικητική
εμπειρία από την οποία η πενταετής να είναι σε θέση προϊσταμένου Υ.Δ.Μ.
Τ.Ε.Ι .
Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες
και συγγραφική δραστηριότητα σε διοικητικά ή εκπαιδευτικά θέματα”.

17. Οπου στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 και στο στοιχ. β' της
παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 1404/1983, όπως
αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996
αναφέρεται ο Τομέας Τ.Ε.l. του ΕΣΥΠ, εφεξής και μέχρι τη λειτουργία του
οργάνου αυτού, νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Ι.Τ.Ε..
18. Μετά το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 1404/1983, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, τίθεται
τελεία.
Οι λέξεις “και”, καθώς και το στοιχείο γ' της περίπτωσης γ' της ίδιας
παραγράφου διαγράφονται. Η περίπτωση γ' αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
“Στην περίπτωση που στο Τμήμα δεν μπορούν να συσταθούν ομάδες
μαθημάτων, η Επιτροπή προγράμματος σπουδών συγκροτείται με απόφαση του
προϊσταμένου του Τμήματος και από μέλη της Γ.Σ. του οικείου Τμήματος ή
μελών άλλων Γ.Σ.”. Οι φράσεις της περίπτωσης γ': “από εκπροσώπους των
αντίστοιχων παραγωγικών φορέων που ορίζονται κατόπιν σχετικού αιτήματος
του προϊσταμένου του Τμήματος” και “καθώς και από μέλη φορέων της
παραγωγής που ορίζονται μετά από σχετικό αίτημα του προϊσταμένου”
διαγράφονται.
19. Η παρ. 4 του όρθρου 27 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 7 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, καταργείται και αντικαθίσταται ως
εξής: “4. Κάθε Τ.Ε.Ι. καταρτίζει, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, νέο Κανονισμό Σπουδών με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του κάθε Τ.Ε.Ι., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3
του συνόλου των μελών που τη συγκροτούν και η οποία εγκρίνεται ως προς τη
νομιμότητα της και την πληρότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων”.
20. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 1404/1933, όπως αναριθμήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 71 του ν.
1566/1985, αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Στα πλαίσια της αποστολής τους οι
σπουδαστικές λέσχες μεριμνούν για τη σίτίση και στέγαση, τη χορήγηση
υποτροφιών άτοκων δανείων και άλλων οικονομικών ενισχύσεων προς τους
σπουδαστές με κριτήρια την οικονομική τους κατάσταση σε συνδυασμό με την
επίδοσή τους στις σπουδές. Η παροχή στέγασης προς τους σπουδαστές είναι
δυνατό να πραγματοποιείται και με επιδότηση του μισθώματος στο πλαίσιο τωv
πιστώσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της
διαδικασίας χορήγησης της επιδότησης αυτής. Με αποφάσεις του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από γνώμη των Τ.Ε.Ι.
και των σπουδαστικών λεσχών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και προϋποθέσεις
για τις παροχές αυτές. Επίσης, οι σπουδαστικές λέσχες μεριμνούν για την
κοινωνική πρόνοια, την επαγγελματική αποκατάσταση και τον επαγγελματικό
προσανατολισμό των σπουδαστών. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου
εκδίδονται με σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών”.
21. Μετεγγραφές σπουδαστών από Τ.Ε.Ι. εσωτερικού σε ανώτερες σχολές
αρμοδιότητας άλλων υπουργείων και αντιστρόφως δεν επιτρέπονται.
Σχετικές αιτήσεις που εκκρεμούν δεν εξετάζονται.
22. Οι θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών της παρ. 1 του άρθρου 23

του ν. 1404/1983 αυξάνονται κατά ενενήντα πέντε (95) με ισάριθμη αντίστοιχη
μείωση των θέσεων των Καθηγητών Εφαρμογών του ίδιου άρθρου.
23. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 1 του ν. 1865/1989 αντικαθίσταται ως
εξής: “β) Εφόσον τα μέλη Ε. Π. ενός Τμήματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
της προηγούμενης περίπτωσης, το σώμα εκλεκτόρων συγκροτείται ή
συμπληρώνεται από μέλη Ε.Π. και άλλων Τμημάτων του ίδιου ή συγγενέστερου
γνωστικού πεδίου του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. και, αν δεν υπάρχουν, από άλλους
επιστήμονες αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ειδικότητας προς την υπό
πλήρωση θέση.
Η συγκρότηση ή συμπλήρωση του σώματος εκλεκτόρων γίνεται με απόφαση
του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μετά από γνώμη του συμβουλίου του οικείου
Τμήματος, εφόσον πρόκειται για μέλη Ε.Π. του ίδιου Τ.Ε.Ι., ή με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου
Τμήματος και του Ι.Τ.Ε., όταν πρόκειται για μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή άλλους
επιστήμονες.
Για τις προκηρύξεις θέσεων Ε.Π. που έχουν γίνει μέχρι τη δημοσίευση της
απόφασης .αυτής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι τη δημοσίευση
ισχύουσες διατάξεις για τα εκλεκτορικά σώματα.
24. Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2530/1997 εμπίπτει και ο
Διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι..
25. Ειδικώς οι αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως
προσδιορίζεται από το εδ. β' της παρ. 2 και από το εδ. γ' της παρ. 3 του άρθρου
8 του ν. 2530/1997, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις δύο (2) ώρες
εβδομαδιαίως για τους υπεύθυνους ομάδων μαθημάτων των Τ.Ε.Ι..
[Αρχή Τροποποίησης]
26. Μέλη Ε.Π. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) αποχωρούν
αυτοδικαίως από τη θέση τους όταν λήξει το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο
συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 2916/01, ΦΕΚ-114 Α' [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 2
1. α) Στο άρθρο 51 του ν. 1566/1985 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως
εξής: “5. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το
χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το
ζητήσει o Διευθυντής ή δύο τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν στο σχολικό
συμβούλιο”. “6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου”.
β) Το άρθρο 53 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής
“1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα του παρόντος
νόμου προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως
σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων και του

Αστικού Κώδικα.
2. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο
γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε
αυτόν. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργαvα εκλέγονται. Οι εκλογές
διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής,
υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα
ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο,
κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων.
Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δυο γονείς κάθε μαθητή. Οι
εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς, που
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην
περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η
εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των
γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική
επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.
3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού
διαμερίσματος συγκροτούν μία ένωση γονέων. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται
στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι
γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην
περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές
εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων
εκπροπωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο.
4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος συγκροτούν
μία ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων
από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές.
Στην περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι
λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία με
έναν εκπρόσωπο.
5. Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε
ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο αvά
χίλιους πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη
των ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές για την
ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων αυτών
είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται
στη συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.
6. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των
μαθητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε
ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τoυ
συλλόγου γονέων συγκροτούν το σχολικό συμβούλιο.
Στα σχολικά συμβούλια των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που
ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας.
7. Στην έννοια “γονείς”, κατά τις ως άνω διατάξεις, περιλαμβάνονται και οι
επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποί τους.

8. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται μόνο
κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
9. Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου των γονέων του σχολείου,
του Δ.Σ. της ένωσης, της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας γονέων είναι
διετής, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων τους στα προβλεπόμενα όργανα
από τις διατάξεις των άρθρων 48, 49, 50, 51, 52 και 53 του ν. 1566/1985. Η
θητεία των γονέων ή κηδεμόνων, που συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα, λήγει
αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο.
10. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων των
καταστατικών συλλόγου, ένωσης, ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας.
11. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις
συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η
συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων αφετών διοικήσεων.
Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων
παραγράφων εντός των παρακάτω προθεσμιών:
α) Για τους συλλόγους γονέων μέχρι 31.12.1998
β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων από 1.1.1999 μέχρι 28.2.1999.
γ) Για τις ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων από 1.3.1999 μέχρι
15.4.1999.
δ) Για τη συνομοσπονδία από 16.4.1999 μέχρι 31.5. 1999. .
(Με την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2740/99, ΦΕΚ-186 Α’ ορίζεται ότι : “Οι
προθεσμίες της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 παρατείνονται από τη
δημοσίευση του προαναφερόμενου νόμου, όσον αφορά τις Ομοσπονδίες
Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, μέχρι την 15.11.1999. Εκλογές για την ανάδειξη
των οργάνων των Ομοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων που έλαβαν χώρα
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λογίζονται ότι έγιναν εντός των νόμιμων
προθεσμιών του άρθρου 2 παρ. 11 του ν. 2621/1998. Οι εκλογές για την
ανάδειξη της Συνομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων διεξάγονται εντός του
δεύτερου δεκαημέρου του μηνός Δεκεμβρίου του ίδιου έτους”)
12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται
κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδρύεται σχολή γονέων,
μετά από πρόταση του συλλόγου γονέων ή της ένωσης συλλόγων γονέων ή του
Ο.Τ.Α. ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι
προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών
αυτών.
14. Ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων,
μεριμνά μόνο για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου
να ιδρυθεί αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Ο διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν από τη γενική
συνέλευση, καλεί τους γονείς και ενημερώνει σχετικά το σύλλογο των
διδασκόντων”.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 2413/1996 τροποποιείται
ως ακολούθως: “1.α) Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, όταν δεν
υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από δημόσιο
εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού ορίζονται
εκπαιδευτικοί που έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην
εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστο σε δημόσια σχολεία
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επαρκή γνώση της
γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή Γερμανικής
γλώσσας.
γ) Οι αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από
αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.)”.
3.α) Το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 2413/1996 καταργείται.
β) Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε
εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού χορηγείται αναρρωτική
άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες το έτος με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης,
ύστερα από γνωμάτευση ιατρού και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
τις τρεις συνεχείς ημέρες.
γ) Για άδειες που υπερβαίνουν τις δέκα (10) ημέρες το έτος ή τις τρεις συνεχείς
ημέρες η άδεια χορηγείται από τις υγειονομικές επιτροπές των διευθύνσεων,
που οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά, με την κατάθεση των απαραίτητών
δικαιολογητικών από νοσοκομεία της χώρας απόσπασης.
Για τους συντονιστές εκπαίδευσης η ως άνω άδεια χορηγείται με τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Παιδείας
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υγειονομικών επιτροπών αντίστοιχα.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2413/1996 τροποποιείται ως ακολούθως: “1.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν στο εξωτερικό υποχρεούνται:
α) Να υποστούν εξέταση για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης
γλώσσας της χώρας στην οποία ζητούν απόσπαση και σε περίπτωση που δεν
επαρκούν οι υποψήφιοι σε μια από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική.
β) Να παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.
Δεν υποχρεούνται στην εξέταση του εδ. α' όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν τίτλο, ο
οποίος αποδεικνύει επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις”.
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 συμπληρώνεται και
τροποποιείται ως ακολούθως: “1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας

και ,Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό ύστερα από
αίτησή τους δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:
α) 'Εχουν διετή εκπαιδευτική
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

υπηρεσία

σε

σχολεία

πρωτοβάθμιας

ή

β) 'Εχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας
από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική.
γ) 'Εχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, οι αποσπώμενοι
εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά ταχύρυθμα σεμινάρια που
οργανώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων”.
6. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 24 13/1996
τροποποιείται ως ακολούθως: “2. Η απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών με
αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς
αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, με
δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών, ύστερα από εισήγηση του οικείου
Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη
απόσπασης.
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη
απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δικαίωμα απόσπασης μέχρις ότου συμπληρωθεί
η τριετία.
Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους
απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του Α' τετραμήνου του
σχολικού έτους απόσπασης. Η απόσπασης που γίνεται μετά το Α' τετράμηνο του
σχολικού έτους απόσπασης και λήγει στη διάρκεια σχολικού έτους παρατείνεται
μέχρι τη λήξη αυτού.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της πενταετίας,
επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις:
α) εκπαιδευτικών που αποσπώνται εξαρχής χωρίς τις τακτικές αποδοχές
στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού. ύστερα από αίτησή
και εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται η μισθοδοσία
τοπικούς φορείς, β) όταν η παράταση της απόσπασης επιβάλλεται
διακρατικές συμφωνίες, γ) όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση
αποσπασμένων”.

τους
τους
από
από
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7. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 απαλείφονται οι
τελευταίες λέξεις: “... και διετείς τουλάχιστον μεταπτυχιακές σπουδές” και
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: “Απόσπαση πέραν της πενταετίας στα
σχολεία
της
παρούσας
παραγράφου
επιτρέπεται
προκειμένου
περί
εκπαιδευτικών, συζύγων Ελλήνων δημόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων, οι
οποίοι προτείνονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και διορίζονται σε θέσεις
διεθνών οργανισμών. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται για τις αποσπάσεις από το
σχολικό έτος 1998- 1999” .

8. Στο άρθρο 23 του ν. 2413/1996 προστίθεται παράγραφος 15 ως ακολούθως:
“15. 'Οπου στο ν. 2413/1996 αναφέρεται πενταετία απόσπασης των
εκπαιδευτικών, νοείται εφεξής τριετία”.
9. Η κατά το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2413/1996 επιχορήγηση γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Ως βάση για τον αριθμό των προσλήψεων του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού
προσωπικού στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6
παρ. 1 του ν. 2469/1997, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπηρετούντων
τακτικών εκπαιδευτικών και προσωρινών αναπληρωτών την 30η loυvίoυ του
ίδιου έτους, στον οποίο προστίθεται και ο αριθμός των κενών οργανικών
θέσεων στα σχολεία της Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
"11. Aπόφοιτοι λυκείου που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί
ή διακρίνονται στη Βαλκανική Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα ή τη
Διεθνή Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα και τους έχουν απονεμηθεί
πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο)
εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 καθ' υπέρβαση του αριθμού
εισακτέων χωρίς εξετάσεις σε Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, εφόσον για την εισαγωγή
στα Τμήματα αυτά εξετάζεται στις γενικές εξετάσεις και το μάθημα των
μαθηματικών. Η βράβευση θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ή της Εταιρείας Πληροφορικής και
Υπολογιστών αντίστοιχα" (αντικ. της παρ. 11 από την παρ. 6 του άρθρου 15
του Ν. 2640/98, ΦΕΚ-206 Α').
12. Μέλη Ε.Π. των T.Ε.I., που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία μελών
Κυβέρνησης, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και σε γραφεία πολιτικών
κομμάτων που εκπροσωπούνται στη βουλή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2
περ. Δ' του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, αμείβονται με τις αποδοχές μελών
πλήρους απασχόλησης και τελούν σε αναστολή των διδακτικών τους
καθηκόντων.
13. Η αληθής έννοια της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 είναι ότι σε
περίπτωση κρίσης για τη μονιμοποίηση των επίκουρων Καθηγητών των A.Ε.Ι.,
στο εκλεκτορικό σώμα δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι μόνιμοι επίκουροι του
Τμήματος και τα μέλη Δ Ε Π ανώτερης βαθμίδας από αυτήν, για την οποία
γίνεται η κρίση, κατά τις κείμενες διατάξεις περί εκλεκτορικών σωμάτων.
14. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν
θέση αιρετού εκπροσώπου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού
δεν μπορούν ταυτόχρονα να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων
και γραφείων σχολικών συμβούλων και διευθυντών σχολείων. Εάν είναι ήδη
προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων, σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές
σχολείων και εκλεγούν εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β'
βαθμού, απαλλάσσονται αυτοδικαίως από τις ανωτέρω θέσεις μετά την ανάληψη
των καθηκόντων τους ως αιρετών εκπροσώπων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης. "Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για τους
αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού που ασκούν καθήκοντα
νομάρχη, βοηθού νομάρχη, επάρχου, προέδρου νομαρχιακής επιτροπής,
δημάρχου, αντιδημάρχου ή προέδρου κοινότητας.
Οι ανωτέρω υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των
αξιωμάτων τους στους ΟΤΑ να καταθέσουν δήλωση για την προσωρινή

απαλλαγή από τα διοικητικά καθήκοντά τους στην εκπαίδευση. Με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, απαλλάσσονται από τα
διοικητικά καθήκοντα τους στην εκπαίδευση για το χρονικό διάστημα άσκησης
των καθηκόντων τους στους ΟΤΑ, διατηρούν όμως τη σειρά τους στους
αξιολογικούς πίνακες επιλογής και, μετά την αποχώρησή τους από τους ΟΤΑ,
τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, για τις οποίες είχαν επιλεγεί με
απόλυτη προτίμηση, για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους, εφόσον δεν
έχει λήξει η ισχύς των πινάκων επιλογής τους. Οι κενούμενες θέσεις στελεχών
της εκπαίδευσης κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου πληρούνται με
τοποθέτηση των περιλαμβανομένων στους οικείους πίνακες επιλογής κατά τις
δηλώσεις προτιμήσεώς τους.
Αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι ορίζονται αναπληρωτές στις κενωθείσες
θέσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις” (προσθ. των μέσα σε “” εδαφ. από την
παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 2641/98, ΦΕΚ-211 Α').
15. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
2327/1995 (ΦΕΚ 156 A ') προστίθεται από τότε που ίσχυσε το εξής: “Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής μεταξύ των οποίων και το όριο ηλικίας, τα υποβλητέα δικαιολογητικά,
o χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής τους, τα όργανα επιλογής, τα
ειδικότερα κριτήρια επιλογής και η αποτίμηση αυτών και η διαδικασία
κατάρτισης και έγκρισης των πινάκων των εισαγομένων, σύμφωνα με τον
εκάστοτε οριζόμενο αριθμό εισακτέων”.
16. Για τους φοιτητές που υπάγονται στις διατάξεις του εδ. β' της παρ 1 του
άρθρου 2 του ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 2 194/1994 (ΦΕΚ 31 Α').
Η παρούσα διάταξη ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.
17. Για τις ανάγκες της ορθοδόξου Πατριαρχικής Σχολής “Aρχιεπίσκοπος
Κυπρου Μακάριος Γ” αποσπώνται στο Πατριαρχείο Aλεξανδρείας μέχρι
δεκαπέντε (15) ιερωμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 11 του άρθρου
23 του ν. 2413/1996, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του
παρόντος άρθρου.
18 α) Η Ορθόδοξος Πατριαρχική Σχολή “Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ”
αναγνωρίζεται ως ισότιμη με τις Aνώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές (Α.Ε.Σ.) της
Ελλάδας και υπό τις προϋποθέσεις που λειτουργούν αυτές. Οι παρεχόμενοι από
αυτήν τίτλοι είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών που χορηγούνται από τις
Α.Ε.Σ.
Ελλάδας.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετά από γνώμη του Εποπτικού
Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), καθορίζονται η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις της ως άνω ισοτιμίας. Σπουδαστές που έχουν εγγραφεί πριν
την ως άνω αναγνώριση στην Ορθόδοξη Πατριαρχική Σχολή “Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου Μακάριος Γ” απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων της ισοτιμίας, εφόσον
το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης διάρκειας φοίτησής τους διανύθηκε

υπό το καθεστώς αυτών.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αρμοδίως ότι εξέλειπε οποιαδήποτε
από τις προϋποθέσεις που δικαιολόγησαν την αναγνώριση της ως άνω ισοτιμίας,
αίρεται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη του Ε.Σ.Ε.Ε., εν όλω ή εν μέρει
η ανωτέρω αναγνώριση από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της εκδόσεως του
προεδρικού διατάγματος.
19. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2327/1995 συμπληρώνεται από της ισχύος
της ως ακολούθως: “Το Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαιδευτικής 'Ερευνας (Κ.Ε.Ε.)
ορίζει με απόφασή του ένα μέλος του ως αντιπρόεδρο, ο οποίος ασκεί όσες
αρμοδιότητες του μεταβιβάζει o Πρόεδρος του Κ.Ε.Ε. Εξι (6) τουλάχιστον μέλη
του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικώς μέλη Δ.Ε.Π. των A.Ε.Ι. Για κάθε μέλος
του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων αναπληρωματικό μέλος, το οποίο πρέπει να έχει την ίδια
ιδιότητα με τα τακτικά μέλη”.
20. α) Ο Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων διορίζεται επί τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολής. Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτούνται:
[Αρχή Τροποποίησης]
i) Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής –
ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. i ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 24β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 3027/02, ΦΕΚ-152
Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
ii) Εμπειρία στη διεύθυνση οργανισμών ή υπηρεσιών και γνώση της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης.
[Αρχή Τροποποίησης]
iii) Γνώσεις τεχνικές ή οικονομικές, που αποδεικνύονται από αντίστοιχες
εμπειρίες – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΠΕΡ. ιii ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 24β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6
ΤΟΥ Ν. 3027/02, ΦΕΚ-152 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
iii(iv) Γνώσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα του
συστήματος της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
iv(ν) Γνώση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και προοπτικών με
ιδιαίτερη βαρύτητα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
vi) Επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, που χρησιμοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
β) Για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή εκδίδεται σχετική προκήρυξη του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με
τηv οποία τάσσεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την υποβολή
υποψηφιοτήτων.
γ) Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται από το Δ.Σ. της Σχολής, το οποίο
συνεκτιμά τυχόν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σχετικά με τη Διοίκηση και
τα
εκπαιδευτικά
συστήματα,
την
επαγγελματική
και
επιστημονική
δραστηριότητα, καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις των υποψηφίων.

δ) Στο Γενικό Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ύψος
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
ε) Στον υπηρετούντα κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου Γενικό
Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
καταβάλλεται μέχρι τη λήξη της θητείας του η αποζημίωση του παρόντος
άρθρου.
21.α) Οι τακτικοί καθηγητές όλων των Στρατιωτικών Σχολών των Ενόπλων
Δυνάμεων απολύονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση
του Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας, μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο
συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως
χρόνου υπηρεσίας, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης.
β) Οι ήδη υπηρετούντες τακτικοί καθηγητές που έχουν υπερβεί το 67ο έτος της
ηλικίας τους αποχωρούν με τη λήξη του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους.
γ) Οι υπηρετούντες κατά την 1.1.1997 τακτικοί καθηγητές, που δεν έχουν
υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους και έχουν απολυθεί λόγω συμπλήρωσης
μικρότερου ορίου ηλικίας ή λόγω συμπλήρωσης χρόνου υπηρεσίας,
επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλουν
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου.
Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων καταργούνται.
δ) Η συμπλήρωση του oρίoυ ηλικίας διαπιστώνεται με πράξη του Διοικητή της
οικείας στρατιωτικής σχολής, που εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου του ως
άνω ακαδημαϊκού έτους, βασιζόμενη σε:
i) ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, εφόσον αυτή έχει συνταχθεί εντός ενενήντα
(90) ημερών από την αναφερόμενη σε αυτήν ημερομηνία γεννήσεως, ii) πράξη
εγγραφής στα μητρώα δήμων ή κοινοτήτων με τις παραπάνω προϋποθέσεις.
22. Η απόφαση, που προβλέπεται από το άρθρο 15, Κεφάλαιο Β', παράγραφος 9
του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού των
υποψήφιων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής, σύμφωνα με τις
διατάξεις της δεύτερης περιόδου του Κεφαλαίου Β' του άρθρου 12 του ν.
2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α'), οι οποίοι έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο μη
πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
εκδίδεται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά από πρόταση του
Α.Σ.Ε.Π..
[Αρχή Τροποποίησης]
23. Στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και της
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/1998, όπως ισχύει, περιλαμβάνονται και οι
συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση
έργων από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., την Ακαδημία Αθηνών, το
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο,
τα
ερευνητικά
κέντρα
και
ινστιτούτα,
συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γ.Γ.Ε.Τ., τον Ειδικό Λογαριασμό του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Κέντρο Εκπαιδευτικής

Έρευνας, τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, την Ανωτάτη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Διαρκούς
Εκπαίδευσης
Ενηλίκων,
στο
πλαίσιο
συγκεκριμένου
επιδοτούμενου,
συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος – ΑΝΤΙΚ.
ΤΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 3369/05,
ΦΕΚ-171 Α’ . ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.
2942/01, ΦΕΚ-202 Α' ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡ. 40 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3149/03, ΦΕΚ141 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3577/07, ΦΕΚ-130 Α’ ορίζεται ότι :
«Η διάταξη της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998, όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 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 αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος» - ΙΣΧΥΣ
ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007).
(Με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3404/05, ΦΕΚ-260 Α’ ορίζεται
ότι : «Η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/ 1998, όπως
τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 2942/ 2001 ( ΦΕΚ
202 Α ΄ ) και την παράγραφο 40 του άρθρου 13 του ν. 3149/ 2003 (ΦΕΚ 141
Α) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3369/ 2005
(ΦΕΚ 171 Α) ισχύει και για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας»).
(Με την παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 3255/04, ΦΕΚ-138 Α’ ορίζεται
ότι : «Για το προσωπικό που προσλήφθηκε για την εκτέλεση ερευνητικών
έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών
λογαριασμών των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ερευνητικών Κέντρων και
Ερευνητικών Ινστιτούτων ή για την εκτέλεση προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ν. 2621/1998, άρθρο 2 παρ. 23 και Ν.
2640/1998, άρθρο 11 παρ. 4), δεν απαιτείται για την εφαρμογή της παρ. 1 του
άρθρου 17 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) η συνδρομή της προϋποθέσεως δ΄
της παραγράφου αυτής»).
24.α) Από 1.9.1998 για τη μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολείων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται σχετικές πιστώσεις
στους προϋπολογισμούς εξόδων κάθε Περιφέρειας του άρθρου 1 του ν.
2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α).
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιχορηγούνται οι
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αυτής για την αντιμετώπιση των δαπανών
μεταφοράς των μαθητών.
β) Η μεταφορά των μαθητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1

του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276Α'). Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας
ανάθεση της μεταφοράς σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ και εάν δεν υπάρχουν
σε τουριστικά λεωφορεία, εφόσον ο διενεργούμενος δημόσιος μειοδοτικός
διαγωνισμός αποβαίνει άγονος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α') και των άρθρων 79
μέχρι 85 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α').
γ) Στις περιπτώσεις μεταφοράς των μαθητών μεταξύ όμορων νομών, καθώς και
στις περιπτώσεις μεταφοράς μαθητών μουσικών σχολείων, σχολείων
παλιννοστούντων και σχολείων ειδικής αγωγής, η ανάθεση μεταφοράς μπορεί
να γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδ. β' της παρούσας
παραγράφου.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, oι προϋποθέσεις και οι
διαδικασίες για τη μεταφορά ή την επιδότηση των μαθητών, και ο τρόπος των
καταβαλλόμενων δαπανών στους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
1566/1985 και η παρ. 25 του άρθρου 6 του ν. 2.240/1994.
25. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να
συγκροτούνται ομάδες εργασίας, στις οποίες μετέχουν υποχρεωτικώς μέλη
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι και
ιδιώτες, που μπορούν, λόγω των επιστημονικών γνώσεων ή της επιστημονικής
κατάρτισης και πείρας, να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του
έργου του Υπουργείου, με την κατάρτιση εισηγήσεων, μελετών, νομοθετικών ή
διοικητικών κειμένων ή τη διενέργεια ερευνών. Στα μέλη των ομάδων εργασίας,
τους γραμματείς και το απασχολούμενο προσωπικό χορηγείται αποζημίωση με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .
[Αρχή Τροποποίησης]
26. Στο άρθρο 14 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'), όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 10 παράγραφος 10 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α'), προστίθεται
παράγραφος 8 που έχει ως εξής: “8. Το καθαρό ποσό της ειδικής αποζημίωσης
που παίρνουν εκτός των αποδοχών της οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών
μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΟΔΓ)
με φορέα το Προξενείο της Ελλάδας, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή
φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό
υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της οικείας ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αμοιβών.
Κάθε άλλη παρακράτηση πέραν των προβλεπόμενων από την αντίστοιχη
διακρατική συμφωνία καταργείται” - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 α ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 2740/99, ΦΕΚ-186 Α’. Η τροποποίηση έγινε απευθείας στον
Ν. 2238/94, άρθρο 14 παρ. 8 [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 3
Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:
α) η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν.1404/1983.
β) Το εδάφιο β’ της παραγράφου 5 και η παράγραφος 9 του Κεφαλαίου Γ’ του
άρθρου 15 του ν.1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του
ν.2413/1996.
γ) η παράγραφος 2 της Υπουργικής Απόφασης Ε5/2220/1989, η οποία
κυρώθηκε με την παράγραφος 6 άρθρο 1 του ν.1865/1989 (ΦΕΚ 210Α').
δ) η πρώτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.1404/1983, όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.1517/1985, καθώς
και η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του ν.1404/1983 και το εδάφιο β' του
άρθρου 38 περ. Γ' του ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 παρ.
1 του ν.1865/1989.
ε) Η παρ. 2 του Κεφαλαίου Ε' του άρθρου 20 του ν.1404/1983, όπως η
τελευταία αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του
ν.2413/1996.
στ) Το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2327/1995.
ζ) η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2413/1996.
η) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις
διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που
διέπονται από αυτόν.

Αρθρο 4
1.α. Τα λειτουργούντα πεντατάξια ιεροσπουδαστήρια, που λειτουργούν ένα
στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης και ένα στον Εχίνο του Νομού Ξάνθης, για
την εκπαίδευση θρησκευτικών λειτουργών των μουσουλμάνων, μετατρέπονται
σε εξατάξια.
β. Στα ιεροσπουδαστήρια δικαιούνται να φοιτούν μαθητές, μουσουλμάνοι το
θρήσκευμα, απόφοιτοι των δημοτικών σχολείων.
γ. Οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται από τα ιεροσπουδαστήρια και χορηγούνται
στους αποφοίτους των τριών πρώτων τάξεων είναι ισότιμοι με τους τίτλους
σπουδών των δημόσιων εκκλησιαστικών τίτλοι σπουδών που εκδίδονται και
χορηγούνται στους αποφοίτους των υπολοίπων τριών τάξεων είναι ισότιμοι με
τους τίτλους σπουδών των δημόσιων εκκλησιαστικών λυκείων.
δ. Με αποφάσεις
καθορίζονται:

του

Υπουργού

Εθνικής

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων

ι) Η σύνθεση του διδακτικού προσωπικού.
ιι) Το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα, τα βιβλία των διδασκόμενων
μαθημάτων και η γλώσσα διδασκαλίας αυτών.

ιιι) Θέματα εγγραφών, φοίτησης, εξετάσεων και οργάνωσης της μαθητικής
ζωής, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση σχετική με τη λειτουργία τους.
ιν) Θέματα εσωτερικής λειτουργίας.
ν) Θέματα που αφορούν τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων και
της οικονομικής, γενικά, διαχείρισής τους.
ε. Την εποπτεία των ιεροσπουδαστηρίων ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, δια του προϊσταμένου του Συντονιστικού Γραφείου Α/βάθμιας
και Β/βάθμιας Μειονοτικής Εκπαίδευσης.
στ. Μέχρι ολοκληρώσεως των ρυθμίσεων για τη λειτουργία των ως άνω
εκπαιδευτηρίων, εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν τα ήδη λειτουργούντα
πεντατάξια.
2. Στο Διευθυντή του παραρτήματος Πατρών της ΠΑ.ΤΕ.Σ. της ΣΕΛΕΤΕ, που
κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, καταβάλλεται η προβλεπόμενη μηνιαία
αποζημίωση για τους Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων
(ΠΕΚ) που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει από
την 1.9.1996.

Αρθρο 5
1. Το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης των διδασκόντων στα προγράμματα ΠΔΣ
της Α’ τάξης Λυκείου ανέρχεται σε 6500 δρχ. που καταβάλλονται στο τέλος
κάθε μήνα με κατάσταση πληρωμής που θεωρεί ο Συντονιστής της πρόσθετης
διδακτικής πράξης.
2. Ο Συντονιστής αμείβεται ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων ΠΔΣ που
συντονίζει, ως ακολούθως:
ι) από 1 έως 5 τμήματα, με 150000 δρχ. εφάπαξ,
ιι) από 6 έως 10 τμήματα, με 200000 δρχ. εφάπαξ και
ιιι) από 11 τμήματα και πάνω με 250000 δρχ. εφάπαξ για κάθε σχολικό έτος.
3. Ο βοηθός Συντονιστή αμείβεται με το 60% της αμοιβής του Συντονιστή.
4. Οι υπεύθυνοι συνολικής διαχείρισης των Προγραμμάτων Πρόσθετης
Διδακτικής
Στήριξης,
Προϊστάμενοι
Διευθύνσεων
και
Γραφείων
της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αμείβονται ως εξής:
i) εφόσον εποπτεύουν από 1 έως 5 σχολικές μονάδες με το ποσό των 150.000
δρχ. εφάπαξ,
ii) εφόσον εποπτεύουν από 6 έως 10 σχολικές μονάδες με το ποσό των 200.000
δρχ. εφάπαξ,
iii) και για 11 ή περισσότερες σχολικές μονάδες με το ποσό των 250.000 δρχ.
εφάπαξ.
5. Οι βοηθοί προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων αμείβονται με το 60%
της αμοιβής των προϊσταμένων.
6. Οι σχολικοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν την επιστημονική, παιδαγωγική και

διδακτική εποπτεία της λειτουργίας των τμημάτων Π.Δ.Σ. αμείβονται ανάλογα
με τον αριθμό των τμημάτων αυτών, ως ακολούθως:
α) από 1 έως 10 τμήματα, με 100.000 δρχ. εφάπαξ,
β) από 10 τμήματα και άvω με 150.000 δρχ. εφάπαξ.
7. Σε περίπτωση που, λόγω της λειτουργίας κοινών προγραμμάτων Π.Δ.Σ.,
απαιτείται μετακίνηση μαθητών σε άλλη πόλη ή σε ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση
στην ίδια πόλη, με απόφαση του οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης μπορεί να
καλύπτεται η σχετική δαπάνη για τη διατροφή και μετακίνηση των μαθητών
μέχρι του ποσού των 1.000 δρχ. αvά μαθητή ημερησίως.
8. Οι δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και καθαριότητας των αιθουσών
διδασκαλίας, καθώς και κάθε άλλη στεγαστική ή λειτουργική δαπάνη
καλύπτονται μέχρι του ποσού των 400.000 δρχ. αvά σχολείο και αvά σχολικό
έτος.
9. Οι δαπάνες για το εκπαιδευτικό υλικό και τα αναλώσιμα καλύπτονται μέχρι
του ποσού των 130 δρχ. αvά ώρα και αvά μαθητή.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Οικονομικών μπορεί να τροποποιούνται τα ανωτέρω ποσά.
(Σημείωση : Με την παρ. 13 του άρθρου 8 του Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α' ορίζεται
ότι : "Η καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου 5 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136
Α') γίνεται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις
πρόσθετες αμοιβές").

'Αρθρο 6
Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εκτιμάται ότι προκαλείται για το
οικονομικό έτος 1998 δαπάνη ύψους 288.605.000 δρχ. και κατά την επόμενη
πενταετία ετήσια δαπάνη ύψους 462.986.000 δρχ..
Για το οικονομικό έτος 1998 δαπάνη ύψους 288.605. 000 δρχ. θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5173 του Φ 19-110 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Κατά την επόμενη πενταετία η ετήσια δαπάνη ύψους 462.986.000 δρχ. θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ της ομάδας 0200 του Φ 19-240 του
τακτικού
προϋπολογισμού
του
Υπουργείου
Εθνικής
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων.

Αρθρο 7
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις
του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 1998
Αριθ. ΙΒ/6071/98 (ΦΕΚ 932 Β') : Μεταφορά μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

[Αρχή Τροποποίησης]
Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. ΙΒ/6071/ 26.8.98 ΦΕΚ 932/31.8.98
Κ.Υ.Α. - ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΙΒ/281/2.2.2000 (ΦΕΚ 82 Β) ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΩΝΞ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
[Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
Τροποποίηση της ΙΒ/6071/26.8.1998 ΦΕΚ 932/ 31.8.1998 Κ.Υ.Α. - ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΙΒ/11081/02 (ΦΕΚ Β 596/15-5-02) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
Τροποποίηση
συμπλήρωση
της
αριθμ.
ΙΒ/6071/26.8.1998
(ΦΕΚ
932/31.8.1998) Κ.Υ.Α. - ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35782/ΙΒ/05 (ΦΕΚ 510 Β’/18-405) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
[Τέλος Τροποποίησης]
(Με το άρθρο 43 του Ν. 3731/08, ΦΕΚ-263 Α/23-12-08, ορίζεται ότι :
«Συμβάσεις
μεταφοράς
μαθητών
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που καταρτίσθηκαν μεταξύ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
των αστικών ή υπεραστικών ΚΤΕΛ, τουριστικών λεωφορείων ή ταξί, για τις
οποίες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις δεν τήρησαν τη διαδικασία που ορίζεται
από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199
Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α), της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3090/2002

(ΦΕΚ 329 Α) και της παραγράφου 27 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
30 Α΄) ή όμοιες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που καταρτίσθηκαν κατά
παρέκκλιση της διαδικασίας των υπ’ αριθμ. ΙΒ/6722/29.8.1996 (ΦΕΚ 794 Β) και
ΙΒ/6071/26.8.1998 (ΦΕΚ 932 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, θεωρούνται
νόμιμες.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την κατάθεσή του στη Βουλή»).
`Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α`) ``Δομή
και λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις``.
2. Τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153 τ.Α`)
``Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις``.
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 της αριθμ. 99/22-8-90 ΠΥΣ (ΦΕΚ 109/Α`/90).
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 της αριθμ. 112/26-9-90 ΠΥΣ (ΦΕΚ 131/Α`/90).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 ``Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους κ.λ.π.``.
6. Τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98 ΦΕΚ 136 τ.Α,
``Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λ.π.``.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2446/96 ΦΕΚ 276 τ.Α, ``Τροποποίηση του
Ν. 711/1977 (ΦΕΚ284Α`) ``Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες
διατάξεις``.
8. Την 830/97 (Β`839) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών ``Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
στον
Υφυπουργό
Μεταφορών
και
Επικοινωνιών``.
9. Τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 2469/97 και το γεγονός ότι από την
απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη δρχ. 4.772.000.000 για το τρέχον
οικονομικό έτος και δρχ. 14.000.000.000 για καθένα από τα επόμενα πέντε (5)
οικονομικά έτη.
Η εκ δρχ. 4.772.000.000 δαπάνη έτους 1998 θα αντιμετωπισθεί από τις
γραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0821 του Ε.Φ. 19-210 του προϋπολογισμού
χρήσης 1998 του ΥΠΕΠΟ με μεταφορά τους στον προϋπολογισμό των
Περιφερειών.
Η εκ δρχ. 14.000.000.000 δαπάνη για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά
έτη θα αντιμετωπίζεται με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στους
προϋπολογισμούς των περιφερειών, στον προϋπολογισμό ενός εκάστου των
πέντε επομένων οικονομικών ετών.
10. Το Ν. 2525/97 ΦΕΚ 188 Α, ``Ενιαίο Λύκειο κ.λ.π.``.
11. Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού ΥΠΕΣΔΑ για την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

12. Την αρ. 1107147/1239/0006Α/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Αρθρο 1 : Δωρεάν μεταφορά μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που
κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου τους με υπεραστικά
συγκοινωνιακά μέσα.
1. Οι μαθητές της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, που κατοικούν μακριά από την
έδρα του σχολείου τους, μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν από τον τόπο της
κατοικίας τους στο σχολείο που οφείλουν να φοιτούν και αντίστροφα, με
δαπάνη και φροντίδα του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με την επιφύλαξη των
παρ. 3, 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς έχουν οι
μαθητές που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου και σε απόσταση
μεγαλύτερη από :
α) 1.200 μέτρα για μαθητές Π/θμιας Εκπ/σης β) 2.500 μέτρα για μαθητές
Γυμνασίου γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείου.
2. Η μεταφορά γίνεται από τους Δήμους ή Κοινότητες εφόσον διαθέτουν δικά
τους κατάλληλα μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους ασφαλείας και
μπορούν να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά.
3. Εφόσον οι Δήμοι και οι Κοινότητες δεν διαθέτουν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα,
η μεταφορά των μαθητών γίνεται με τα οικεία ΚΤΕΛ, τα τραίνα και τα
λεωφορεία του ΟΣΕ και τα θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα.
Οι μαθητές που μεταφέρονται δωρεάν με τα μέσα αυτά, εφοδιάζονται με Ειδικό
Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ) κατά το ακόλουθο υπόδειγμα :
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Τ.Σ.
Ο

Συγκοινωνιακός Φορέας............
Ειδικό Μαθητικό Δελτίο Νο........
ΕΠΩΝΥΜΟ

Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΕlΟ
199.. 199.....

ΤΑΞΗ............

... Α.Μ.Μ............
ΔΙΑΔΡΟΜΗ........
.....................

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η αξία του Ε.Μ.Δ. θα υπολογίζεται στο ύψος του 50% της κανονικής τιμής του
εισιτηρίου της διαδρομής που θα διακινείται ο μαθητής από την κατοικία στην
έδρα του σχολείου και αντίστροφα.
Σε περίπτωση που ο συγκοινωνιακός φορέας δεν είναι το ΚΤΕΛ αλλά
εκμεταλλευτής μικροσυγκοινωνίας η αξία του ΕΜΔ σε δραχμές θα υπολογίζεται
στο 100% της τιμής του εισιτηρίου.
Η εκτύπωση των ΕΜΔ γίνεται με φροντίδα και δαπάνη της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
Η συμπλήρωση, θεώρηση και χορήγηση των ΕΜΔ στους δικαιούχους μαθητές
γίνεται από τον Διευθυντή του σχολείου στην αρχή κάθε διδακτικού έτους.
Πριν από τη χορήγηση τα ΕΜΔ θεωρούνται και από το οικείο ΚΤΕΛ ή τον
πλησιέστερο σταθμό του ΟΣΕ ή την πλησιέστερη λιμενική αρχή με φροντίδα του
Δ/ντή του σχολείου.
Το Ε.Μ.Δ. ισχύει μόνο κατά τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και καθόλη τη
διάρκεια του διδακτικού έτους και χρησιμοποιείται μόνο από τον αναφερόμενο
σ` αυτό μαθητή.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καταστροφής ή απώλειας του ΕΜΔ κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους εκδίδεται νέο ΕΜΔ.
Απαγορεύεται στους μαθητές να δίνουν το ΕΜΔ για χρησιμοποίηση σε άλλο
πρόσωπο.
Μετά τη λήξη των μαθημάτων ή των εξετάσεων κάθε διδακτικού έτους ή μετά
τη λήξη των γενικών εξετάσεων εισαγωγής σπουδαστών και φοιτητών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση, για τους μαθητές που μετέχουν στις εξετάσεις αυτές, οι
κάτοχοι του ΕΜΔ υποχρεούνται να τα παραδώσουν στον Δ/ντή του σχολείου
τους, ο οποίος τα καταστρέφει.
Μαθητές που είναι κάτοχοι Ε.Μ.Δ. και διακινούνται τις ημέρες μη λειτουργίας
των σχολείων υποχρεούνται να καταβάλλουν το 50% της κανονικής τιμής του
εισιτηρίου της ειδικής διαδρομής που κάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 του Β.Δ. 306/1973 (ΦΕΚ 90 Α`).
4.α) Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη κατά τις
προηγούμενες παραγράφους τότε η Ν.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
αναθέτει κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, την εκτέλεση μεταφοράς
μαθητών σε κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης και εάν δεν
υπάρχει σε ιδιωτικής χρήσης, που να πληροί τους όρους ασφαλείας μεταφοράς
μαθητών. Κατ` εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της μεταφοράς των
μαθητών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ και εάν δεν υπάρχουν σε τουριστικά
λεωφορεία εφόσον ο διενεργούμενος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
αποβαίνει άγονος.
β) Με τις ίδιες διαδικασίες αντιμετωπίζεται η μεταφορά των μαθητών που
δικαιούνται μεταφοράς για να φοιτήσουν στο ολοήμερο νηπιαγωγείο και
δημοτικό ή να παρακολουθήσουν ειδικά προγράμματα στο πλαίσιο της εκπ/κής
μεταρρύθμισης, όπως προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας κ.λ.π.

5. Εάν η μεταφορά των μαθητών δεν είναι δυνατή με βάση τα οριζόμενα στις
παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, τότε ο οικείος ΟΤΑ μεριμνά για τη
μεταφορά των μαθητών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
6. Η μεταφορά των μαθητών των δημοσίων σχολείων Ειδικής Αγωγής από τον
τόπο διαμονής τους (κατοικία-οικοτροφείο) ή από συγκεκριμένο τόπο
συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα καθώς και η
μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων και των σχολείων αποδήμων
Ελληνοπαίδων πραγματοποιείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην οποία
έχει έδρα το σχολείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.α του παρόντος
άρθρου.
Στο ποσό της σύμβασης μεταξύ του μεταφορέα και της Ν.Α. που καταβάλλεται
στα μισθωμένα μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά των μαθητών των δημοσίων
σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, περιλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα του
μεταφορικού μέσου του οδηγού και του συνοδού.
Η Ν.Α. πέραν από το ποσό της σύμβασης σε καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση
δεν υποβάλλεται.
7. Σε περιπτώσεις που η μεταφορά μαθητών, στους οποίους έχει χορηγηθεί
ΕΜΔ, στον τόπο εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων δεν είναι
εφικτή με τη χρήση του ΕΜΔ λόγω ειδικών συνθηκών που προκύπτουν κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αναθέτει τη
μεταφορά των μαθητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.α του παρόντος
άρθρου, ή με απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος.
Περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να έχει εφαρμογή η διάταξη αυτή είναι
ενδεικτικά οι παρακάτω :
α) Η απεργία των συγκοινωνιακών μέσων
β) Η επίσκεψη μαθητών σε υπηρεσίες, οργανισμούς, ιδρύματα και επιχειρήσεις,
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για την εξοικείωση των μαθητών με το γνωστικό αντικείμενο ειδικών
μαθημάτων.
γ) Η φιλοξενία μαθητών σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εργαστήρια που
ανήκουν σε άλλες απομακρυσμένες σχολικές μονάδες.
δ) Η αντιμετώπιση εκτάκτων εκπ/κών και στεγαστικών αναγκών των μαθητών,
λόγω ακαταλληλότητας των διδακτηρίων ή άλλων σχολικών εγκαταστάσεων
από σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π.
ε) Η μεταφορά των μαθητών στους τόπους όπου διεξάγονται αγωνιστικές,
αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, στα πλαίσια εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 1566/85.
Οπου στην παρούσα αναφέρεται η λέξη ``σχολείο`` νοείται και κάθε χώρος
όπου εκπληρώνονται εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες των μαθητών.
8. Η αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά των μαθητών σύμφωνα με τις
προηγούμενες παραγράφους διαπιστώνεται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση
με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη, στην οποία καταγράφονται οι
συγκεκριμένες διαδρομές και περιλαμβάνονται οι λόγοι και ειδικές συνθήκες που
επιβάλλουν τη μίσθωση μεταφορικού μέσου. Η απόφαση αυτή αποτελεί

απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών.
9. Στις περιπτώσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων κατά τις παραγρ. 4, 5, 6 και
7 του άρθρου 1 της παρούσας η δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το κόστος της
χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ της μόνιμης διαμονής των μαθητών και της
έδρας του σχολείου που φοιτούν όπως καθορίζεται κάθε φορά από τον Υπουργό
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Ο υπολογισμός της μεγίστης αποζημίωσης (κόστος χιλιομετρικής απόστασης)
του κλειστού έμφορτου δρομολογίου για τη μετάβαση και επιστροφή των
μαθητών με μισθωμένα λεωφορεία ΔΧ και ΕΔΧ (ταξί) θα γίνεται σύμφωνα με
τους παρακάτω τύπους Α) Για λεωφορεία Δ.Χ.
Κ=α * (Χε + 10) * Θ * Χμ όπου Κ = μέγιστο κόστος σε δραχμές μισθωμένων
λεωφορείων Δ.Χ. α=συντελεστής βατότητας 1,5 έως 2 ανάλογα με την
ιδιομορφία του οδικού δικτύου.
Χε=έμφορτα χιλιόμετρα μαθητών.
Θ=30% των θέσεων καθήμενων επιβατών χρησιμοποιούμενου λεωφορείου, το
οποίο (Θ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8 και μεγαλύτερο του 15
(8<=Θ<=5)
Χμ=τιμή χιλιομετρικού συντελεστή κομίστρου που ισχύει κάθε φορά για τα
οικεία υπεραστικά ΚΤΕΛ.
Β) Για Ε.Δ.Χ. (ταξί) Κ=α * (Χε+ 10) * χμ όπου Κ=μέγιστο κόστος μισθωμένων
ΕΔΧ (ταξί) Χε=έμφορτα χιλιόμετρα μαθητών Χμ=τιμή τιμολογίου 2 που ισχύει
κάθε φορά (διπλή ταρίφα) α= συντελεστής βατότητας 1,5 έως 2 ανάλογα με
την ιδιομορφία του οδικού δικτύου.
10. Οι όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού πρέπει να αποσκοπούν
στη μεγαλύτερη δυνατή συμπίεση του κόστους μεταφοράς των μαθητών, με την
ομαδοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων δρομολογίων κ.λπ. στην
παράλληλη μεταφορά μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, και στη βελτίωση
των συνθηκών μεταφοράς τους.
11. Η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση χρηματοδοτεί τους Δήμους ή Κοινότητες
με το κόστος μεταφοράς μαθητών των παρ. 2 και 5 του παρόντος άρθρου.
Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει
σύμφωνα με τους τύπους της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.

`Αρθρο 2
1. Αν είναι αντικειμενικά αδύνατη η μεταφορά μαθητών κατά τις διατάξεις του
άρθρου 1 και ως εκ τούτου οι μαθητές: α) έχουν εγκατασταθεί στην έδρα του
σχολείου τους, β) μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική
μέριμνα των μαθητών ή των νόμιμων επιτρόπων τους που αναλαμβάνουν και τα
έξοδα μεταφοράς, και γ) μεταφέρονται από το σχολείο στον τόπο διαμονής με
ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή των νόμιμων
επιτρόπων αυτών, για το λόγο ότι δεν υπάρχει υπεραστική συγκοινωνία την

ώρα που τελειώνουν τα μαθήματα, στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται στους
μαθητές μηνιαίο επίδομα, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται, ως ακολούθως :
1) στους μαθητές της περίπτωσης (α) μηνιαίο επίδομα δραχμών 25.000 2)
στους μαθητές της περίπτωσης (β) μηνιαίο επίδομα δραχμών 14.000 3) στους
μαθητές της περίπτωσης (γ) μηνιαίο επίδομα δραχμών 14.000.
2. Το συνολικό κόστος μεταφοράς ανά μαθητή, για όλο το σχολικό έτος σε κάθε
διαδρομή δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 170.000 δρχ. Σε περίπτωση
υπέρβασης του παραπάνω ποσού την ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς
αναλαμβάνουν εκείνοι που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή οι νόμιμοι
επίτροποι αυτών, με το μηνιαίο επίδομα 14.000 δρχ. ανά μήνα.
3. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και με ευθύνη του οικείου Νομάρχη είναι
επιτρεπτή η υπέρβαση του ποσού των 170.000 δρχ. και πάντα μέσα στα πλαίσια
των πιστώσεων που κατανέμονται και διατίθενται στον προϋπολογισμό των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη μεταφορά των μαθητών.
4. Το μηνιαίο επίδομα χορηγείται για εννέα (9) μήνες αρχόμενο από Σεπτέμβριο
έως και Μάιο και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μηνός σ` εκείνους που έχουν τη
γονική μέριμνα των μαθητών ή στους κατά νόμο επιτρόπους αυτών και εφόσον
ο μαθητής φοιτά στο σχολείο που είναι υποχρεωμένος.
5. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου
αυτού αποφαίνεται με πράξη του ο προϊστάμενος της οικείας Δ/νσης ή του
Γραφείου Εκπ/σης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν οι μαθητές που
δικαιούνται το μηνιαίο επίδομα ύστερα από έγγραφη γνώμη της αρμόδιας
δ/νσης μεταφορών και επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
6. Στο καταβαλλόμενο μηνιαίο επίδομα της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του
άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και το κόστος μετακίνησής τους στον τόπο της
διαμονής τους.
7. Η καταβολή του μηνιαίου επιδόματος γίνεται και με εντάλματα προπληρωμής
σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ν.Α.

Αρθρο 3 Πληρωμή δαπανών μεταφοράς μαθητών
Η καταβολή της δαπάνης μεταφοράς των μαθητών στους δικαιούχους ενεργείται
από τους υπόχρεους σ, αυτό στο τέλος κάθε μήνα ή όπως ειδικότερα ορίζεται
στις επιμέρους συμβάσεις με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Εκτός αυτών απαιτείται και βεβαίωση του Διευθυντή του οικείου σχολείου, στην
οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός των διατεθέντων κατά μήνα ειδικών μαθητικών
δελτίων. Η συνολική αξία αυτών σε δραχμές και η κατά μήνα πραγματοποίηση
μεταφοράς των μαθητών αυτών εφόσον πρόκειται για μεταφορά που
πραγματοποιείται με ΕΜΔ ή βεβαίωση του Διευθυντή του οικείου σχολείου ότι
πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η μεταφορά των μαθητών του σχολείου με
μισθωμένα μέσα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.
Οι δαπάνες μεταφοράς και επιδότησης των μαθητών βαρύνουν τις πιστώσεις της
Ν.Α από την οποία προέρχονται οι μαθητές.

`Αρθρο 4
α) Για τους μαθητές που χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία για τη
μετάβαση από την κατοικία τους στο σχολείο και αντίστροφα, ισχύει ο μέχρι
τώρα εφαρμοζόμενος τρόπος μεταφοράς τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 2
του Β. Δ/τος 306/1973 (ΦΕΚ 90/73 τ.Α`) εκτός των κατηγοριών που
αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 1 της παρούσας.
β) Σε μη αστικές περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται με αστική συγκοινωνία και
οι μαθητές κατοικούν πέραν των 10 χιλιομέτρων από την έδρα του σχολείου
τους, δύναται η οικεία Ν.Α. να αποφασίσει την εφαρμογή των οριζομένων στην
παράγραφο 4.α του άρθρου 1 εφόσον εξαιρετικά ειδικές συνθήκες το
επιβάλλουν.

`Αρθρο 5
α) Οι Νομάρχες οφείλουν να αναπροσαρμόζουν τα δρομολόγια των
υπεραστικών συγκοινωνιακών μέσων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
μαθητών.
β) Σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου α, της παραγρ. 24 του Ν. 2621/98 οι
πιστώσεις για τις δαπάνες μεταφοράς των μαθητών εγγράφονται στον
προϋπολογισμό κάθε περιφέρειας και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας επιχορηγούνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αυτής, για την
αντιμετώπιση των δαπανών μεταφοράς των μαθητών.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 1998

