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1946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

'4. Την εueuVιι νια τη σύγκληση των σωμότων cκλc
κτόρων Κ.. τη διεξαγωγή της ψηφc>φαρIσς έχow: α) α

Προϊστόμενος του Τμήματος, για την ανόδeιξη um:ύ

θuνOU Ο.Μ., β) α ΔιεuθuvnΊς της ΣΧολι'ις, για την

ανόδeιξη Πι!OϊσταμtναυΤμήματας, γ) α Πρόεδρος του

Τ.Ε.1. Υ\Ο την ανόδειξηΔιιuθuνTήτης Σχολής, Πραέδρου

κca Aντιπρotδρoυ Τ.Ε.Ι.:

7. a) Η παρ. 6 του όρθραυ 12 του ν. 1404/1983
ovπιoθ(στατca ως εξής:

"6. Οι δlαδoιασfες νια την εκλογή των ατομικών και

ΑUΛΛoyικιiιν αrrvΆvΩΝ διεξάγονται οπωσδήποτε από την

lη Μα/ου έως τη 15η louνIoυ του αιιαδημαϊκού έτους

παυ λήγει η θητεlα τους. Η ανόλιtΨΊ καθηκόντων Υινετοι

την lη Iemεμβρloυ του επόμενου ακαδημαϊκαύ έτους.

Σε nερImωoη που κενωθούν πρόωρο, για οποιανδήποτε

λόγα, θtσεις, η διαδιKασlα εκλογής για τα υπόλοιπο

της θητεlας διεξάγετ.. μtσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την κένωση των θέσεων. Τα υπόλοιπο της θητεlας

αυτής υπoλoytζι:τoι ως πλήρης θητεlα. Ειδιιιώς σε πε

ρimωση που κενωθε! θtση Πραέδρου ή Αντιπροέδρου

Τ.Ε.Ι.. η διαδιιιασlα εκλογής και α υπολογισμός της θη

τεIaς y!ναVTαι κατά το ως άνω, σύμφωνα με πς ισxύouoες

διατάξεις και με δυνατότητα υποβολής μεμονωμένης

αντΙαΤαιχης υποψηφιότητας. Η σύΥκληση του εκλεκτο

ρικού σώματος νια τη διαδιιιασlα εκλογής του Πραέδρου

Υινεται από τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι.:

β) Το εδ. δ' της παρ. 7 του όρθρου 12 του ν.

1404/1983, όπως oψnληρώθηιcε με το στοιχεΙο β' της

παρ. 22 του όρθρου 71 του ν. 156611985 και με την

παρ. 1 του όρθρου 2 του ν. 2188/1994, αvnκαθlσταται

ως ακολούθως:

"δ. Δεν μnoρεl να εΙναι υποιιι'ιφιος, για θtση που

πρoβAtπεται στην παρ. 1 και να εκλεγε! εκεΙνος που

αποχωρε! λόγω οψηλήρωσης του ανώτατου oρioυ η

λuιIας κατά τη διάρκεια της θητεtας νια την oπolα

Υινετ.. η εκλογή. Αν κατά τη διαδικασlα εκλογής προί

σταμtνoυ Τμήματος ή unεύθuνoυ Ο.Μ. δεν εκλεγούν

•οι υπOιlι\φtoι νια πς θέσεις αυτές ή δεν υπόρχουν

υποψηφιότητες, ειναι δυνατόν να διορισθούν σnς θtσεις

OUTtς μtλη E.n. όλων των βαθμΙδων, με πρόταση του

Συμβαιιλloυ της Σχολής και απόφαση του ΣUΜβouλloυ

του Τ.Ε.Ι.:

8. Η αληθιjς tννoια της παρ. 3 του άρθρου 13 του

ν. 140411983 ειναι όπ η αναπομπή αναφέρεται σε

αποφόαεις ή άλλες πράξας των οργόνων διοό<ησης

των Τ.Ε.1. και όχι των εκλεκτοριιιών σωμάτων του

όρθρου 16 του αυτού νόμου, κατά των πράξεων των

oπolων χωρεΙ αναπομπή'στα nλoΙoια ελέγχου νομιμό

τητος, xωρiς να εφαρμόζοντοι τα δύο τελεuταlα εδάφια

της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1404/1983.
9. Στο όρθρο 15 του ν.ο 1404/1983, όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το όρθρο 57 παρ. 1 του ν. 241311996,
tntpxaVT.. οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η παρ. 4 του Kεφαλαloυ Α' αντικαθlσταται ως εξής:

Ά. Καθηγητών Τ.Ε.Ι.:

i) Πτuxio ή Δlnλωμα Α.Ε.1. ή Τ.Ε.1. εσωτεριιιού ή

αναyνωρισμtνα ισόnμo ΤΙτλα εξωτεριιιού.

Ν) Διδακτορικό δlnλωμα σχεnκό με το αντικε/μενο

της θtσης που προκηρύοσετοι κ.. τα οπolο αποκτήθηκε

μετά από σπouδtς που πραγματοποιήθηκαν εξ ολο

κλήρου σε Iδρuμα τριτοβάθμιας εKπαlδευσης του εσω-'

τερικού ή σε αναyVωρισμένα αντlατoιXα ιδρύματα του

εξωτερικού.

ίii) Εmά (7) έτη επαΥΥελματικής δραστηριότητος κα

τάλληλου επιπtδoυ από τη λήψη του βασuιoύ lΠIJ)(Ioιι

ή διπλώματος, μη αuwπαλαyιζoμtνoυ του ~oιι σπου

δών νια τη λήψη του αnaιταψενσυ διδακτορικού δι

πλώματος. από τα οπolα μtxρι τρlα (3) έτη μπορεΙ να

αντικατασταθούν με διδακnκό tρyα σε εκπαιδευτιιιά

ιδρψατα τριτοβάθμιας εκπalδεuσης εσωτερικού ή σε

ανσΥνωρισμένα αντlσταιχα ιδρύματα του ι:ξωτΕΡUΙoύ.

ιν) Αξιόλογη επιστημoνuα'ι ή KαλλιΤΕXVUΙή δραστηριό

τητα, auναφή προς το ανnκεlμενo της nρoκηρuσσό

μενης θέσης, στη δημιouρylα ή βελτίωση ~ν,

προϊόντων. διερΥασιών, μεθόδων ή συστημάτων, απα

δεικνυόμενη από ανάλογες: 1) Πρωτότυπες δημσαιείι

σεις σε επιστημονικό ή τεχνικά ή εικaσnκών θεμάτων

περιοδικά με σύστημα ΚΡΙΥών,τα oπolα εlνca διεθνώς

ανσΥνωρισμένου κύρους ή 2) Moνσyραφiες ή βιβλια που

έτυχαν ευμενούς ιφιnκής ή δύο (2) τQUλάXΙΣταν ανα

φορές σε οναΥνωριομένου κύρους ειδικά επιστημονικά

ή τεχνικά ή εικασnκών θεμάτων περιοδικά.

Ο υπαιιι'ιφιος πρέπει να σuyκεντρώνει ως μ6νaς ή

κύριος ερευνητής συνολικό αριθμό τεσσάρων (4) του

λάχιατον πρωτότυπα, κατά τα ως άνω, δημοσιειίσεων.

ν) Avαyνωριoμένη οψβολή στην πρόοδο της εΙV.

στήμης ή της τέχνης ή στην ανάπτυξη της τε)(VOλσylας,

που δκιπστώνεται από δύο (2) ταιιλά)(lστoν αμόnμες

αναφορές σε ερyασlες του unοψηcpιου από άλλους

ερευνητές:

β) Η παρ. 4 του Kεφαλαlαιι Β' αvnκαθlσταται ως ι:ξής:

"S. EΠΙΚOUΡων Καθηγητών Τ.Ε.Ι.:

ί) ΠΤΥΧIo ή δlnλωμα τριτoβά~ιας εKπαlδευσης εσω

τερuioύ ή ισόnμo εξΩΤΕΡUΙoύ.

Ν) Διδακτορικό δlnλωμα σxεnκό με το yνωστuιό 0

vnκε/μενo της θέσης παιι nρoκηρύσσεταικ.. το oπolα

αποκτήθηκεμετά από σnaιιδtςπου nραyμoταnoιήθηκαν

εξ ολοκλήρου σε (δρuμα τριτοβάθμιαςεKπαlΔΕUΣΗςτου

εσωτερικού ή σε ανσΥνωρισμένα αντlστoιXα ιδρψατα

του εξωτεΡUΙoύ.

Νί) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον εnσyyΕΛΜΣΤUΙΉς δρα

στηριότητας κατάλληλου tmntδou οπό τη λήψη του

βασικού nτuXΙOU ή διπλώματος, μη ΣUΝUΠoλoyιζoμένoυ

του χρόνου σπουδών Υια τη λήψη του απ..ταψενου
διδακτορικού διπλώματος, από το oπolα μtxρι δύο (2)
έτη μπOΡεl να ανnκατoσταθoίN με διδακnκό tρyα σε

εKπαιδεunκά ιδρύματα τριταβάθμιας εκnάδεuσης εσω

τερικού ή σε ανσyνωριoμtνα aντtσTOlXQ ιδρύματα του

εξωτερικού.

ίν) ΣWΑφή πρας το ανnκεIμενo της npoκηρuσσόμεvης

θέσης εmστημoνuιή 1'1 KαλλιΤΕXVUΙή δραστηριότητα σχε

διασμού και εκτtλεσης ερεuνηnκών ή καλλιτε)(WΙών

έργων, απαδεικνυόμενη από ανάλσΥες: 1) Πρωτότυπες
δημοοιεύσεις σε εΤUστημOΝUΙά ή τεXVUΙά ή εικαστικών

θεμάτων περιαδu<ά, με σύστημα κριτών, το απolα εινοι

διεθνώς αναΥνωρισμένου κύρους ή 2) tmσTημOYIΚtς

μoνσyρoφlες ή 3) πρωτότυπες ανακοινώσεις σε nρακnκά

ο διεθνών σuνεδρ(ων. Σε κάθε· περΙπτωση, α υπOιlι\φtaς

θα πρέπει να έχει τουλάχιστον κca μια (1) πρωτότυπη,

κατά το ως ΙΙνω, δημoσfευση ή ανακαίνωση ως μόνας

ή κύριος ερευνητής:



EΦtιMEPIΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (fEYXOI ΠΡΩΤΟ) 1947

γ) Η παρ. 4 του κεφαλalou Γ' αντικaθlσταται ως εξής:

'Γ: Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.:

Ο ΠΊuxlo Τ.Ε.1. εσωτερικού ή ισόημο nτuxΙo εξωτερι

κού και lIτλος μεταmuχιακών σπουδών σε αY1lΚεψενO

σXε'1lΚό με Την ειδικόΤητα, ο oπoloς αποκτήθηκε μετά

οπό σπouδtς που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου

σε ιδρυμα τριτοβάθμιας εκπαιδευσης του εσωτερικού ή

σε ιινσΥνωΡισμένα ανllστoιXα ιδρί4Jατα του εξωτερικού

ή από εκπαιδευηκά μεταπτυχιακό ΠΡοΥρόμμοτο συνερ

γασloς ι,δρΨάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού

ή εσωτερικού και εξωτερικού. Εφόσον δεν υπόρχει

υποψ\φιος Π1U)(Ioύxoς oνlloτoιxης ειδικότ/τος Τ.Ε.Ι.,

απαιτεlτoι πτuxto ή δlnλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ανα

γνωρισμένο ισόημο και ανllστoιxo lITAo του εξωτερικού

και lIτλoς μεταmuχιακών σπουδών σε αντικεiμενo σχε

1ΙΚό με Την ειδικόΤητα και ο οπolος αποκτήθηκε μετά

από σnoυδtς, που nρoyμαΤOπoιήθηKOν εξ ολοκλήρου

σε Iδρuμα τριτοβάθμιας εκπαlδεuoης του εσωτερικού ή

σε ιινσyνωpισμtνα ανlIστoιXα ιδρψατα του εξωτερικού

ή από εκnoιδευηκά μεταΠΤUXΙακά πραγρόμματα συνερ

γασlας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εKnαιδευσης εσωτερικού

ή εσωτερικού και εξωτερικού.

ίl Έξι (61 έτ/ επαyyελμα1lΚής δραστηριότ/τος κα

τάλληλου emntδou σε αY1lΚεlμενo σχετικό με Την ει

δικότ/τα από τ/ λήιJw1 του βασικού muXΙoυ ή διnλώμαToς,

μη σuνunoλoγιζoμtνoυ του χρόνου σπουδών για τ/

λήιJw1 του απαιταψενου μεταmuχιακού lITAoυ, από τα

oπolα μέχρι τρlα (3) έτ/ μnoρεl να ΟΥ1ΙΚατασταθούν με

διδοκηκό έργα σε εκπαιδεU1lΚά ιδρψατα τριτοβόθμιας

εKπαlδt:uσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα ανllστoιXα

ιδρψοτα του εξωτερικού:

ίΟ Τεκμηριωμένη ι<ανότ/τα υπεύθυνης εφαρμογής

ε..στημονικών ή 'κολλιτεχνιιιώνγνώσεων και τεχνολο

γικών μεθόδων ή εκτέλεσηςτμήματος εΡΕUΝΗηκoύέρ

γου κοτόλληλου eruntδou στην ειδικότ/το Της θtσης

που προκηρύσσεται. που να σποδεικνύεται οπό προ

σκομιζόμενα στοιχεία:

δΙ Η παρ. 5 του Kεφaλαloυ Γ' αV1lΚαθΙσταται από τ/

δηιoolεuση του παρόντος νόμου ως ακολούθως:

ϊο διδακτορικό διηλωμα ως προσόν μπορεΙ, στην

περlπτωση Της βαθμlδας ΚαθηΥήτή Τ.Ε.1. ή Eπlκoυρoυ

Καθηγητή Τ.Ε.Ι., να OY1IKαθiσταται με υψηλού emπtδoυ

καλλιτεχνικό έργο. ε~oν για ·το προκηρυχθέν γνω

α1ΙΚό αν1ΙΚΕ!μενα δε., ειναι δυνατή ή συνήθης η εκπό

νηση διδακτορικής διατριβής. ΕΠΙσης, ο lIτλος μετα

lΠU)(1OΚών σπουδών ως προσόν μπoρεl, στην περlπτωση

Της βαθμΙδας του Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., να α

Y1IΚαθlσταται με ανάλογο καλλιτεχνικό έργο, αν το έργο

αυτό εlναι ΣΧεηκό με το αY1lΚεlμενo Της θέσης που

προκηρύσσεται. Για την αV1lΚατόσταση αποφαlνεται το

IvcmToύTo Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ο.Τ.Ε.). Τα Υνω

Ο1ΙΚό ΟΥ1ΙΚειμενα θέσεων μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. των

Τμημάτων Της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτε

χνικών Σπουδών. για τα οπolα δεν είναι υπΟχΡεωηκή

η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού

lITAoυ, τα κριτήρια αξιολόγησης για Την αV1lκατάσταση

του διδακτορικού διπλώματος ή του μεταπτυχιακού lIT-
-- λου ως προσάντος για Την εκλογή σης θέσεις αυτές

και η διαδικασlα για τ/ δυνατόΤητα αντικατάστασής

τους, κοθορ(ζονται με απόφαση του γπouρyoύ Εθνικής

Παιδεloς και θρησκευμάτων μετά από γνώμη του ανω-

τέρω οργάνου: .

εΙ Το εδ. α' Της παρ. 6 του KειpαλαIou Γ' αV1lΚαθισταται
ως εξής:

'α) Για Την εκλογή σε θέση Ε.Π. Τ.Ε.Ι., ειιτός των

άλλων προσόντων, σwεκΊtμ{ιται η καλή ΥνΙίΙση μιας

τουλάχιστον από 'Πς ξένες γλώσσες αyyλιιιήc;, γαλλικής,

γερμανικής, ιταλικής, ισΠCMICής και Της ρωσικής:

10. αJ Οι διατ(ιξεις Της πρώΤης περιόδου του εδ. α'

Της παρ. 2 και Της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 14041
1983 OY1IΚαθiστανται ως ακολούθως:

'Για Την εκλογή ή εξtλι.ξη του υπσψηφlou αncι.τεlται

η αnόλuTη nλειO\ll1φ1α του συνόλου των εκλεκτόρων.

λν CM υnoιιι\φιoι dvm περισσότεροιαπό δύο και κανtνας

δεν συγκεντρώσει Την απόλυτ/ nλειoιjηφIα, η lI8Jφo

φoρlαεnαναλoμβ(ινεταικατό Την Ιδια σwεδρ(ασημεταξύ

των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων και εκλtγεταιαιπός

που σuyκεντρώνειΤην απόλυτ/nλειoψηφlατου συνόλου

των εκλεκτ6ρων.

Σε nερ(ητωση που κατό Την πρώτ/ σwεδρiααη δεν

εnιτεuXΘεl onaplla του εκλεκτορικού σώματος. η ου-

. νεδριααη επανιιλαμβάνεται unαχρεωτιιιώς εντός δεκα

Πέντε (15) φερών από Την πρίiιτ/ συνεδρlααη. Αν και

πάλι δεν ειατεuxθεί αnαρllα, η σuνεδρIαση επανολομ

βάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών αΠό την ηραη

γοψενη, οπότε για Την ύπαρξη απαρΊlας αρκει η 00
ρouσIατου ενός τρlτoυτων μελώνΕ.Π. του εκλεκτορικού

σώματος και για Την εκλογή η απόλυτ/ ηλειOΨJφlατων .
παρόντων, η onαια σε καμια περίπτωση δεν μnoρεl να

αποτελε!ται από λιγότερο από πέντε (5) μtλη Ε.Π.:

β) Η παρ. 6 του όρθρου 16 του ν. 140411983. όπως
συμπληρώθηκε με Την παρ. 2 Της γΑ Ε5Ι222ΟΙ1989.

που κυρώθηκε με Την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.

1865/1989, oV1lΚαθiσταται ως εξftς:

'Οι εnlκouρoι καθηγητές και καθηγητές εφαρμαΥών,

που έχουν διανύσει τριετή και τετραετή nρoOnηρεσ\α

αντΙστοιχα Οτ/ βαθμιδα που υπηρετούν, έxσw το δι

Kαiωμα να ζηTήσouν Την εξέλιξή τους μtxpι δύο φoρtς,

που αΠέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρια (3) έτ/,

στη βαθμιδα του καθηγητή ή του εnlκouρou καθηγητή

ανllστoιxα. Η ως όνω εξέλιξη Υινεται με εσωτερική

διαδικασlα για τ/ βαθμiδα του καθηγητή και με ανοικτή

διαδικoσlα για τ/ βαθμlδα του επlκoυραu καθηγητή, μετό

από απόφαση του αρμόδιου εκλεκ:roΡικού σώματος,

εφόσον CM ενδιαφερόμενοι έχOlN αποκτήσει τα απαι

ταψενα από το όρθρο 15 του ν. 140411983, όnω<;

ισχύει, ανlIστoιXα ειαστημονικά πρασόντα.

Για Την κατ<ιληιμι Της θtσης στην επόμενη βαθμιδα

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του όρθρου αυτού, όπως τροποποιούνται δια του πα

ρόντος. Οι θtσεις των Καθηγητών Εφαρμογών, που

εξελiσσσνται, μεταφtρoνται αυτoδικαlως Οτ/ν επόμενη

βαθμlδα, KαταρyOuμένης αV1lστοΙχως Της θέσης που

KατεIXαν. Σε nερImωoη που κατά τ/ δ,αδικασlα εξέλιξης

από τ/ βαθμιδα του Καθηγητή Εφαρμογών στη βαθμιδα

του Eπlκoυρoυ Καθηγητή εκλεγεΙ άλλος υπΟΨ'!φιος από

εκεlνoν που προκάλεσε την εξέλιξη, συνιστόται οργανική

θέση εΠΙΚOUΡOυ Καθηγητή για το διορισμό του εκλε-

γέντος υποψηφΙου: •
11. α) Οι κατά τη δημoσlευση του παρόντος νόμαυ

υπηρετούντες ως μέλη του Ε.Ε.Π .. οι oπoloι υπηρετούν

τουλάχιστον εΠΙ τεΤΡOεllα στο Τ.Ε.Ι:, κaλύπτσw Υνω

Ο1ΙΚά αντι<εlμενα, που α"""ΟΙΝ σε Τμι'ιματα και πληρούν

ης πρollnοθέσε,ς εmλoγής Οτ/ βαθμίδα του Καθηγητή
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Εφαρμογών, μη συμπεριλαμβαναμένης τ/ς επαγγελμα

τικής δρaαΤ/ΡΙOτ/Tας, aύμφωνα με το άρθρο 15 του

ν. 1404/1983, όπως Ιαχυε πριν απά τ/ δημοαίευαη του

ν. 241311996, έχουν δικαίωμα εντός απoKλεισnκής πρα

θεaμiaς διίΙδεΚα (121 μηνών aπό τ/ δημoσiεuση του πα

ρόντος νόμου, να ζηΊήαοw μία φορά τ/ν ένταξή τους,

στη βα8μίδα του ΚαθηγηΊή Εφαρμαγών, μετά από κρίση

από το εκλεκτορικό αώμα του Τμήματος, σύμφωνα με

το όρθρο 16 του ν. 1404/1983, όπως ια)(ύει, και το

Π.δ. 227/1996 (ΦΕΚ 174 Α·Ι. Η σχετική οίτηοη περι

λαμβόνει τρεις πρατψήαεις Τμημάτων και υποβάλλεται

στις ΓραμματεΙες των αVΉσΤOΙXων Τμημάτων του ίδιου

ή άλλου Τ.Ε.Ι .. που από πλευράς γνωσnκoύ αντικειμένου

txow ouνόφεια με το ανnKεlμενo διδαοκαλlας του

ενδιαφερόμενου. Για τ/ν αΙτ/ση απoφασlζει το υπηρε

σιακό συμβούλιο των Τ.Ε.Ι.. μετά από πρόταση ή προ

τάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος πρoτlμησης. Σε

περίπτωση θετικής κρ(σης ο ενδιαφερόμενος υπόγεται

στις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, που

διέπουν το Ε.Π., διατ/Ρώντας τ/ μονψότ/τό του. Σε

περΙπτωση αρνηnκής κρισης ο ενδιαφερόμενος μπορεί

μtσα σε αποκλειοπκή προθεσμία τριών (31 μηνών από

τ/ν ημέρα διεξαγωγής τ/ς αρνηnκής ψηφοφορίας να

ζητήσει με σιτ/σή του στο γπουρΥεΙο Εθνικής ΠαιδεΙας

1<αι θρηοκεψάτων, διαμtσoυ του οικείου Τ.Ε.Ι., τ/ με

τάταξή του με βαθμό Β' σε κενή οργανική θέση τ/ς

δημόσιας εKπσlδευσης ή του Δημοσ!ου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.,

στ/ν oπolα διoρlζεται κατά πρατεραιότ/τα κοι κατό

πορέκκλιση των περl ανώτατου ορΙου ηλικίας κειμένων

διατάξεων, εντασσόμενος στο τέλος τ/ς αντlστoιχης

επετηρlδας αρχαιότ/τας.

βl οι κατά τ/ δημοσίευση του παρόντος νόμου υπη

ρετούντες ως μέλη του Ε.Ε.Π., οι οποίοι πληρούν τις

nρoϋnoθέαεις του εδ. α' τ/ς παρούσας παραγράφου

του παρόντος όρθρου και δεν έκαναν χρήση του δι

καιιψατος ένταξής τους, txow δικαlωμα να ζηΊήσow

μια φαρό τ/ν προκήρυξη θέσης ΚαθηγηΊή Εφαρμογών,

η nλήρωση τ/ς οπolας γΙνεται με ανοικΊή διαδικαolα

μέτό από κρίση από το εκλεκτορικόσώμα του Τμήματος
aύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 16 του ν. 14041
1983, όπως ισχύει, και του π.διτος 227/1996. Για τ/ν

περlπτωση αυΊή εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία

του εδαφloυ α' τ/ς παρούσας παραγράφου. Σε περί

πτωση θετuιής κρ(σης ο ενδιαφερόμενος διορίζεται σε

θέση ΚαθηΥηΊή Εφαρμογών κσι υπάγεται οπς διατάξεις

του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, που δItnow τα Ε.Π..
Σε nEρlmωoη που εκλεγεΙ άλλος υποψήφιος, εάν η

διαδικοσ!α αποβεί άγονη ή κριθεΙ αρνηnκά, ο ενδιαφε

ρόμενος μπορεΙ μέσα σε αποκλειστική προθεσμΙα τριών

(3) μηνών από τ/ν ημέρα διεξαγωγής τ/ς αρνητικής

ψηφαφορlας να ζητήσει με αίτ/σή του στο Υπουργεία

Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, διαμέσου του οι

κεΙou Τ.Ε.Ι., τ/ μετάταξή του με βαθμό Β' σε κενή

οργανική θέση τ/ς δημόσιας εκπαίδευσης ή του Δη

μοοΙου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., στ/ν οποία διορίζεται κατό

πρατεραιότ/τα και κατά παρέκκλιση των περί ανώτατου

_ oρloυ ηλιι<Ιας κειμένών διατάξεων, εντασσόμενος στο

- τέλος τ/ς αντlστoιχης επετ/ρίδας αρχαιότ/τας.

γΙ Το Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών σε κάθε Τ.Ε.1.

καταργείταΙ.

δΙ Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.1404/1983 αντι

KαθtσταTα, ως ακολούθως:

'2. Οι θέσεις του Ε.Ε.Π. aYήκow στο Ίδρυμα και τα

μέλη του τοποθετούνται με απόφαση του Συμβουλίου

Τ.Ε.1. στο Τμήμα εκεΙνο του Ιδρύματος, στο οποίο

αναλαμβάνουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες, Τα

ως άνω ισχύουν κοι για τις θέσεις των κατά τ/ δημο

σίευση του παρόντος νόμου υπηρεταύντων μελών του

Ε.Ε.Π.:

ε) Οι εκκρεμεΙς διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μελών

Ε,Ε.Π. σwεXίζoνται και ολοκληρώνονται κατό τις κεί

μενες διατάξεις περί Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν. Στ/ν πε

ρίπτωση αυτή οι διοριζόμενοι txow το δικolωμα να

κάνουν χρήση του εδ. β' τ/ς παρούσας παραγράφου

ΚOt εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του εδ. ί:ι' τ/ς

παρούσας παραγράφου.

12, Η πορόγραφος 1 του όρθρου 19 του ν. 1404/1983,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 ταυ ν. 24131
1996, ανnκαθίστατα, ως εξής:

"Για τ/ν Kάλuιl-01 εKπαιδευnκών αναγκών των Τ.Ε.1.

μπορεί να ανατεθεί, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό

έργο ενός ακαδημαϊκού έτους ή ενός ακαδιJμα'Koύ

εξαμήνου, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, ΕργαΟτ/

ριακούς Iwopyoroc; ΚOt σε Εκπαιδευτικούς Ειδικών

Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με ΔWΑτότ/τα ανανέωσης από

τον Πρόεδρο του Τ.Ε.1. τ/ς σύμβασής τους μέχρι δύο

ακόμη ακαδημαίκά έτη, μετά από πράταση του Συμβαυ

λΙου του Τμήματας, εισήγηση τ/ς αμάδας μαθημότων

ΚOt σxεnκή απόφαση του Συμβουλίαυ Τ.Ε.Ι.. Η ως άνω

ανανέωση δεν μετατρέπει τ/ν εν λόγω σύμβαση ερ

γασίας σε αορΙστου χρόνου:

13. Στο άρθρα 19 του ν. 1404/1983, όπως ανnκα

ταστόθηκε με τ/ν παρ. 3 του όρθρου 57 του ν. 24131
1996 ΚOt ΤΡOπoπOtήθηKε με το όρθρα 16 του ν. 24541
1997 (ΦΕΚ 7 Α'Ι, επέρχονται από τ/ δημασlεuση ταυ

παρόντος νόμου οι ακόλουθες ΤΡοποποιήαεις:

α) Το εδάφιο δ' τ/ς παρ, 4 αvnκαθ(ΟτατOl ως ακο

λούθως:

'δ. EKπαιδεunκoi ειδικών μαθημότων Τ.Ε,Ι.:

Πτu)(io ή δίπλωμα Α.Ε.1. εοωτερικού αVΉστoιχης ει

δlΚότ/τας ή ισότιμο εξωτερικού και τριετής διδακτική

εμπειρία κατάλληλου omntδou.

Αναγνωρισμένοι μεταΠΤUXΙακOΙ τίτλοι σπουδών σwε

κτιμώνται, εφόσον σXετlζoντσι με τ/ν ειδικότ/τα:

β) Το εδόφιο ζ τ/ς παρ. 4 ανnKαθίσταται ως ακο-
λούθως: '

"ζ. Από τα αρμόδια όργανα πρ6σληl\<1ς GWεKnμόται

κόθε φορά η πpαηγaίιμενη εκπαιδευτική πρoϋnηρεσlα

στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.:

γ) Η nαράγραφoς 7 ανnKαθΙσταται ως ακΟλούθως:

"7. Με αιτιολογημένη πρόταση ταυ ΣuμβouλlΌU του

Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μπα

ρούν να προσλαμβάνονται, μετά από πρόσκληση, με

ετήαια σύμβαση εργασΙας μερικής οπασχόλησης, που

μπορεΙ να ανανεώνετοι με την (δια διαδικaσlα, Ειδικοί

ΣυνερΥότες Τ.Ε.1. κάτοχοι ΤΙτλου Α.Ε.1. ή Τ,Ε.Ι., που

KaTtxow διευθυντική' θέση οε σημανnκή παραγωγική

μονάδα ή οργανισμό. Οι Ειδικοί IwEρyόToc; διαθέτοw

εξειδικευμένη εμπειρ(α και προωθημένη γνώση εφαρ

μογών, όπως αUΊΉ τεκμoiρεται από εξαεΊή τουλάχιστον

από λήψεως ητυχΙου εΠαγγελμonκή σταδιοδραμία αε

χώρους παραγωγής. Στους Ειδικούς Συνεργάτες Τ.Ε.1.

ανατίθεται κατό κύριο λόγο η διδασκαλία ενός (1) ή

δύο (2) μαθημότων εξειδίκευσης σε σwολική απασχό

ληση μέχρι πέντε (5) ωρών εβδομαδιαίως:

r

ι
!r
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δ) Η παρόΥραφος 9 αντικαθlσταται ως ακολούθως:

'9. Με απόφαση του Σι)μβoυλloυ του Τ.Ε.Ι., που

εκδίδεται ύστερα οπό ειδικά οιτιολογημένη εισήγηση

της ομάδας μαθημάτων και πρόταση της Συνέλευσης

του Τμήματος, μπορούν να μετοκαλούνται μετά από

πρόσκληση για ένα ακαδημαϊκό έτος ως επισκέπτες

Καθηγητές Τ.Ε.Ι., Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες που

έχουν προσάνταΚαθηγητήή ΕπίκουρουΚαθηγητήΤ.Ε.1.

ή Καθηγητές Εφαρμογών ή κατέχουν αvτiστoιχη θέση

σε lδΡυμΟ της ημεδαπής ή αλλοδαπής για Kόλuψ'J

ειδικών εκπαιδευτικώναναγκών, παροΧή ειδικων τεXVΙ

κών υπηρεΟ1ώνκαι συμβολήοε χρηματοδατούμεναερευ

νητικά προγράμματα.Η πρόσκλησημπόρείνα ανανεωθεί

με την !δια διαδικασίαγια άλλα δύο (2) έτη. Προκειμένου

ειδικά για Καθηγητές Α.Ε.Ι., Καθηγητές ή Eπlκoupoυς

Καθηγητές Τ.Ε.Ι. και Καθηγητές Εφαρμογων, η πρό

σκλησή τους μπoρεt να γίν", με απόφαση του Υπουργού

Εθνικής Παιδεtας και Θρησκευμάτων, εφόαον υπάρχει

έγκριση εκπαιδευτικής άδειας από το Α.Ε.Ι. και το Τ.Ε.1.

που ανήκουν και πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος

και γνώμη του Σι)μβoυλloυ του Τ.Ε.1. υποδοΧής:

ε) Το εδάφιο β' της παραγΡόφου 10 αVTU<αθlσταται

ως ακολούθως:

'β. Με απόφαση του Σι)μβουλ(ου του Τμήματος, οι

Εmστημovικol και ΕργαστηριακΟΙ Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., κα

θώς και αι εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων Τ.Ε.Ι., μπο

ρούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να

διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δΙδαξαν

το εξάμηνο που έληξε. Στην περίπτωση αυτή καταβάλ

λεται αποζημ!ωση για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε

εξεταζόμενου μαθήματος, υπολογιζόμένης στις αποδο

χές του τελευταtoυ μήνα της σύμβασής τους. Η απο

ζημίωση αυτή ~εν μπορεί να υπεΡβοίνει συνολικά το

ήμισυ των αποδοχών του τελευταίου μήνα της σύμβασής

τους. Η δαπάνη θα βαp(ιvει τον προϋπολογισμό του

οικεlou Τ.Ε.Ι.:

14. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλolου Ε' του

άρθρου 20 του ν. 1404/1983, όπως η τελευταlα αντι

καταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου fj1 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 εκπαtδευτική άδεια ως

ακολούθως:

α) Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή την

απόκτηση μεταπτυχιακού ΤΙτλου σπoυδιίlν σε εκπαιδευ

τικό ίδρυμα της χώρας ή αvτiσταιxo αναγνωρισμένο

ίδρυμα του εξωτερικού, εφόσον δεν KατέXΣUV αvτiστoιxo

ΤΙτλο με αυτόν για τον οπΟΙο ζητείται η χορήγηση της

εκπαιδευτικής άδειας, διάρκειας μέχρι τριων (3) ετων

για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και μέχΡι δύο

(2) έτη για την απόκτηση μεταmυχιακού ΤΙτλου.

Η συνολική διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για

τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποι<τήσουν

μεταπτυχιακό τtτλo και διδακτορικό δίπλωμα δέν μπορεί

._ να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη,

β) Για την απασχόλησή τους σε χώρους εργασίας

στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. στους οποlους γινεται

εφαρμογή εmστημονικων ή καλλιτε)(VΙκων μεθόδων και

γνιίlσεων. Kαθιίlς και Υια τη συμμετοχή τους σε ερευ

νητικό έΡΥΟ σε εκπαιδευτικό ή επιστημονικό ίδρυμα ή

φορέα της χώρας ή του εξωτερικού, διάρκειας μtxpι

τριων (3) ετων τμηματικά ή εφάπαξ. .
γ) Εάν ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που χορηγή

θηκε στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με την παρ. ι

Oταιxεto α' δεν επαρκεΙ, μπoρεt να XOpηyηθεt εκπαι

δευτική άδεια πέρα από τα προβλεπόμενα άρια μέχρι

ενός έτους, χωplς αποδαχές ή άλλες δαπάνες για τα .
ΔημόcnO. Για κόθε ΠεΡΙπτωση 'ο χρόνος αυτός θεωρεlται

χρόνος πραγμaηκής unηρεolας. Μετά τη λήξη της

εκπαιδευτικής άδειας ο εκπαιδευτικός υπαχΡεούται να

υπηρετήσει στο Τ.Ε.1. για διπλάσιο χρονικό διάστημα,

διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο Δη

μόσιο ποαό ίαο με πς αποδοχές του χρόνου, παυ

απαιτεtται να υπηρετήσει, σύμφωνα με τις διαΤάξεις του

δημόσιου λογιστu<ού.

δ) Όσοι έκαναν χρήση του εδαφίου α' δικοιούνται

εκπαιδευτικής άδειας κατ ανώτατο όριο μtxpι ενός

έτους για τις περιπτωοεις του εδαφ!ου β' της παρούσας

παραγράφου.'

15. Το εδ. β' της πορ. 2 του άρθρου 21 του ν.

1404/1983 αντικαθίσταται και πpόστtθεται μετά από

αυτό στoιxεto γ) ως ακολούθως:

'β) Ως πρασόντα διορισμού για το Ε.Τ.Π. ορίζονται:

Ι) ΠΤUXΙO Τ.Ε.1. και ϊ) τετραετής εργαστηριακή ή επαγ

γελματική πεlρα.

Τα παραπάνω προσόντα nρtπει να ε(ναι αvτiστoιXα

της θέσης που πρόκειται να πληρωθει

γ) Το ανώτατο όριο διαρισμού σε θtσεις Ε.Τ.Π., που

αρ!ζεται σύμφωνα με τις Kεtμενες διατάξεις, μπoρεt να

auξηθεΙ μέχρι το 450 κατά 100 αριθμό ετών nρo()nηpεσlaς

του υπQψηφ(oυ από την κτήση του αvτioτoιxoυ ιmιxtou

σε τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού:

16. Τα εδάφια β' και Υ της παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 1404/1983, όπως συμπληριίlθηκαν με την παρ.

2 του άρθρου 71 του ν. 156611985 και την παρ. 3 του

άρθρου 25 του ν. 1824/1988. τραποποιούνται ως εξής:

'β) Ο ΓεVΙKός Γραμματέας της Υπηρεσίας Διοικητικής

Μέρψνας (Υ.Δ.Μ.) προέρχεται από το διοικητικό προ

σωπικό του οικε(ου Τ.Ε.Ι. και εκλtγετoι για τριετή θητεtα,

από τη συνέλευση του Τ.Ε.Ι..

Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί, κατά τη διάρκεια της

θητεlας του, την οργανική του θέση και εξελΙσσεται

βαθμολογικά σε aυτή' σύμφωνα με τις ιαxϋoUΣΕς δια

τάξεις. Αν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από τη

λήξη της θητε!ας του, ΟΙΝταξιαδοτεlται κατά τις Kεfμενες

διατάξεις και με αποδοχές του βαθμού της οργανικής

του θέσης. Με απόφαση του γΠουΡγού Εθνικής Πaιδεlaς

και Θρησκευμάτων ρUΘμlζoνται θέματα υποβολής υπο

ψηφιοτήτων, διαδικαotας εκλαγής, διαρισμού, ανάληψης

καθηκόντων, ανανέωσης θητείας, έκδοσης σχετικών

πρόξεων, κάθε σχετικό θέμα που aφoPό την παραπάνω

διαδικασία, καθως και θtματα αναπλήρωσης του Γενικού

Γραμματέα όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ή

προσωρινής 'ανάθεσης καθηκόντων Γενικσύ Γρομματέα

σε υπάλληλο του Τ.Ε.Ι., όταν στο Τ.Ε.1. δεν υπάρχει

διοικητικός υπάλληλος με τα προσόντα αυτά:

'γ) Προσόντα διορισμού σε θέση Γενικού Γραμματέα

είναι:

Ι) ΠτυχΙο Τμήματος Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης

ή Δημόσιας Διolκησης Α.Ε.1. ή Οικονομικού Τμήματος

Α.Ε.1. ή Διolκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής Τ.Ε.Ι.,

της ημεδαπής ή ισότιμσ εξωτερικού.

ίί) Τουλάχιστο δεκαετής Emruxήc; διοικητική εμπειρία
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από τ/ν οποία η πενταετής να είνιιι σι. /Jt'ση προίστα

μένου Υ.Δ.Μ: Τ.Ε.Ι..
Κατά τ/ν επιλογή συνεκτψώνται μετστηυχιοκο! τίτλοι

σπουδών, ξένες γλΙ;,σσες και συγγραφική δραστηριότητα

σε διοικητικό ή εκπαιδευτικό θέματα:

17.·Οrmυστ/νπαρ.1 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983
και στο στοιχ. β. τ/ς πορ. 1 και των πορ. 2 κοι 3 του

όρθρου 26 του ν. 1404/1983. όπως αντικαταστόθηκαν

με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996
σνσφερετα ο Τομέος Τ.Ε.Ι. του ΕΣγπ. εφεξής κοι μέχρι

τ/ λειτουργία του οργάνου αυτού, νοείται ότι η αρμο

διότ/τα αυτή ασκείται από το Ι. Τ. Ε ..
18. Μετι, το εδ. β. τ/ς παρ. 2 του όρθρου 26 του ν.

1404/1983, όπως οντικοτοστάθηκε με τ/ν παρ. 6 του

όρθρου 57 του ν. 2413/1996, τίθεται τελεία.

Οι λέξεις "κα". καθώς και ΤΟ στοιχείο γ τ/ς περί

πτωσης γ τ/ς ίδιας παραγρόφου διαγράφονται Η πε

ρimωση γ αναδιατυπώνεται ως ακαλούθως:

'Στ/ν περίπτωση που στα Τμήμα δεν μπσρούν να

συσταθούν ομάδες μαθημάτων, η Επιτραπή προγράμ

ματος σπουδών συγκροτεlται με σπόφοοη του προϊ

σταμένου ταυ Τμήματας και απά 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

κατάπιν σχετικού οιτήματος του προισταμένου του Τμή

ματος' και 'καθώς και από μέλη φορέων τ/ς παραγωγής

που ορίζονται μετά από σχετικό αίτημα του προιστα

μένoιf διαγρόφονται

19. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983. όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρσυ 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 οτιόφσση της Γενικής Συνέ

λευσης του κάθε Τ.Ε.Ι.. η οποία λαμβόνεται με πλειο

ψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών που τη συ

γκροτούν και η οποία εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά

• της και την πληρότητά της από τον Υπουργό Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων:

20. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 1404/1983, όπως
αναριθμήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγρόφους

11 και 12του άρθρου 71 του ν. 1566/1985, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

'Στα πλαlσια της απσστολής TouS οι σπουδαστικές

λέσχες μεριμνούν για τη σιΤΙση και στέγαση, τ/ χορήγηση

υποτροφιών άτοκων δανείων και όλλων οικονομικών

ενlσxυσεων προς τους σπουδαστές με κριτήρια τ/ν

οικοναμική τους κατάσταση σε συνδυασμό με την επί

δοσή τους στις σπουδές. Η παροχή στέγασης ιφος

τους σπουδαστές είναι δυνατό να πραγματοποιείται και

με επιδότηση του μισθώματος στο πλαίσιο των πιστώ

σεων που διατiθενται για το οκοηό αυτόν. Με οπόφαση

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

καθορίζονται οι λεπτομέρειες τ/ς διαδtKασίας χορήγη

σης της επιδότησης αυτής. Με αποφάσεις του Υπουργού

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. αου εκδίδονται

μετά από γνωμη των Τ.Ε.Ι. και των σπουδαστικών

--λεσχών. Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και ηροίπιοθέσεκ;

για τις· παροχές αυτές. ΕΗίσης. οι σπσυδαοτικές λέ.οχες

μεριμνούν για την κοινωνική πρόνοια. τ/ν Επαγγελματική

αποκατάσταση ΚΟΙ τον επαγγελματικό προσανατολισμό

των σπουδαστών. Οι αποφάσεις της ησροψσαο παρα-

γράφου εκδίδονται με σύμπροξη .και του Υπουργού

Οικονομικών."

21. Μετεγγραφές οπουδαστών από Τ.Ε.Ι. εσωτερικού

σε ανώτερες σχολές αρμοδιότητας άλλων υπουργείων

και αντιστρόφως δεν επιτρέπονται.

Σχετικές αιτήαεις που εκκρεμούν δεν εξετάζονται

22. Οι θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών
της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1404/1963 αυξάνονται

κατά ενενήντα πέντε (95) με ιοάριθl.η αντίστοιχη μείωση

των θέσεων τών Καθηγητών Εφαρμογών του ίδιου

άρθρου.

23. Το εδάφιο If της παραγράφου 1 του άρθρου 16
του ν.1404/1983. όπως συμπλ~ρώθηKε με τ/ν παρ.6

του άρθρου 1 του ν. 1865/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

'β) Εφόσον τα μέλη Ε.Π. ενός Τμήματος δεν πληρούν

τις πραϋποθέσεις της προηγούμενης περiπτωσης. το

σώμα εκλεκτόρων συγκροτείται ή σψπληρώvεται από

μέλη Ε.Π. και άλλων Τμημάτων Του ίδιαυ ή συγγενέ

στερου γνωστικού πεδίου του lδιου ή άλλου Τ,Ε.Ι και.

αν δεν υπάρχουν, από άλλους επιστήμονες αντiaτaιxων

προσόντων και αντίστοιχης ειδικότητας προς την υπό

πλήρωση θέση.

Η συγκρότηση ή συμπλήρωση του σώματος εκλεκτό

ρων γίνεται με αιιόφοοη του συμβουλίου του Τ.Ε.1. μετά

οπό γνώμη του συμβουλίου του οικεlου Τμήματος, εφό

σον πρόκειται για μέλη Ε.Π. του ίδιου Τ.Ε.Ι, ή με

σηόφαση-του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ

μάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος και

του Ι.Τ.Ε.. άταν πρόκειται για μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι

ή άλλους επιοτήμονες.

Για τις προκηρύξεις θέσεων Ε.Π. πσυ txow γινει

μέχρι τη δημoσlευση της απόφασης συτής, εξακολου

θούν να εφαρμόζονται ΟΙ μέχρι τη δημοσίευσηιοχύουσες

διατάξεις για τα εκλεκτορικά σώματα.

24. Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.

2530/1997 εμπίπτει κσι ο Διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι..

25. Ειδικώς οι αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο

διδοσκαλίας, όπως προσδιορίζεται από το εδ. β' τ/ς

παρ. 2 και από το εδ. γ της παρ. 3 του άρθραιι 8 του

ν. 2530/1997. δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις δύο (2)
ώρες εβδαμαδιαίως για τους υπεύθυνους αμάδων μα

θημάτων των Τ.Ε.Ι.

26. Μέλη Ε.Π. των ΤεχνολαΥικών Εκπαιδευηκών ι

δρυμάτων (T.E.I.J αποχωρούν αυΤOδtKαίως από τ/ θέση

τους όταν λήξει το ακαδημαικό έτος, μέσα στο αποίο

συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας

τους.

Άρθρο 2

1. α) Στο άρθρο 51 του ν. 156611985 προστίθεντοι

παρόγραφοι 5 και 6 ως εξής:

'5. Το οχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά

τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου

του κάθε τριμήνου. έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο

Διευθυντής ή δύο τουλάχιστο φορείς, που μετέχοw

στο σχολικό συμβούλιο.-

'6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων Ρυθμίζοντοι οι λεπτομέρειες εφαρμογής

του παρόντος άρθρου:

β) ΤΟ άρθρο 53 του ν. 1566/1985 aVTIΚG8iotaTαt ως

εξής:
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Ί. Η άψμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μα

θητών της πρωτοβάθμισς κσι δευτεροβάθμισς δημόσισς

εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα του παρόντος νόμου

προϋποθέτει τη συγκράτηση και λειτουργία συλλόγων

γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις διατόξεις των

επόμενων παραγράφων και του Αστικού Κώδικα.

2. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολειου

συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επω

wμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε

αυτόν. Η διolκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και

κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη

νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Οι εκλογές διεξάγονται

με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής

αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές

Kατατiθενται περισσότερα από ένα ιj.ηφOδέλτια. Στην

nepImwoη που ΟΙ εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφο-

_ δέλτιο, κάθε .,.,φοφόρος μπαρεί να επιλέξει μέχρι το

40% των εκλεγομένων. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν

ο ένας ή και ΟΙ δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές

επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές. εφόσον δεν ψη

φίσουν γονείς, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα

τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που

δεν επΙΤUVXάνεται και μετά την επανάληιj.η των εκλογών

η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του

σχολείου. ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέ

γεται νoμfμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική εm

τροπή, στο σχολικά συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται

στην ένωση γονέων.

3. Οι σύλλογOl γονέων των σχολείων της ίδιας ΚΟΙ

νότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος συγκροτούν

μΙα ένωση γονέων. Κάθε σ~oγoς εκπροσωπείται στην

ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μα

θητές, των oπolων ΟΙ γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές

για την ανάδειξη της διolκησής του. Στην nEpίmwoη

που ΟΙ γονεις 'του συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις

εκλογές εκπροσωπούν λιγάτερους σπά τριάντα μσθητές,

ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείτοι στην ένωση γονέων

με έναν εκπΡάσωπο.

4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή νομαρχισκού

διαμεΡΙσματος συγκροτούν μίσ oμoσπoνδiα γονέων. Κά

θε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων σπό

έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μσθητές. Στην πε

pimωoη που ΟΙ μαθητές των σχολείων που ανήκουν

στην ένωση είνσι λιγάτεροι σπό τριοκόσιους. η ένωση

εκπροσωπείται στην οικείο ομοσπονδίσ με ένσν εκπρό

σωπο.

5. Οι oμoσπoνδiες γονέων της χώρας συγκροτούν

μία συνoμoσnoνδiα. Κάθε oμoσπoνδlσ εκπροσωπείται

σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους

πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των oπolων οι

σύλλογοι εΙναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και

σψμετεlXαν οτις τελευταίες εκλαΥές γισ την ανάδειξη

της ομοσπανδίας. Σε nεpImwoη που οι μαθητές των

σχαλε1ων αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακό

Qιους, η οικεία ομοσπανδία εκπροσωπείται στη ουνο

μασπονδία από έναν εκπρόσωπο.

6. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους

συλλόγους γονέων των μαθητών των ιδιωτικών σχολικών .
μονάδων. Ο σύλλογος Των διδασκόντων κόθε ιδιωτιΚής

σχολικής μονάδας και τα μέλη του διοικηΤ1Κού σψβου

Μου του συλλόγου γονέων συγκροτούν το σχολικό

συμβούλιο. Στα σχολικά σψβούλιο των ιδιωτικών σχο-

λlκών μονάδων της δευτεροβάθμιας εKπαlδευσης με

τέχουν κοι τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων,

που ορίζοντοl με απόφαση του συμβoυλloυ της μαθητικής

κοινότητας.

7. Στην έννοια 'γονείς'. κατά τις ως άνω διατάξεις.

περιλαμβάνονται και ΟΙ επίτροπOl κσι οι νόμιμο διορι

ομένοι αντιπρόσωποΙ τους.

8. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προ

σώπου. εmτptπεται μόνο KarIιmv έγγραφης voμtμως

επικυρωμένης εξσυσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού

πληρεξoυσloυ.

9. Η θητεlα όλων των μελών του Δ.Σ. του συλλόγαυ

των γονέων του σχολείου. του Δ.Σ. της ένωσης, τ/ς

ομσσπσνδίας και της συνoμoσπσνδlας γονέων είναι

διετής. καθώς και η θητεlα 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 ανω

τέρω όργανα. λήγει αυτοδικαίως στην nεp(mwoη που

τα Τέκνα τους δεν φοιτούν πλt6ν στο σχολείο.

10. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν τυχόν

σvτiθετων διατάξεων των καταστστικών συλλόγου, έ

νωσης. ομοσπονδlας και συνoμoσπoνδiσς.

11. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος ΟΙ σύλλογOl

γονέων, ΟΙ ενώσεις συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες

ενώσεων συλλόγων γονέων και η oυνoμoσπoνδlα διε

ξάγouν εκλογές για την σνάδειξη νέων aφετών διοι

κήσεων. Οι, εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προ

ϋποθέσεις των nραηγούμενων παραγΡόφων εντός των

παρακάτω προθεσμιών:

α) Για τους συλλόγους γονέων μέχρι 31.12.1998.
β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων σπό 1.1.1999

μέχρι 28.2.1999.
γ) Για τις ομοσπονδlες ενώσεων συλλόγων γονέων

από 1.3.1999 μέχρι 15.4.1999.
δ) Γιο τη σuνoμoσπoνδlα σπό 16.4.1999 μέχρι 31.5.

1999.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδεlας και

Θρησκευμάτων, ρυθμΙζεται κόθε σχετική λεπτομέΡεια
για την εφΟΡμογή των npoηvoύμcvwv πσρσyplιφων.

13. Με κοινή απόφαση των γΠΟυΡγών Εσωτερικών,

Δημόσισς 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

Aυτoδιoiιjσης. Με όμOlσ απόφσση KoθopIζαVΤαι ΟΙ προ

ϋποθέσεις, καθώς κσι η διαδιKσσlσ. οργάνωσης και λει

τouρytας των σχολών αυτών.

14. Ο διευθυντής του σχαλεlου, όπου δεν έχει ιδρυθεί

σύλλογος γονέων. μεptμνά μόνο γtα τη σύγκληση γενικής

συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να ιδιΜ!ει αυτός,

σύμφωνα με τις διι>τάξεις του παρόντος. Ο διευθυντής

του σχολεlou. τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν από

τη γενική συνέλευση. καλεί τους γoνεlς κσι ενημερώνει

σχετικά το σύλλογο των διδασκόντων'-

2. Η διάταξη της ποραγράφου 1 του άρθρου 17 του

ν. 241311996 τροποποιείται ως Ql(ολούθως:

Ί .α) Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτεpu<ού. όταν

δεν υπόρχουν, απουσιόζοw ή κωλύονται, αναπληρώ

νονται από δημόσιο εKπαιδευτιιlό πρωτοβάθμισς ή δευ

τεροβάθμισς εκπαΙδευσης.

β) Ανοπληρωτές των Συντονιστών Εκπσ!δευσης του
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Εξωτερικού όρίζονται εκποιδευτικοι Mlι .XOUV δωδε

καετή τουλάχιστον πραγματική υπηΡ&121ιι στην εκπαί

δευση, σπό τ/ν οποία δέκα (10) έτη τουλόχιστο σε

δημόσια σχολεί... πρωτοβόθμιας ή δευτεΡοβόθμιας εκ

παίδευσης, καθώς και επαρκή γνώση της ,/λώσσας τ/ς

χώρας υποδοχής ή τ/ς αγγλικής ή γαλ/lJιής ή γερμα

νικής γλώασας.

γ) Οι αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης

του Εξωτερικού ορίζονται με απόφοση του Υπουργού

Εθνικής Ι',οιδείας και Θρησκευμότων, ύστερα από αι

τιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διείιθυνσης του

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας κοι Θρησκευμότων

(Δι.Π.Ο.Δ.Ε.).

3.α) Το όρθρο 18 παρ. 5 του ν. 2413/1996 κατορνείτοι.

β) Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλή

λους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες ΚΟΙ

γραφεία του εξωτερικού χορηγείται αναρρωτική άδεια

μέχρι δέκα (10. ημέρες το έτος με απόφαση του

Συντονιστή Εκπαίδευσης, 'ύστερα από γνωμάτευση ια

τρού και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις

τρεις συνεχείς ημέρες.

γ) Για άδειες παυ υπερβαίνουν τις δέκα (10) ημέρες

το έτος ή ης τρεις συνεχείς ημέρες η όδεια χορηγείται

από τις υγειονομικές εmτροΠές των διευθύνσεων, που

οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικό, με την κατάθεση

των απαραίτ/των δικαιολογητικών από νοσοκομεία της

χώρος απόσπασης.

Για τους συντονιστές εκπαίδευσης η ως άνω άδεια

χορηγείται με ης ανωτέρω προϋποθέσεις, μετά από

σπόφσοη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Παιδείας ο

μογενών και Διαπολιησμικής Εκπαίδευσης (Δι.Π.Ο.Δ.Ε.)

του γπουργείου Εθνικής Παιδείος και Θρηοκευμάτων ή

'των υγεισνομιt<ών επιτροπών σντίστοιχσ.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2413/1996 τρο

ποποιείται ως ακολούθως:

·1. Οι εκπaιδευτικ:oi που επιθυμούν να αποσπασθοιίν

στο εξωτερικό υποχρεούνται:

α) Να Ul100Toύν εξέταση για τ/ διαπίοτωση τ/ς

επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσσς της χώρας στ/ν

onoia ζητούν απόσπαση και σε περίπτωση που δεν

επαρκούν οι υποψήφιοι σε μια οπό τις γλώσσες αγγλική,

γολλική ή γερμανική.

β) Να παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα

εmμόρφωσης. Δεν υποχρεούνται στ/ν εξέταση του εδ.

α' όαοι εκΠ01δεUT1Κoί κατέ!<ουν τiτλo, ο οπαίος απο

δεικνύει επάρκεια γνώσης τ/ς ξένης γλώσσας, σύμφωνα

με ης εκάστοτε ισχύουσες διαΤάξεις:

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 241311996
συμπληρώνεται και τροηοεοιειτα ως ακολούθως:

'Ι. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

03ρησKΕUΜότων EmTptnεTot να αποσπώνται στο εξω

rερικό ύστερα από aίrησή τοος δημόσιοι εκπαιδευτικοί

,,ρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τ/ς η

μεδαπής, οι οποίοι:

α) Έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθιιιας εκπαίδευσης.

β) Έχουν επαρκή γνώση τ/ς γλώσσας της χώρας

στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική,

γαλλική ή γερμανική.

γ) Έχουν ΠοΡακολουθήσεl επιτυχώς πρόγραμμα επι

μόρφωσης.

Μέχρι τ/ν έναρξη λειτουργίας των πραγραμμάτων

autών, οι αποσπώμενοι εκπαιδεUTU<.ο{ παρακολουθούν

υποχρεωτικά ταχύρρυθμα αεμινάρια που αργανώνονται

από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

6. Η διάταξη τ/ς παραγράφου 2 του άρθρου 23 του

ν. 241311996 ιροποαοιατα ως ακολούθως:

"2. Η απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών με

αl1αδαχές στην Ελλάδα κο1 επιμίοθ,ο στο εξωτερικό ή

μόνο με αποδοχές ή χωρίς αl10δοχές και χωρίς επψίσθιο

γίνεται για τρία (3) συνολικά 'σχολικά έτη. με δυνατότ/τα

παράτασης δύο (2) ακόμη ετών. ύστερα από εισήγηση

του οικείου Συντονιστή Εκπαόδευσης ρχετικά με πς

ανάγκες τ/ς υπηρεσίας και τ/ν καταλληλότητα του

εκπαιδευτικού.

Δυνατότ/τα νέας αηόσπσοητ; στο εξωτερικό δεν υ

πάρχει για εκπαιδεUT1κούς, οι οποίοι συμπληρώνουν ή

έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη οπόσπασης.

Εκπαιδευπκοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τρία

(3) συνολικό έτη απόσπασης στο εξωτερικό έχουν

δικOίω~ια απόσπασης μέχρις ότου συμπληρωθεί η τριετiα.

Ο χρόνος απόσπααης υπολογίζεται' από την έναρξη

του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η αVΆΛΗιlΛ1

υπηρεσίας γίνεται εντός του Α' τετραμήνου του οχολικού

έτους απόοπασης. Η απόσπαση παυ γίνεται μετά το

Α τετράμηνο του σχολικού έτους απόσnoσης και λήγει

στη διάρκεια σχολικού έτους l1οΡατείνεται μέχρι τ/

λήξη αυτού.

Περαιτέρω παράτοση τ/ς απόσπααης εKnoιδεuτtKών,

πέραν τ/ς πενταετίας, tmTptnETao σε εξαιρεηκές πε

ριπτώσεις:

α) εΚΠΟ1δευτικών που αποσπώνται εξοΡχής χωρίς ης

τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το

εmμίσθιο του εξωτερu<οu, ύσΊερα από οίτησή τους και

εφόσον στους εκπαιδευτικoUς αuτoύς καταβάλλεται η

μισθοδοσία από τοmκούς φορείς.

β) όταν η παράταση τ/ς απόσπασης επιβάλλεται από

διακρατικές συμφωνίες,

γ) όταν είναι αδύνοτη η οντικατάσταση των αποσπο-

σμένων: .
7. Στ/ν παράγροφο 12 του άρθρου 23 του ν. 24131

1996 απολείφονταl οι τελευταίες λέξεις:

' ... και διετείς τουλόχιστον μεταπτυχιακές απουδές'

και προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Άπόσποση πέ

ραν της πενταετίας στα σχολεία τ/ς παρούσας παρα

γράφου επιτρέπεται προκεψέιιου περί εκπαιδευτικών,

συζύγων Ελλήνων δημόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων.

οι οποίοι προτείιιοντοι από τ/ν Ελληνική Κυβέρνηση

κοι διορίζονται o~ θέσεις διεθνών οργανισμών. Το παρόν

εδάφια εφαρμόζεται Υια τις αποσπάσεις από το σΧΟλικό

έτος 1998-1999:
8. Στο άρθρο 23 του ν. 2413/1996 προστίθεται πα

ράγραφος 15 ως ακολούθως:

Ί 5. Όπαυ στο ν. 241311996 αναφέρεται ιιεντοεηα

απόσπασης των εκπαιδευτικών, νοείται εφεξής τριετία.'

9. Η κατά το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 241311996
επιχορήγηση γίνεται με απόφαση του γl10uργού Εθνικής

Παιδείας και ΘρησκευμάΊων.

10. Ως βόση για τον αριθμό των προσλήψεων του

πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού στ/ν Εκκλη

σιαστική Εκπαίδευση. κατά τις διατάξεις του άρθρου 6
παρ. 1 του ν. 246911997. λαμβάνεται υπόψη ο αροθμός

των υπηρετούντων τακτικών εκπαιδευτικών κοι προσω

ρινών αναπληρωτών την 3(}i lουνίou του ίδιου έτους,
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στον οποίο προστίθεται κοι ο οριθμός των κενών ορ

γανικών θέσεων στο σχολεία της Μέ.σης Εκκλησιασπκής

Εκπαίδευσης.

11. ΑΓlόιροlτοι Λιικείου '1nu έΧΟlJν δκεκριθεί ή διακρί

νονται .ιεταξύ των έξι (6) πρώτων θέσεωνστη Βαλκανική

Μαθηματική ή Πλ,ιροφορ,κή Ολυμηιάδσ ή τ/ Διεθνή

Μaθ-η~ιαnκr1 ή Πληροφορική Ολυμπιάδα και έχουν τVχει

σχετικής βρόβευσης, εγγράφονται από το aκαδιllιοικό

έτος 1998-1999 κσθ' unt.pPaoη του πριθμσύ εισακτέων,

χωρίς εξετόσεις σε Τ"ή,ιατα Λ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., εφόσσν

για τ/ν εισαγωγή στα Τμήματα αυτό εξετάζεται α:τις

γενικές εξετόσεις και το μάθημα των ΜαθημσTlκών.

12. Μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.1.. πσυ είναι αποσπασμένοι σε

πολΙTlκά γραφεία μελών Κυβέρνησης, βουλευτών και

ευρωβουλευΤ<.Ον. καθιόις και σε γρσφείσ πσλlTlκών κομ

μάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, σύμφωνα με

τη διάταξη τ/ς παρ. 2 σερ. Δ' του άρθρσυ 20 του ν.

1404/1983, αμείβσνται με τις αηοδοχές μελών πλήρσυς

Οl10σχόλησrις ΚΟΙ τελούν σε οναστολή των διδακτικών

τους κσθηκόντων.

13. Η αληθής έννοια τ/ς ησρ. 6 του άρθρου 1 του

ν. 2517/1997 είναι ότι σ, περίπτωση κρίσης Υ\α τ/

μονιμοποίηση ΗιΝ επίκουρων καθηγητών των ΑΕ.Ι, στο

εκλεκτορικό σιίJt.ια δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι ΟΙ μόν,ιμοι

επίκουροι του Τ~JήJlατος και τα μέλη Δ.Ε.Π. ανώτερης

βαθμίδας οπό αυτήν, για την οποίο γίνεται η κρίση,

κατά τις κείμενες διατάξεις ιιερί εκλεκτορικών σωμάτων.

14. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθl"πς και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης nOIJ κατέχουν θέση αιρετού εκπροσώπου

ορνσνισμών τοπικής αυτoδtoίι<ησης ο' και β' βαθμού δεν

μπορούν ταυτόχρονα να εmλέγονταl σε θέσεις προ(

στομένων διευθύνσεων και γροφείων σχολικών συμβού

λων και δlt:υθuντι1ιν σχολείων, Εάν είναι ήδη οροιστο

μενοι διευθύνσεων και γραφ,ίων, σχσλικσί σύμβουλσι

και διευθυντές σχολείων και εκλεγούν εκηρόσωποι ορ

γανισlll;,ν τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμσύ, α

παλλάσσονται ουτοδικαίως οπό τις ανωτέρω θέσεις

μετά τ/ν ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών

εκπροσώπων των οργανισμών τοιιικής σοτοδιοκηοηο,

15. Στα δεύτερσ εδάφια της περlπτωσηςα' Τιις παρ.

2 τσυ όρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Λ') σροσ

τίθεται από τότε που ΙσΧΙΙ(ίε το εξής:

"Με τ/ν ίδια σποφαοη καθορίζοντσι σι πρoίJπσθέσεις

σΙJμμετoχής στη διαδικασία επιλογής μεταξύ των οποίων

και το όριο ηλικίας, τα υποβλητέο δικαιολσΥηΤlJ<ό, σ

χρόνος, ο τρόπος κοι ο τόπος υποβολής 1ους, τα

όργανα εmλογής, τσ ειδικότερα κρι rήρlα επιλσγής και"

η απστίμηση συτών και η διαδl_ασία <οτάρπσης _αι

έγκρισης των πινάκων των εισαγομένων, σύμφωνο με

τον εκάστοτε οριζό,ιεvο οριθμό εισακτέων.'

16. Για τσυς φαιτ/τές πσυ υπάγονται στις δtατάξεις

του εδ. β' Π]ς ιιαρ. Ι Τ()') όρθρου 2 το.. ν. 186511989
(φΕΚ 210 Α'Ι εφορμάζονται αναλόγως οι διατάξεις του

άρθρου 13 το.. ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Λ'Ι.

Η παρούσα διάταξη ισχυει για τσ ακαδημα,κό έτσς

1998-1999.
17. Για τις ανόγκες 'ης ΟρΟοδόf,o .. Πατριαρχικής

·-r-χολής Άρχιεπίσκοπσς"Κύ,τρου Μσκάριος Γ αποσπώ
νται στο Πατρlσρx~o Αλεξανδρείας ~ιέχpι δεκαπέντε

(15) ιερωμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιος ή δευτερο

βόθμιος εκπαίδευσης, σύμφωνη JJI; τη διαδικασίατων

παραγράφ",ν 3 και Ι Ι τοι! όρθρου 23 'ου ν. 2413/1996.

όπως η τελευταία τροποπσιήθηκε με τ/ν παρ" 8 του

παρόντος άρθρου.

18.0) Η Ορθόδοξος Ποτρισρχική Σχολή "Αρχιεπίσκο

πος Κύπρσυ Μακάριος Γ" οναγνωΡίζετοl ως ισότιμη με

τις Λνώτερες Ε_κλησιοσΤIJ<ές Σχολές (Λ.Ε.Σ.) τ/ς Ελ

λάδας και υπό τις προϋποθέσεις nou λειτουργούν aυTές.

Οι τκιρεχόμενοι από ουτήν τίrλοι είνοι ισότιμοι με τους

τίτλους σπουδών πσυ χορηγούντσι από τις Α.Ε.Σ. Ελ

λόδας,

β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετό αΠό

πρόταση τσυ γπouργσύ Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ

μάτων και μετά από γνώμη ΤOlJ Εποπτικού Σψβouλίou

Εκκλησιαστικής Εκπαίδε..σης (Ε.Σ.Ε.Ε1 καθσρίζονται η

δισδαασισ και σι πρoίJπoθέσεις τ/ς ως άνω ισστιμίας.

Σπουδαστές πσυ έχουν εγγροφεί ΙΙΡιν τ/ν ως άνω

ανσγνώριση στ/ν Ορθόδοξη Πατριαρχική Σχολή "Λρ
χιεm.ΟI<ΟΠΟς KtJnpoU Μακάριος Γ'Ο απολαμβάνουν των

πλεονεκτημάτων της lσoτι~lίoς. εφόσον το ΙJεγaλύτερο

μέρος τ/ς προβλεπόlιενης. διάρκειας φοίτ/σής τους

διανύθηκε υπό το καθεστώς αυτών.

γ) Σε περίπτωση κστά τ/ν οποίο διαπιστωθεί αρμσδίως

όπ εξέλειπε οποιαδήποτε από τις πpoύπoθtσεις που

δικαιολόγησαν τ/ν αναγνώριση της ως άνω lσοτψίας,

οίρετσι, με τιρσεδρικό διάτovιlα, που εκδίδεται μετά από

πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκε..
μότων κσι γνώμη του Ε.Σ.Ε.Ε .. εν άλω ή εν μέρει η

ανωτέρω ανσγνώριοη σιιό το επόμενο aκoδl1μαΙKό έτος

τηο εκδόσεως του προεδρικσύ διατόγματος.

19. Η παρ. 3 του άρθρου 2 ΤOlJ ν. 2327/1995 συ

μπληρώνεται ατιό τ/ς ισχύος τ/ς ως ακολούθως:

'Γο Δ.Σ. τσυ Κέντρου ΕκπαιδευτικήςΈρευνας ΙΚ.Ε.Ε.)

σρlζει με απόφοοη του ένσ μέλος του ως σντιπρόεδρο,

ο οπσίος ασκεί όσες αρμσδιότ/τες του μεταβtβόζει ο

Πρόεδρος του Κ.Ε.Ε.. 'Εξι (6) ΤOlJλάχισταν μέλη του

Δ.Σ. τσυ Κ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικώς μέλη Δ.Ε.Π. των

Λ.Ε.Ι .. Για κάθε μέλος του Δ.Σ. ορίζεται με απάφαση

τσ.. Υηουρνου Εθνικής Παιδείας και Θρησκεψότων

αναπληρωμαΤlJ<ό μέλος, το οποίο πρέπει να έχει τ/ν

ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη:

20. α) Ο Γενικός Διευθυντής τ/ς Σιβιτανιδείσυ Δη

μόσιστ; Σχολής Τεχνών κοι Επαγγελμάτων δισρίζεται

επί τριειή θητεΙα με απόφαση του Υπουργού EθνtKής

Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του

Διοικητικσύ Συμβσυλίου τ/ς Σχολής. Για τ/ θέση τσυ

Γενικού Διευθυντή απαιτούνται:

i) Πτυχίσ ΑΕ.1. ή Τ.Ε.Ι. τ/ς ημεδαπής ή ισότιμσ τ/ς

αλλσδαπής, παυ αποτελεί τυΠlJ<ά πρασάν δισρισμού σε

κλάδα εκτιαlδευΤlJ<ών τ/ς δημόσιας εκπαίδευσης.

ii) Ε,ιπειρία στ/ διεύθυνση oργανισlJών ή υπηρεσιών

και γνώση τ/ς ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

ίίί) Γνώσεις τεχ",κές ή οικονφκές. που oπoδεΙKVύι:·

νται από οντίστοιχ.ες εμπειplες.

iν) Γνώσεις του ελληνικσύ εKπαtδευΤΙKOύ συστήματσς

και ιδιqίτερα τσυ συστήματσς τ/ς τεχνικής επαγγελμα

τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ν) Γνώση των ευρωπαικών εκπαιδευπκών ΣUOτ/μάτων

κω προοπτικών με ιδιαίτερη βορύτ/τα τ/ς τεχνικής

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

νί) Επαρκή γνώση μιας τσυλάχιστόν ξένης γλώ090ς.

που χρησψοποιούντοl ΟΠ1ν Ευρωπαική ·Ενωση.

β) Για την επιλογή του Γενικού ΔιευΘUντή EKδiδετol

σχετική προκήρυξη το.. Προέδρου του Διοικητικού Συμ-
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βουλιou ηις ΣιΒιτανιδεlαυ Δ'1Ι,όσιας Ι~ής Τεχνών και

Επαγγελμάτων, η απαΙα δημασιεύεται σταν ημερήαιο

ΤΙΙπα και με την απαΙα τάσσεται πραθεσμΙα τριάντα (30)
ημερών για την υποβολ'i υποψηφιοτήτων.

γ) Η επιλογή του Γ~νιKoύ Διευθυντή γΙνεταιαπό το

c..I. της Σχαλής, το:οποlο ουνεκτιμά τυχόν μεταπτυ

χιακούς τtτλoυς απουδών οχετικά με τη Διοίκηση και

τα εκπαιδευΤΙκά αυστήματα. την επαγγελματική και ε

πιστημονική δρσστηριότητο, καθώς και σχετικές δημα

οlεύσεις των υποψηφίων.

δ) Στο Γενικό Διευθυντή της Σ'βιτανιδεΙου ΔημόσΙας

Σχαλής Τεχνών και Επαγγελμάτων καταβόλλεται μηνιαία

αποζημlωση. της οποΙας το ύψος καθορίζεται με καινή

απόφαση των γπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη

σκεψότων και Οικονομικών.

ε) Σταν υπηρετούντα κατά την έναρξη της ισχύας

ταυ παρόντας νόμOlι Γενικό Διευθυντή της Σιβιτανιδείου

Δημόσιας Σχαλής Τεχνών και Επαγγελμάτων καταβάλ

λεται μέχρι τη λήξη της θητείας ταυ η αποζημίωση ταυ

παρόντος άρθρου, .,
21.α) Οι ΤΟΚTlκσι καθηγητές όλων των Στρσηωταών

Σχολών των Ενόπλων Δυνόμεων αΙΙ0λύον,αι με προε

δρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση ταυ

γπαυργού Εθνικής 'Αμυνας, μόλις λήξει το ακαδημαlκό

tτος μέαα στο οπαίο ιιψπληρώνουν το εξηκοστό έ

αδομο (67) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως χρόνου

υπηρεο!ας, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής

διόταξης,

β) Οι ήδη υπηρετούντες τσκτυωί καθηγητές που έχουν

υrιερβεί το 670 έτος της ηλικίας τους αποχωρούν με

τη λήξη του τρέχοντος εKπσιδευτIΚoύ έτοιις.

γ) Οι υπηρετούντες κστά την 1.1.1997 τακτικοΙ κσ

θηγητές, που δεν έχουν υπερβεί το 670 έτος της

ηλικΙας τους και έχαυν απολιιθεl λόγω oυμrιλήρωσης

μικρότερου ορίου ηλιιdας ή λόγω συμπλήρωσης χρόνου

υπηρεσtας, επονέρχονται στην ενεργό υlτ/ρεσtα, μετά

από αιτηαή τους. που υποβάλλουν εντός αποκλειστ,κής

πραθεσμlας τριών (3) μηνών από τη δημοοίευση του

παρόντος νόμου. EKKρεμεiς υποθέσεις ενώπιον δικο

στηρίων καταργούνται.

δ) Η ιιψπλήρωση ταυ ορ(ου ηλικίας διαπιστώνεται με

πράξη του Διοικητή της οικείας στρατιωτικής σχολής,

που εκδιδεταl εντός του πρώτου τριμήνου του ως άνω

οκοδημο(κού έτους, βοσιζόμενη σε:

ί) ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, εφόσον αυτή έχει

συντοχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών οπό την ανα

. φερόμενη σε συτήν ημεροl,ηνΙα γεννήσεως,

Ω) πράξη εγγραφής στα μητρώα δήμων ή κοινοτήτων

με Τις παραπάνω προϋποθέσεις.

22. Η απόφαση, που προβλέπεται από το όρθρο 15,
Κεφάλαιο Β', παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ

167 Α') για τη διεξαγωγή του διαγωνιαμού των υποψή

φll"ν εKπαιδεUΤΙKών του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής, σύμ

φωνα με Τις διαΤάξεις της δεύτερης περιάδαυ του

Κεφαλαίαυ Β' ταυ άρθραυ 12 ταυ ν. 2552/1997 (ΦΕΚ

266 A'J, αl απαίοι έχαυν πτυχία αναγνωρισιιένο μη

. _ πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδοπής ή

• ισότιμο της αλλοδαπής, εκδΙδετα, οπό ταιις γπουργούς

εθνυ<ής Παιδε(ας κοι Θρησκευμάτων και Εσωτεριι<(ίιν,

Δlιμόolας Διolι<ησης "''' Αποκέντρωσης ιιετό οπό πρό

τοση του Α.Σ.Ε.Π..
23. Ση/; ιξαφέσεις της παρ. 5 ταυ ά"θρου 6 του ν.

2527/1997 και της πγΣ 236/1994, όπως ισχύει, πεΡι

λαμβόνονΤα/ και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του

προσωπικού "ου απασχολείται για Την εκτέλεση Προ

γραμμάτων Σπουδών Εmλογής στα Λ,Ε,1. Κα/ Τ.Ε.1. Πα/'

χρηματοδοτούνται αιιό το ΕπιχειρηΟ1ακό Πρόγραμμα

EKπαιδεUΤικής και Αρχικής Εl1αγγελματικής Κατάρτισης

(Ε.Π.Ε,Α,Ε.Κ.) του γΠOUΡγεΙαυ Εθνικής Πα,δείας και

Θρησκευμάτων, για την εκτέλεση ερευνητικων προ

γραμμάτων, τιου χρηματοδατούνται μέσω των ειδικών

λογαριασμών των Λ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., της ΛκαδημΙας Αθηνών,

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των ερευνητικών κέ

ντρων και ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και για την

εκτέλεση ερευνητικών πραγραμιιότων των ερευνητικών

κέντρων και των ερευνητικών ινστιτούτων της Γεvtκής

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίος. Τα ως άνω

ισχιΊOUΝ ιιι:αl γ10 τις συμβόσεις IIΙσθωσης έργου του

προσωπικού που απασχολείται στο Κέντρο Εκπαιδευ

τικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), στη Σχολή Εκπαιδευπκών Λει

τουργών Επαγγελμαηκής Τεχνικής. Εκπαίδευοης

(Σ.Ε.Λ.Ε,Τ,Ε.) και στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης

Eνηλlι<ων ((.Δ.ΕΚ,Ε.>. για την εκτέλεση προγραμμάτων

που χρηματοδοτούνται από το Ε.Γ1.Ε.Α.Ε.Κ. του γπαuρ

γείου Εθνικής ΠαιδεΙας και Θρησκευμάτων.

24.α) Από 1.9.1998 για τη μεταφορά των μαθητών

των δημόσιων σχολεΙΙ"ν πρωταβάθμιας και δευτερο

βόθl.ας εκπαίδευσης εγγράφανται oxετlΚές πιστώσεις

στους προϋπολαγισμοuς εξόδων κόθε Περιφέρειας του

όρθροα 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'Ι Με απόφαση

τσυ Γενικσύ Γραμιιατέα της Περιφέρειας επιχορηγούνται

οι Νοιιαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αυτής για την αντιμε

τώπιση των δαπανών μετσφορός των μαθητών.

βl Η μεταφορά των μαθητών γίνεται σίιμφωνα ι'ε ης

διατόξεις του άρθρου 1 του ν. 2446/1996 ΙΦΕΚ 276 ΑΙ

Κατ' εξαlρεση ε(να, ~ΙNατή η απεtJ~fίας ανι\θεση της

μετσφοράο σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ και εάν

δεν υπάρχουν οε τouριεmKά λεωφορεία. εφόσον α δο

ενεργούμενος δημόσιος μειοδσηκότ; δlαγωνισ~lός οπο

βαίνει άγανος. Κατά Τα λσιrιό ~φαρμι\ζoνται οι δtατάξεις

ταυ όρθρου 2 παρ, 12 και 13 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ

19 Α') κοι των άρθρων 79 μέχΡι 85 τοιι ν. 2362/1995
(ΦΕΚ 247 Α').

γ) Στις περιmώσεις μετσφορότ; των ltαθηT(~ν μεταξυ

όμορων νομών, καθώς και στις περιπτώσεις μετaφαρός

μαθητών μαuσΙKών σχολεlων, σχολεΙων παλιννοστού

ντων κοι σχολείων ειδικής αγωγήι::. η ανάθεση μετσ

φορός μπορεί να γινεΤΩ\ με απόφηση του ΓεV1Κ(.ΜJ

Γραμματέα της Περιφέρειας, εφορμοζομένων κατά τα

λοιπά των διατάξεων ταυ εδ. β' της παραύσας παρα

γράφου.

δ) Με κοινή απόφαση των γποιιργών Εθνικής Παl1!εlaς

κσι θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διoiκησης

και Αποι<όντρωσης. Οικονομικών και Μεταφορών και

Επικοινωνιών καθορΙζονται οι όροι. οι προυποθέσεις και

οι διαδικασιες για τη ι,εταφορό ή την επιδότηση των

μαθητών, και ο τρόπος των καταβαλλόμενων δαπανών

στους δικαΙΟIJχους και το ύψος των ~mδοτήσεωv.

εΙ Κα lά τα λοιπά ισχύουν οι δια ,αζεις της παρ q
του όρθρου 2 του ν. 1566/1985 και η παρ. 25 του

άρθρου 6 του ν. 2240/1994.
25. Με αποφάσεις του γ ποοργοιί Εθνικής Παιδείας

Κα/ Θρηοκευιιάτων μl1αρεί να συγκροτούνται ομάδες

εργασίας, στις οποlες μετέχουν υποχρεωτικώς μέλη

•
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Δ.Ε.Π. των Α.Ε.1. ή Ε.Π· των Τ .Ε.1. ή δΙlllδσιοι ,"I1UΙ

δειιtlκοί 11 uπήλλιιλοι και ιlilιiΗες, !10υ μηορούν, λόγω

των επισrημOνΙKιί)ν γνώσεων ή της εrιtστημΟVΙJ<ής κσ

τάριιοης και ΠΕίρας, να σιιιιβόλλουv σιην οιιοδοηκό ιερη

διεξαγωγή του έργου ΤΟ!) Υηοψργείου. με την κστόρηοη

εισηνήσεων. IJελr..τci:ιν, νομοθεηκών ή διοικηηκων κει

μένων ή τη διενέργεια ερευνών, Στα μέλη των ομάδων

εργασίας. τους γραμματείς κσι το αιιασχολοι)μενο προ

σωπικό χορηγείlΩΙ αηοζημίωση με κοινή σηόφοση των

ΥπουργιίΝ Εθνικι'}ς Παιδείας Κ(]! Θρηηκτιηιό ιων και

Οικονομικών, σι"Jt.lφωνα με τις ιa:ίιιεVF.:ς ~((]τάξεlς.

26. Στο άρθρο 14 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Μ.

άπως σψπληρώθl)κε με το άρΟρο 10 ιωο. 10 του ν.

2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α). προστίθετοl παράγραφος 8 που

έχει ως εξής:

·8. Το καθαρό ποσά της ειδικής 0110ζrιμίωσης που

πaίρνΟΙΝ εκτός των αποδοχών της οργανικής τους

Αέσης οι στωσηαομένοι εκπαιδευτικοί π(')<ι}ιηβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκποίδεlJοης σXOλΙKιίJν μονάδων της

Βαυαρίας της Ομοσπονδιοκής Δημοκραιίας ,ης Γερ

μανία~ !Ο-Δ-Γ.), με φορέα το Προξενεία της Ελλάδσς

φορολογείτοι σuτοτελιί}ς με ουντελεο ιή φόρου δεκα

πέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που αναλογεί στο

εισάδημα συτό \!ΠOλOγίζετr.1I κατά την εκκαθάριση τη';

οικείος ετήσιος δl)λωσης φορολογκκ; εισοδήμστοο. Με

την καταβολή οιιτού του φόρου εξανt'λr:ίτοι η φορο

λογική υποχρέωση των δlKrιloι:Ιxων για το Πι10ό αυτό

των ομοιθων

Κάθε άλλη ποροκρότηοη πέραν των lφοβλεnομένιι>ν

σηό την σντίστοιχη- διακρατική σιιιιφωνία καταργείται:

Άρθρο 3

Από τη δημοσίευση του πnr>όντ~ς καταρνούν ιοι:

σ) η παράγραφας 5 του άρθρο" 9 ιου ν. 1·10411 983,
β) το εδ. β. της l1αρ, 5 και η ησρ. 9 του Κεφαλαίο\!

Γ· του άρθρσυ 15 του ν. 1404/1983, όπως σνηκατσ

α τοθηκε ,ιε το άρθρο 57 10" ν. 24 11/ 1996,
γΙ η l1σράγραφας 2 ΤΙlς γπο\!ργικής Arιάφσαης E5J

2220/1989, η αποία κυρώθηκε με την παράγροφο 6
άρθρο 1 του ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α·),

δ) η ηρώτη περίοδος της παρ. 4 ιοψ άρθρου Ι 8 του

ν. 1404/1981, όπως συιιr.ληρώθηKε Ι"; την πορ. 1 του

άρθρσψ 2 του v. 1517/1985. καΟ(ί)(; κσι η παρ. 6 του

άρθρου 18 του ν, 1404/1983 και το Γ.δ. β. του άρθρου

3,8 περ. Γ' 100 v. 1404/1983. όfΙ(ι)(; φσιωποιήθηκανμε

lα άρθρο 9 l1σρ. 1 του ν. 1865/1989,
ε) η πσρ. 2 του Κεφαλοίου Ε' τσlι όρθρου 20 του v.

1404/1983. όΠ(ιJς η ~λευrαία C1VTIKQT('JOt<ler1Kt με τ/ν

παράγραφο 4 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996,
στ) το εδ. γ της παρ 1 του άρθρaυ 16 ΤΟΟ ν. 2327/
1995.

ζ) η πορ 14 ΤΟΟ όρθρου 8 του ν. 741111996,
η) κάθε όλλη γενική ή ειδική διάταξη κοτό το ΙJέρaς

που οντίκειτοι σπς διατάξεις TOIJ νόμου α0τοιλ κοθως

κοι )(οτ<'l Το μέρος nOIJ ρυθΙJίζει θέματα Η0υ διέπονται

οπό αυτόν.

Άρθρο 4

1.α. Τα λε1τοuργοιjν10 πενΤΩτάξια ιι::ρησπουδαστήρια,

που λειτουργο,,,, ένα στην ΚοlιοτηνrΊ lOIJ Νομού Ρο-

δίι"ης ΚΟΙ ένα στον Εχίνο του Νομοίι Ξάνθης, για την

εκησίδευοη θρησκευτικών λεlΤΟIJΡΥών των μOuσOυλμά

νων, μετατρέπονται σε εξατάξια.

β. Στα ιεροσηοψδοσιήρισ δΙΚΟ10ΙJVΤQΙ να φοιτούν μα

θητές, μο"αοιιλμάvot το θρήσκευασ, απόφοιτοι των

δημοτικών σχολεlων.

γ. Οι ητλσι σπουδών που εκδίδονται οπό τα ιερο

σηουδσστηρισ και χορηγούνται στους αποφοίτους των

τριών πρώτων τάξεων είναι ιοότηιοι με τους τίτλους

όποιιδών των δημόσιων κκκ ληοισοηκων τίτλοι σπουδών

που εκδίδονται και χορηγΟΙΝΤΟΙ στους αποφοίτους των

υπολ,οίπων τριών τάξεων είναι ισότψοι ιιε τους τίτλους

σπουδών των δημόσιων εκκλησιαστικών λυκείων.

δ. Με απαφάσεις Του Vl10uρyoίI Εθνικήο Παιδείος και

Θρησκευμάτων καθορίζονται:

ί) Η ούνθεση του διδοκτικοί> προσωπικοί>.

ίΟ Το ανaλυΤ1κό και ωρολόγιο πρόγραμμα. τα βιβλίο

των διδασκάμενων μαθημάτων και ι) γλώσσα ~αo.αλίας

ουτών.

ί.) Θέματα εγγραφών, φοίτησης, εξετάσΘων και ορ

γάνωσης της μαθητικής ζωής, καθώς και κάθε άλλη

ρίJθμιση σχετική με τη λειτουργία τους.

ίν) Θέμοτα εσωτερικής λειτουργίας.

ν) Θέματα που αφορούν τη συντήρηση και επισκευή

Ίων σχολικών κηρίων κοι της οικονομικής. γενικά. δια

χείρισής τουο.

ε. Την εποπτεία των ιεροσrfOuδaστηρίων ασκεί ο

γ nσuργός ΕθV1κής Ποιδείστ; και Θρησκευμάτων. δια του.

προιστaιlένου του Συντηνιστικού Γραφείου Α/βάθμιας

και Β/βάθμιας Μειονσηκής Εκπαίδευσης.

στ, Μέχρι OλOKληρώσειι'tς των ρυθlJίσεωv για τη λει

τουργία των ως όνω EKπαιδευτηρί-ιιJν. εξακολουθούν να

λειταυργούν ως έχουν τα ήδη λr.ιτουργούντα πεντα

τn(ιο.

2. Στο Διευθυντή του παραρτήματος Πατρών της

ΠΑΤΕ,Σ. της Σ.ΕΑΕ.Τ.Ε .• rιoυ κοτέχει θέση μέλους

Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., καταβάλλεται η προβλεπόμενη μηνιαία

υrιoζη"ίωση για τouς Διευθιιντές των ΠεριφερεΙQl<,;'ν

Εf1lμαρφωTlκών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) που προβλέπεται από

τις ιαχύovαες διατάξεις, Η διά τοξη σωη ισχίιει απά την

1.9.1996.

Άρθρο 5

1. Το ':ψος της ωριαίος οποζημίωσης των δοδοσκόντων

ατο π('ογρόμματα Π.Δ.Σ. της Α τάξης Λυκείου ανέρχεται

σ .. 6.500 δρχ. που καταβάλλονται στα τέλος κάθε μήνα

με κστάσταση πληρωμήοι: rιoυ θεωρεί ο Συντονιστής

της πρόσθετης δ,δακπκής στήριξης.

2. Ο Συντονο ατή ς φείβεται, ανάλογο με ταν αριθμά

1ων τμημάτων Π.Δ.Σ. nOIJ συντονίζει, ως ακολούθως

ί) από 1 έως 5 τμήιιατο. με 150000 δρχ. εφάποξ,

ii) οπά 6 έως 10 1Ι11ιμοτα, με 200.000 δρχ. εφάπαξ

και

ίΙί) από Ι 1 τμήματσ και l1άνω με 250.000 δρχ. εφάπαξ

για κάθε σχολικά έτος.

3. Ο βΟl10iJς Σιιντονοατή αμείβεται με 10 60% της

οιιοιβής του Συντονιστή.

4. Οι. υπεύθυνοι συνολικής διαχείρισης των Προγραμ

μάτων Πρόσθετης Διδοκτιιιής Στήριξης, ΠροlστόμενOl

ΔιεUΘιΊνσεων και Γροφείων 1ης Δευτεροβόθμιας EKnai
δευσης, Οllειβοντσι ως εξής:
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Ι) εφόσον επoιπώouν από 1 tως 5 ':Xoλιι<tς μoνlιδες

με το ποσό των 150,000 δρχ, εφάπαξ,

ϊ) εφόσον εποπτεύουν από 6 tως 10σχολικές μονάδες
με το ποσό των 200,000 δρχ. εφάπαξ,

ίίί) και για 11 J\ περισσότερες σχολικtς μονόδες με

το ποσό των 250,000 δρχ. εφάπαξ,

5, Οι βοηθοί πρoϊσταμtνων Διευθύνσεων και Γραφείων

σμε(βονται ι,ε το 60% της αμοιβJ\ς των πρσίσταμένων.

6. Οι σχολικοΙ σύμβουλοι ΟΙ οποlοι txow την tru
aτηJoνu<J\, παιδαγωγικι')ΚΟΙ διδακnκι') εποπτεΙα της λε,

τouρylας των τμημάτων Π,Δ.Σ, αμεlβoνται ανόλογα με

τον αριθμό των τμημάτων αυτών, ως ακολούθως:

α) αTlό 1 tως 10 τμf)ματσ, με 100,000 δρχ. εφάπαξ,

β) από 10 τμf)ματα και άνω με 150,000 δρχ. εφάπαξ,

7, Σε ncρ(mωoη που, λόγω της λειΤOUΡγ{ας κοινών

προγραμμάτων Π.Δ.Σ" απαιτεΙτοι μετακΙνηση μαθητών

σε όλλη πόλη J\ σε ιδtαlτςρα μεγόλη απόσταση στην

Ιδια πόλη, με απόφαση του οιιιεΙου προϊσταμtνου Διεύ

ΘWΣΗς μπOΡεl να καλύπτεται η σχετικι') δαπάνη για τη

διατροφι\ ΚΟΙ μετακΙνηση των μαθητών μέχρι του ποσού

των 1,000 δρχ, ανό μαθητι') ημερηolως,

θ, Οι δαπάνες φωTlσμού. θέρμονσης κοι καθαριότητας

των αιθουσών διδασιcαλlας. καθ<ilς και κάθε όλλη στε

γαcmκι\ J\ λειτouρyικι') δαπάνη καλύπτονται μέχρι του

ποσού των 400.000 δρχ. ανό σχολεlο και ανά οχολικό

troς.

9. Οι δαπάνες για το εKΠOιδεUΤΙKό υλικό και τα

αναλώσιμα καλύπτοντοι μέκΡΙ του ποοού των 130 δρχ,

ανά ώρα κοι ανά μαθητι').

10. Με κοινι') απόφαση των Υπουργών Εθνu<J\ς ΠΟΙ

δεlας και Θρησκεψάτων και Οικονομικών μπορεΙ να

τροποποιούνται τα ανωτέρω ποσά.

Άρθρο 6

Από πς διατάξεις του πορόντος νόμου εΚΤιμάται ότι

προκαλείται για το οικανομικό έτος 199θ δοπάνη ύψους

2θ8,605.ΟΟΟ δρχ. κοι κατά την επόμενη πενταεπα ετήσια

δαπάνη ί.ψouς 462.9θ6.ΟΟΟ δρχ..

Για τα 0ΙΙΙ0νομικό troς 1998 δαπάνη ί.ψouς 28θ.6ό5,
000 δρχ. θα KΑΛUφθεl από Τις ruστώoεIς του !<ΑΕ 5173
του Φ 19-110 του Υποιιργε!ou ΕθνvιJ\ς Παιδεlας και

Θρησκεψάτων.

Κατά την επόμενη πενταετΙα η ετι')σια δαπάνη ι:.ψouς

462.986.000 δρχ, θα καλυφθεΙ από Τις ruστώαεις των

ΚΑΕ της ομάδας 0200 του Φ 19-240 του τακτικού

προϋπολογιομού τou Υπουργεlου Εθνu<J\ς ΠαιδεΙος κοl

Θρησκευμάτων,

1'Ιρθρο7

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρΧΙζει από τη δημοσ(ευ

σήτου οτην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως,εκτόςεάνορί

ζεται διαφορετικάαπό Τις επίμέραυς διατάξειςτου.

Παραγγέλ/Οl,ετη δημοσίευσητου παρόντοςστηνΕφη

μερlδατης Κυβερνήσεωςκαι την εκτέλεσήτου ως νόμου

του Κράτους.

Αθήνα, 19lαυν(ου 199θ

OΠPOEΔPOΣTHΣΔHMOΚPAΤIAΣ

ΚΩNΣfANΠNOΣΣfEΦANOΠOYΛOΣ

OΙVΠOYPΓOI

EΣΩΤEPικnN.όΗΜ. ΔIOIKHDiI

ΚλΙ AΠOtcENTPOΣHΣ ΕθΝlΚΗΣλΜΥΝΑΣ

ΑΝΞ. ΓW1AΔOΠOYΛOΣ Μ-Αθ.ΠΟΧΑΤΖΟΙΙΟ'ΙΙΟΣ

ΕθΝ. OfΚONOMIAΣkλΙ OIΚONOMIΚΩN ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ

ΠΑΝ. fW1ANTΩNIOY ΒΑΣ. rwwωPEOY

ΕθΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ.Ι ΚΑΙ θΡΗΙΚΕΥΜλΤΩΝ ΔΙΚΛΙΟΣΥΝΗΙ

ΙΈΡΑΣ.ΑΡΣΕΝΗΣ ΕΥ,... ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤλΦΟΡΩΝΚΑΙ EΠlKOINΩNION

ΑΝΑΣΤ. MAHTEN-fΣ

Θεωρήθηκεκαι Τέθηκε η ΜεγάληΣφραγίδατουJ<ρcfroυς.

Aθήvα,231oUΝΊoυ1998

ο επl ΤΗΣ ΔlΚAIOΣYNl'ilvnOYPf"Ot

ΕΥ,...ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕθΝIΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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