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21 Σεπτεµβρίου 2010
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879
Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ανάπτυξη της
δια βίου µάθησης, µέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών
εκπαιδευτικών διαδροµών, της δικτύωσης των φορέων
δια βίου µάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας
και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η δι−
ασύνδεση της δια βίου µάθησης µε την απασχόληση,
η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας
των ατόµων και γενικότερα η κοινωνική και οικονοµική
ανάπτυξη.
2. Με τον παρόντα νόµο ρυθµίζονται τα θέµατα που
αφορούν τη δια βίου µάθηση πέραν του τυπικού εκπαι−
δευτικού συστήµατος, καθώς και τα θέµατα που αφο−
ρούν τις δράσεις δια βίου µάθησης των φορέων του
τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Η άτυπη µάθηση
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου µόνο
κατά το µέρος που αφορά την αναγνώριση και πιστο−
ποίηση των αποτελεσµάτων της.
3. Ειδικότερα, στόχοι του παρόντος νόµου είναι οι
ακόλουθοι:
α) η συστηµατοποίηση και ο συντονισµός της διερεύ−
νησης των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών αναγκών
των ενηλίκων σε σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης,
β) ο προγραµµατισµός και η αποκέντρωση των δρά−
σεων δια βίου µάθησης, η συστηµατική υποστήριξη των
φορέων του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης και
η προγραµµατική συνεργασία των φορέων διοίκησης
του ∆ικτύου µε τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια
βίου µάθησης,
γ) η ανάδειξη της επαγγελµατικής κατάρτισης και
της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων ως δύο ισότιµων
πυλώνων της δια βίου µάθησης,

δ) η θεσµοθέτηση προτύπων και µέσων για την ανά−
πτυξη και την ποιοτική αναβάθµιση της δια βίου µά−
θησης,
ε) η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των
ατόµων και ιδιαίτερα των µελών κοινωνικά ευπαθών και
ευάλωτων οµάδων σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
στ) η συνεχιζόµενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των
εκπαιδευτών ενηλίκων,
ζ) η δηµιουργία συνεκτικού εθνικού πλαισίου αξιολόγη−
σης και πιστοποίησης για όλες τις µορφές κατάρτισης
και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και
η) η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρι−
σης προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, νοούνται ως:
1. «∆ια βίου µάθηση»: Όλες οι µορφές µαθησιακών
δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου,
που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώ−
σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συµβάλλουν
στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας,
στην επαγγελµατική ένταξη και εξέλιξη του ατόµου,
στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας
ενεργού συµµετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οι−
κονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαµβάνει την
τυπική εκπαίδευση, τη µη τυπική εκπαίδευση και την
άτυπη µάθηση.
2. «Τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται
στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος,
οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισµένων
σε εθνικό επίπεδο από τις δηµόσιες αρχές και αποτε−
λεί µέρος της διαβαθµισµένης εκπαιδευτικής κλίµακας.
Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική
εκπαίδευση ενηλίκων.
3. «Τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα»: Το σύστηµα της
πρωτοβάθµιας, της δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθ−
µιας εκπαίδευσης.
4. «Μη τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που πα−
ρέχεται σε οργανωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και µπορεί να
οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισµέ−
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νων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαµβάνει την αρχική επαγ−
γελµατική κατάρτιση, τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική
κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
5. «Άτυπη µάθηση»: Οι µαθησιακές δραστηριότητες
που λαµβάνουν χώρα εκτός οργανωµένου εκπαιδευτικού
πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου,
στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελµατικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιλαµ−
βάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτοµόρφωσης,
όπως η αυτοµόρφωση µε έντυπο υλικό ή µέσω διαδι−
κτύου ή µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων
εκπαιδευτικών υποδοµών, καθώς και τις γνώσεις, δεξι−
ότητες και ικανότητες που αποκτά το άτοµο από την
επαγγελµατική εµπειρία του.
6. «Αρχική επαγγελµατική κατάρτιση»: Η κατάρτιση
η οποία προσφέρει βασικές επαγγελµατικές γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύ−
σεις µε στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελµατική
κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού
στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελµατική
και προσωπική ανάπτυξη.
7. «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση»: Η κα−
τάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού που συµπληρώνει,
εκσυγχρονίζει ή και αναβαθµίζει γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήµατα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελµα−
τικής κατάρτισης ή από επαγγελµατική εµπειρία µε
στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας,
τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελµατική και
προσωπική ανάπτυξη.
8. «Γενική εκπαίδευση ενηλίκων»: Περιλαµβάνει όλες τις
οργανωµένες µαθησιακές δραστηριότητες που απευθύ−
νονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εµπλουτισµό
γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και
δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του
ατόµου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και
στην άµβλυνση των µορφωτικών και κοινωνικών ανισο−
τήτων. Παρέχεται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης
και από φορείς της µη τυπικής εκπαίδευσης.
9. «∆ια βίου συµβουλευτική»: Η επιστηµονική βοήθεια,
στήριξη και ενδυνάµωση που παρέχεται στα άτοµα στο
πλαίσιο της δια βίου µάθησης, έτσι ώστε να προσδιορί−
ζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς και τους
επαγγελµατικούς στόχους τους.
10. «Επαγγελµατικός προσανατολισµός»: Η διαδικασία
ενηµέρωσης, διερεύνησης και προετοιµασίας που βοηθά
το άτοµο να επιλέξει την εκπαιδευτική του διαδροµή
και το επάγγελµά του, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα ενδι−
αφέροντα και τις ικανότητές του.
11. «∆οµή κατάρτισης ή εκπαίδευσης»: Η µονάδα, η
οποία µε την οργανωτική διάρθρωση, τις λειτουργίες,
το ανθρώπινο δυναµικό και την υλικοτεχνική υποδοµή
της παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.
12. «Εισροές»: Οι ανθρώπινοι, οικονοµικοί και φυσικοί
πόροι που χρησιµοποιούνται στη µαθησιακή διαδικασία
και ιδίως οι δοµές, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα,
τα προγράµµατα και οι εκπαιδευτές της µη τυπικής
εκπαίδευσης.
13. «Εκροές»: Τα άµεσα αποτελέσµατα της µαθησιακής
δραστηριότητας, δηλαδή οι γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητες που αποκτά το άτοµο.

14. «Επαγγελµατικά περιγράµµατα»: Το σύνολο των
βασικών και επί µέρους επαγγελµατικών δραστηριοτή−
των που συνθέτουν το αντικείµενο εργασίας ενός επαγ−
γέλµατος ή µιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για
την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές.
15. «Προσόντα»: Το σύνολο γενικών και ειδικών γνώ−
σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για
την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή µιας ειδικότητας ή
εξειδίκευσης.
16. «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων»: Το πλαίσιο κατάταξης
προσόντων µε τη µορφή µαθησιακών αποτελεσµάτων,
σύµφωνα µε ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης επιπέδων
µάθησης. Στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων τα µαθησιακά
αποτελέσµατα κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότη−
τες και ικανότητες, χωρίς να διασπάται ο ενιαίος χαρα−
κτήρας της µάθησης. Στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, ειδικότερα, νοούνται ως:
α) «Προσόν»: Το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας αξιολό−
γησης και επικύρωσης, ύστερα από διαπίστωση από τον
αρµόδιο φορέα ότι ένα άτοµο έχει επιτύχει µαθησιακά
αποτελέσµατα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες
προδιαγραφές.
β) «Περιγραφικοί δείκτες»: Οι δείκτες που προσδιορί−
ζουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα (γνώσεις, δεξιότητες,
ικανότητες) που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συ−
γκεκριµένου επιπέδου.
γ) «Κλαδικοί περιγραφικοί δείκτες»: Οι εξειδικευµένοι
κατά κλάδο περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, οι οποίοι προσδιορίζουν
τα κλαδικά µαθησιακά αποτελέσµατα που αντιστοιχούν
στα προσόντα του συγκεκριµένου κλάδου.
δ) «Κλαδικό προσόν»: Το προσόν που απονέµεται ως
αποτέλεσµα µιας διαδικασίας αξιολόγησης και επι−
κύρωσης, ύστερα από διαπίστωση από τον αρµόδιο
κλαδικό φορέα ότι ένα άτοµο έχει επιτύχει µαθησιακά
αποτελέσµατα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριµέ−
νες προδιαγραφές. Αν ο αρµόδιος κλαδικός φορέας
έχει διεθνή υπόσταση, το προσόν ονοµάζεται «διεθνές
κλαδικό προσόν».
17. «Εθνικό ∆ίκτυο ∆ια Βίου Μάθησης»: Το σύνολο των
φορέων δια βίου µάθησης του άρθρου 3, µε τις λειτουρ−
γίες, τα πρότυπα, τα µέσα και τις συστηµικές σχέσεις
που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο.
18. «∆ήµοι» και «Περιφέρειες»: Οι ∆ήµοι και οι Περιφέ−
ρειες κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3852/ 2010
(ΦΕΚ 87 Α΄).
Άρθρο 3
Φορείς και λειτουργίες του Εθνικού ∆ικτύου
∆ια Βίου Μάθησης
1. Οι φορείς του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης
είναι οι φορείς διοίκησης και οι φορείς παροχής υπη−
ρεσιών δια βίου µάθησης.
2. Φορείς διοίκησης της δια βίου µάθησης είναι:
α) η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης (άρθρο 27
παρ. 2 περ. ε (ιιι) του ν. 1558/1985, ΦΕΚ 137 Α΄, σε συνδυ−
ασµό µε το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2909/2001, ΦΕΚ 90 Α΄,
και το άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199 Α΄),
β) οι υπηρεσιακές µονάδες των Περιφερειών, που
ασκούν αρµοδιότητες σε θέµατα δια βίου µάθησης
(άρθρο 186 παρ. ΙΙ τοµέας Η περιπτώσεις 1, 2 και 3 του
ν. 3852/ 2010),
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γ) οι υπηρεσιακές µονάδες των ∆ήµων, που ασκούν
αρµοδιότητες σε θέµατα δια βίου µάθησης (άρθρο 75
παρ. Ι τοµέας στ΄ περ. 13 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινο−
τήτων, ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 3852/2010),
δ) το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών ∆ια Βίου
Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) (άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 2469/1997,
ΦΕΚ 38 Α΄, σε συνδυασµό µε το άρθρο 14 παρ. 2 του
ν. 3385/2005, ΦΕΚ 210 Α΄και το άρθρο 10 παρ. 1 του
παρόντος νόµου),
ε) ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων
(Ε.Ο.Π.Π.) (άρθρο 11),
στ) Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολι−
σµού (Ε.Κ.Ε.Π.) (άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2224/1994, ΦΕΚ 112
Α΄), κατά το τµήµα του που έχει την αρµοδιότητα της
συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού προσανατολι−
σµού στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης και
ζ) Το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτο−
διοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) (άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 57/2007,
ΦΕΚ 59 Α΄).
3. Φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης εί−
ναι:
α) τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
(άρθρο 12),
β) τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
(άρθρο 13),
γ) τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (άρθρο 1
παρ. 1 του ν. 3696/2008, ΦΕΚ 177 Α΄, όπως αντικαταστά−
θηκε µε το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3848/2010, ΦΕΚ
71 Α΄) και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (άρθρο
11 του ν. 3696/2008, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο
10 παρ. 6 του παρόντος νόµου),
δ) οι λοιπές δηµόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελ−
µατικής κατάρτισης,
ε) το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(Ι.∆.ΕΚ.Ε.) (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2327/1995, ΦΕΚ 156 Α΄,
και άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 2909/2001),
στ) το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), ( β.δ. της
26.2.1947, ΦΕΚ 41 Α΄, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 του
ν.δ. 572/1970, ΦΕΚ 125 Α΄) και το Ινστιτούτο Νεολαίας
(άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 3369/2005, ΦΕΚ 171 Α΄), κατά το
µέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου µάθησης,
ζ) οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και
µη τυπικής) εκπαίδευσης ενηλίκων, στους οποίους πε−
ριλαµβάνονται κοινωνικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί
φορείς, καθώς και δοµές παροχής υπηρεσιών γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα Σχολεία ∆εύτερης
Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2525/1997,
ΦΕΚ 188 Α΄) και οι Σχολές Γονέων (άρθρο 2 παρ. 13 του
ν. 2621/1998, ΦΕΚ 136 Α΄),
η) οι φορείς παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών ή
και υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού,
θ) τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.)
(άρθρο 1 περ. 1 του ν. 2956/2001, ΦΕΚ 258 Α΄) κατά το
µέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου συµβουλευτι−
κής και επαγγελµατικού προσανατολισµού,
ι) οι φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµό−
σιου τοµέα που παρέχουν µη τυπική εκπαίδευση στο
ανθρώπινο δυναµικό του δηµόσιου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όπως είναι το Ε.Κ.∆.∆.Α., καθώς και
οι φορείς που συνιστώνται από τις επαγγελµατικές
ενώσεις και τα επιµελητήρια και παρέχουν µη τυπι−
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κή εκπαίδευση στα µέλη τους, όπως είναι η ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και
Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
Α.Ε. (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.)»,
ια) οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης,
τους οποίους συνιστούν οι τριτοβάθµιες συνδικαλιστι−
κές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών που συ−
νυπογράφουν την εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας,
όπως είναι το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε.) και το Κέντρο
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της Γε−
νικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), το
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων
Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το Κοινωνικό Πολυκέντρο και
το ∆ιαβαλκανικό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της
Ανώτατης ∆ιοίκησης Ενώσεων ∆ηµόσιων Υπαλλήλων
(Α.∆.Ε.∆.Υ.) και
ιβ) οι φορείς άτυπης µάθησης που αναφέρονται στο
άρθρο 14.
4. Στο Εθνικό ∆ίκτυο ∆ια Βίου Μάθησης ανήκουν οι
φορείς και οι δοµές του τυπικού εκπαιδευτικού συστή−
µατος κατά το µέρος που παρέχουν υπηρεσίες ή εφαρ−
µόζουν προγράµµατα δια βίου µάθησης, όπως είναι τα
Ιδρύµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα Ινστιτούτα
∆ια Βίου Εκπαίδευσης των ιδρυµάτων αυτών (άρθρο
9 παρ. 1 του ν. 3369/2005), καθώς και τα Κέντρα Περι−
βαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) (άρθρο 111 παρ. 13 του
ν. 1892/ 1990, ΦΕΚ 101 Α΄).
5. Στο Εθνικό ∆ίκτυο ∆ια Βίου Μάθησης ανήκουν και
οι φορείς που οργανώνουν και υλοποιούν προγράµµατα
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τα οποία χρηµατοδο−
τούνται από δηµόσιους πόρους, ως προς τη διαµόρ−
φωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραµµάτων
αυτών.
6. Στο πλαίσιο του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθη−
σης ασκούνται λειτουργίες, οι οποίες διακρίνονται σε
βασικές και υποστηρικτικές.
Βασικές λειτουργίες είναι:
α) η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση,
β) η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση και
γ) η γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Υποστηρικτικές λειτουργίες είναι ιδίως:
α) η διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών
αναγκών των ενηλίκων σε σχέση και µε τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης,
β) η παροχή υπηρεσιών δια βίου συµβουλευτικής και
επαγγελµατικού προσανατολισµού,
γ) η πιστοποίηση των δοµών, των επαγγελµατικών πε−
ριγραµµάτων, των προγραµµάτων και των εκπαιδευτών
της µη τυπικής εκπαίδευσης,
δ) η αναγνώριση των προσόντων και η πιστοποίηση
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόµων
και
ε) η αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων που
αντιστοιχούν σε επαγγελµατικά προσόντα, τα οποία
αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, πλην
της ανώτατης εκπαίδευσης.
7. Οι συστηµικές σχέσεις των φορέων του ∆ικτύου
είναι ιδίως οι ακόλουθες:
α) η πληροφόρηση, η ενηµέρωση και η αµφίδροµη
επικοινωνία,
β) η διατύπωση γνώµης και εισηγήσεων,
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γ) η διαβούλευση, η συνεργασία, η συνέργεια, η από
κοινού διοίκηση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και
δ) ο συντονισµός και η σύνθεση προτάσεων.
8. Τα πρότυπα και τα µέσα για τη λειτουργία και
ανάπτυξη του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης είναι
ιδίως τα ακόλουθα:
α) το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης,
β) τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που αφορούν την
επαγγελµατική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση
ενηλίκων (δοµές, περιγράµµατα, προγράµµατα, εκπαι−
δευτές),
γ) το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
δ) τα µητρώα του ∆ικτύου και τα έγγραφα του Ευρω−
διαβατηρίου (Europass),
ε) τα κίνητρα δια βίου µάθησης,
στ) τα µέσα διασφάλισης της ποιότητας,
ζ) το Πρόγραµµα Εφαρµογής και
η) οι προγραµµατικές συµβάσεις δια βίου µάθησης.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί−
δα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι όροι, οι φορείς ή οι
υπηρεσιακές µονάδες τους, τα µέσα, η διαδικασία και
κάθε θέµα σχετικό µε την άσκηση των λειτουργιών
της παραγράφου 6 και την οργάνωση των συστηµικών
σχέσεων της παραγράφου 7.
10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι όροι, οι φορείς ή
οι υπηρεσιακές µονάδες τους, τα µέσα, η διαδικασία
και κάθε θέµα σχετικό µε τη διασφάλιση των σχέσεων
των φορέων του ∆ικτύου µε άλλους φορείς της χώρας
και ιδίως µε την Ένωση Περιφερειών και την Κεντρική
Ένωση ∆ήµων Ελλάδας, τη Γ.Σ.Ε.Ε., την Α.∆.Ε.∆.Υ., το
Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), την
Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.),
τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.), µε επιστηµονικές και κοινωνικές
οργανώσεις, καθώς και µε φορείς του εξωτερικού που
έχουν συναφείς ρόλους ή αρµοδιότητες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 4
Οργάνωση του συστήµατος διοίκησης
της δια βίου µάθησης
1. Βασικές αρχές της οργάνωσης του συστήµατος
διοίκησης της δια βίου µάθησης είναι οι ακόλουθες:
α) η δικτύωση, µε την οργάνωση και λειτουργία του
Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης (άρθρο 3),
β) ο προγραµµατισµός, µε την εκπόνηση και την εφαρ−
µογή του Εθνικού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης και
του Προγράµµατος Εφαρµογής (παράγραφοι 2 έως 5
του παρόντος άρθρου και άρθρο 20, αντίστοιχα),
γ) η διαµόρφωση συµβατικών σχέσεων µεταξύ των
φορέων του ∆ικτύου, µέσω των προγραµµατικών συµ−
βάσεων δια βίου µάθησης (άρθρο 21) και
δ) η αξιολόγηση των φορέων και των λειτουργιών του
∆ικτύου, καθώς και των αποτελεσµάτων των λειτουργι−
ών αυτών και των εφαρµοζόµενων προγραµµάτων, στην

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας (άρθρο
19 παρ. 1 και άρθρο 6 παρ. 2 περ. κδ΄ έως κστ΄).
2. Σε κεντρικό επίπεδο, το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων δια της Γενικής Γραµ−
µατείας ∆ια Βίου Μάθησης, επικουρούµενο από τους
φορείς διοίκησης της δια βίου µάθησης των περιπτώ−
σεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄της παραγράφου 2 του άρθρου
3 και ασκώντας τον επιτελικό ρόλο του, σχεδιάζει τη
δηµόσια πολιτική δια βίου µάθησης, διαµορφώνει τους
σχετικούς κανόνες, εκπονεί το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια
Βίου Μάθησης, εποπτεύει την εφαρµογή της δηµόσιας
πολιτικής, των κανόνων και του Προγράµµατος αυτού
και συντονίζει το σύστηµα διοίκησης της δια βίου µά−
θησης.
3. Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης εκπονείται
στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 έως 74 (∆ηµοκρα−
τικός Προγραµµατισµός) του ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄),
ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης
της παραγράφου 4 του άρθρου 15.
4. Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης περιλαµ−
βάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράµµατα ή επιµέρους
δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης ή και γενικής εκ−
παίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρµογής
της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης.
5. Η διαχείριση της εφαρµογής της δηµόσιας πολιτι−
κής, των κανόνων και του Εθνικού Προγράµµατος ∆ια
Βίου Μάθησης, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
αποκεντρώνεται στις Περιφέρειες και τους ∆ήµους αντί−
στοιχα, κατά τις διατάξεις των επόµενων άρθρων.
6. Ο φορέας της µη τυπικής εκπαίδευσης είναι νοµικό
πρόσωπο ή λειτουργεί στο πλαίσιο νοµικού προσώπου,
το οποίο έχει κάποια από τις µορφές που προβλέπονται
από την εθνική ή την κοινοτική νοµοθεσία και στους
σκοπούς του οποίου προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών
κατάρτισης ή και εκπαίδευσης. Η δοµή κατάρτισης ή εκ−
παίδευσης του φορέα έχει οργανωτική διάρθρωση που
περιλαµβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασµού της
εφαρµογής και εφαρµογής προγραµµάτων κατάρτισης
ή εκπαίδευσης, διοικητικό, επιστηµονικό ή τεχνικό και
εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουρ−
γίες αυτές, τη χρήση κτηριακής υποδοµής, η οποία είναι
σύµφωνη µε τον κτηριοδοµικό κανονισµό, καθώς και
εξοπλισµό, που εξυπηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες
της. Αν ο φορέας παρέχει επαγγελµατική κατάρτιση,
εφαρµόζει προγράµµατα κατάρτισης που αντιστοιχούν
σε συγκεκριµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα, εφόσον
υπάρχουν, και χρησιµοποιεί εκπαιδευτές µε ανάλογες
γνώσεις ή και εµπειρία. Αν ο φορέας παρέχει γενική
εκπαίδευση ενηλίκων εφαρµόζει προγράµµατα εκπαί−
δευσης και χρησιµοποιεί εκπαιδευτές µε ανάλογες γνώ−
σεις ή και εµπειρία.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές
των προηγούµενων εδαφίων και καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας των φορέων της µη τυπικής εκπαίδευ−
σης, περιλαµβανοµένων των φορέων παροχής συµβου−
λευτικών υπηρεσιών, και το σύστηµα πιστοποίησης των
δοµών, των προγραµµάτων και των εκπαιδευτών των
φορέων αυτών.
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Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα
που αφορούν τη διαδικασία της αδειοδότησης και την
εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης των φορέων
της µη τυπικής εκπαίδευσης και, ιδίως, τα απαιτούµενα
έντυπα και δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποί−
ησής τους, τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται για
την αδειοδότηση και πιστοποίηση, το σύστηµα ελέγχου
και οι διοικητικές κυρώσεις και κάθε θέµα σχετικό µε
την ίδρυση και λειτουργία των φορέων της µη τυπικής
εκπαίδευσης και την παροχή από αυτούς υπηρεσιών
κατάρτισης ή εκπαίδευσης.
7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή−
σεως, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διαχείριση,
αξιολόγηση, παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειών
επαγγελµατικής κατάρτισης και των ενεργειών παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών που συγχρηµατοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και, ιδίως,
οι προδιαγραφές κατάρτισης και οι εκπαιδευτικοί όροι
των ενεργειών αυτών, σύµφωνα µε τους οικείους κοι−
νοτικούς κανονισµούς.
8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ−
γού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, το περιεχόµενο,
η µορφή και η διαδικασία απονοµής των τίτλων που
βεβαιώνουν την επιτυχή παρακολούθηση προγράµµατος
σπουδών της µη τυπικής εκπαίδευσης.
9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ−
γού, καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που
αντιστοιχούν στους τίτλους της προηγούµενης παρα−
γράφου. Ως συναρµόδιος Υπουργός νοείται εκείνος
στην αρµοδιότητα του οποίου εµπίπτει η εποπτεία της
άσκησης του επαγγέλµατος. Με όµοιο διάταγµα καθο−
ρίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων
προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου
µάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης.
10. Στο πλαίσιο της δηµόσιας πολιτικής που διαµορ−
φώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τη διοίκηση, την εκ−
παίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
του δηµόσιου τοµέα, το Ε.Κ.∆.∆.Α. ασκεί τον επιτελικό
ρόλο του σχεδιασµού και του συντονισµού της εφαρµο−
γής των προγραµµάτων εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανο−
µένης της κατάρτισης και επιµόρφωσης, των υπαλλήλων
των φορέων του δηµόσιου τοµέα και γενικότερα της
εξειδίκευσης και της εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής
δια βίου µάθησης στο δηµόσιο τοµέα.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι
και η διαδικασία άσκησης του ρόλου του Ε.Κ.∆.∆.Α. για
τη διαµόρφωση, την εξειδίκευση και την εφαρµογή της
δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης στο δηµόσιο το−
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µέα, περιλαµβανοµένης της εξειδίκευσης των υποστη−
ρικτικών λειτουργιών και των προτύπων και µέσων.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα
θέµατα που αφορούν την υποστήριξη που παρέχουν στο
έργο του Ε.Κ.∆.∆.Α. εσωτερικές οµάδες επιµορφωτών
και οι υπηρεσιακές µονάδες εκπαίδευσης των Υπουρ−
γείων, την οργάνωση της επιµόρφωσης των στελεχών
που υλοποιούν τις νέες δηµόσιες πολιτικές, τις εκάστοτε
νέες κανονιστικές ρυθµίσεις και τις διοικητικές µεταρ−
ρυθµίσεις και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των
διατάξεων της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 5
Συλλογικά όργανα ∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης
µε την Απασχόληση
1. Για την υποβοήθηση του σχεδιασµού και το συ−
ντονισµό της εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής δια
βίου µάθησης συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, τουλάχιστον µια
φορά ετησίως, σύνοδος δια βίου µάθησης και σύνδεσης
µε την απασχόληση, η οποία οργανώνει τον κοινωνι−
κό διάλογο σχετικά µε τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις
και τις κοινωνικές ανάγκες, τα προγράµµατα και τα
µέτρα πολιτικής της δια βίου µάθησης στην Ελλάδα.
Στη σύνοδο συµµετέχουν οι Πρόεδροι των συνδικαλι−
στικών οργανώσεων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Ε.Σ.Ε.Ε.), της Γ.Σ.Ε.Ε., της Α.∆.Ε.∆.Υ., της Ε.Σ.Α.µεΑ., της
Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας.
2. Για την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας
και της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων και
των παρεχόµενων υπηρεσιών δια βίου µάθησης, καθώς
και της σύνδεσής τους µε τις ανάγκες της αγοράς ερ−
γασίας, συνιστάται συλλογικό όργανο µε την ονοµασία
«Συµβούλιο ∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την
Απασχόληση».
3. Μέλη του Συµβουλίου ∆ια Βίου Μάθησης και Σύν−
δεσης µε την Απασχόληση είναι:
α) ο Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων, ως Πρόεδρος,
β) ο Γενικός Γραµµατέας ∆ια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων,
γ) ο Ειδικός Γραµµατέας του Ενιαίου ∆ιοικητικού Το−
µέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων,
δ) ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας,
ε) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης,
στ) ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης,
ζ) ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Κ.∆.∆.Α.,
η) ο ∆ιοικητής του Οργανισµού Απασχόλησης Εργα−
τικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.),
θ) ο Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.,
ι) ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Π.,
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ια) ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Π.,
ιβ) ο Πρόεδρος του Ι.∆.ΕΚ.Ε.,
ιγ) ο Πρόεδρος της ανώνυµης εταιρείας µε την επω−
νυµία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πλη−
ροφορική Α.Ε.» (άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2956/2001, ΦΕΚ
258 Α΄),
ιδ) ένας εκπρόσωπος των Πρυτάνεων των Πανεπι−
στηµίων,
ιε) ένας εκπρόσωπος των Προέδρων των Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.),
ιστ) τρεις εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε.,
ιζ) ένας εκπρόσωπος της Α.∆.Ε.∆.Υ.,
ιη) ένας εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β.,
ιθ) ένας εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
κ) ένας εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε.,
κα) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδί−
ας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),
κβ) ένας εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.µεΑ.,
κγ) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών,
κδ) ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας,
κε) ένας κοινός εκπρόσωπος των επιστηµονικών επι−
µελητηρίων και
κστ) ένας εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµηχανι−
κού Επιµελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).
4. Αρµοδιότητες του Συµβουλίου ∆ια Βίου Μάθησης
και Σύνδεσης µε την Απασχόληση είναι οι ακόλουθες:
α) Η υποβοήθηση της εκπλήρωσης της αποστολής και
των στόχων του κατά το άρθρο 3 του ν. 3191/2003 (ΦΕΚ
258 Α΄) Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση
(Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) και, ειδικότερα, η υποβολή προτάσεων
για την εξασφάλιση της οργάνωσης, της διασύνδεσης,
του συντονισµού, της αξιολόγησης και των απαραίτη−
των πόρων για την αποτελεσµατική λειτουργία των επί
µέρους συστηµάτων του.
β) Η υποβολή εισηγήσεων, ιδίως για τα ακόλουθα θέ−
µατα:
αα) τη σύνδεση της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθη−
σης και των αντίστοιχων µέτρων εφαρµογής της πολι−
τικής αυτής, µε τη δηµόσια πολιτική απασχόλησης, στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραµµάτων
της χώρας,
ββ) τη βελτίωση των λειτουργιών του Εθνικού ∆ικτύου
∆ια Βίου Μάθησης και την αποτελεσµατικότερη σύνδε−
σή τους µε τη δηµόσια πολιτική απασχόλησης,
γγ) την πιστοποίηση των εισροών και των εκροών των
συστηµάτων της µη τυπικής εκπαίδευσης,
δδ) τη σύνδεση των συστηµάτων επαγγελµατικής κα−
τάρτισης και πιστοποίησης µε το σύστηµα επαγγελ−
µατικής εκπαίδευσης και µε τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας (ειδικότητες, επαγγέλµατα, προσόντα), µε
προσανατολισµό κυρίως στις ανάγκες της αγοράς ερ−
γασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
εε) τη διασφάλιση της φυσικής και ηλεκτρονικής προ−
σβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία στα προγράµ−
µατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
στους φορείς που τα παρέχουν,
στστ) την παροχή κινήτρων και τη λήψη µέτρων µε
σκοπό την αύξηση της συµµετοχής του συνόλου των
ενηλίκων στα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευ−
σης και κατάρτισης και στα προγράµµατα γενικής εκ−

παίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν
στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, όπως είναι οι
ενήλικοι µε αναπηρία και
ζζ) την εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, µελετών
και εµπειρογνωµοσυνών.
γ) Η διατύπωση γνώµης επί σχεδίων κανονιστικών
κειµένων, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
5. Το Συµβούλιο ∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε
την Απασχόληση συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.
6. Συνιστάται συλλογικό όργανο µε τον τίτλο «∆ιαρκής
∆ιάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων», µε σκοπό την
υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της απο−
τελεσµατικότητας των προγραµµάτων και των παρε−
χόµενων υπηρεσιών δια βίου µάθησης που αφορούν τη
γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Με απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται η σύνθεση, οι όροι και η διαδικασία λει−
τουργίας της ∆ιαρκούς ∆ιάσκεψης Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων. Στη ∆ιάσκεψη αυτή προεδρεύει ο Υπουργός
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων που
εποπτεύουν φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου µά−
θησης, των φορέων διοίκησης της δια βίου µάθησης,
πανεπιστηµιακών τµηµάτων, επιστηµονικών, κοινωνικών
και πολιτιστικών φορέων και µη κυβερνητικών οργανώ−
σεων που έχουν ως αντικείµενο ή δραστηριοποιούνται
σε θέµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και
εκπρόσωποι Εξειδικευµένων Κέντρων Κοινωνικής και
Επαγγελµατικής Ένταξης ευπαθών κοινωνικά οµάδων,
οι οποίοι ορίζονται µε όµοια απόφαση.
7. Αρµοδιότητες της ∆ιαρκούς ∆ιάσκεψης Γενικής Εκ−
παίδευσης Ενηλίκων είναι οι ακόλουθες:
α) η υποβοήθηση της εκπλήρωσης των στόχων της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 και, ειδικότερα, η ανά−
δειξη της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων ως ισότιµου
µε την επαγγελµατική κατάρτιση πυλώνα της δια βίου
µάθησης,
β) η υποβολή εισηγήσεων, ιδίως για τα ακόλουθα θέ−
µατα:
αα) τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµα−
τικότητας των προγραµµάτων και των παρεχόµενων
υπηρεσιών της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς
και τη διαφάνεια των αποκτώµενων προσόντων,
ββ) τη διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των
ενηλίκων και την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών µεθό−
δων,
γγ) την παροχή κινήτρων και τη λήψη µέτρων µε
σκοπό την αύξηση της συµµετοχής των ενηλίκων στα
προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαί−
τερα εκείνων που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού, όπως είναι οι ενήλικοι µε αναπηρία και
δδ) την εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, µελετών
και εµπειρογνωµοσυνών και
γ) η διατύπωση γνώµης επί σχεδίων κανονιστικών κει−
µένων, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
8. Η ∆ιαρκής ∆ιάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλί−
κων συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει
τουλάχιστον µία φορά ετησίως.
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9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και
οι διαδικασίες λειτουργίας των οργάνων που προβλέπο−
νται στις προηγούµενες παραγράφους και ρυθµίζονται
τα θέµατα που αφορούν τη διοικητική υποστήριξή τους
και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 6
Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης
1. Η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης του Υπουρ−
γείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
έχει ως αποστολή να σχεδιάζει τη δηµόσια πολιτική
της δια βίου µάθησης, να διαµορφώνει τους σχετικούς
κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραµµα
και να εποπτεύει την εφαρµογή τους.
2. Αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου
Μάθησης είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:
α) Η εποπτεία και η διαχείριση του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και,
ειδικότερα, η διαχείριση των συστηµάτων αρχικής και
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και η σύνδε−
σή τους µε τα υπόλοιπα συστήµατα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α..
β) Η εποπτεία και διαχείριση του συστήµατος γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων.
γ) Η διαµόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων
των µονάδων της αρχικής και της συνεχιζόµενης επαγ−
γελµατικής κατάρτισης και γενικότερα της µη τυπικής
εκπαίδευσης.
δ) Η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων
που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου.
ε) Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση των Σ.∆.Ε.,
των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται σε αυτήν, των Σχο−
λών Γονέων και ανάλογων δοµών και προγραµµάτων
της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
στ) Η µέριµνα για την οριοθέτηση της αρχικής και
της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και την εναρµόνιση και
σύνδεσή τους.
ζ) Ο συντονισµός και η αξιολόγηση των λειτουργιών
του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης και των αποτε−
λεσµάτων του, ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και
ο ανασχεδιασµός των λειτουργιών του, όπου κρίνεται
απαραίτητο, καθώς και η υιοθέτηση µέτρων για τη βελ−
τίωση της αποτελεσµατικότητας και την αναβάθµιση
της ποιότητάς τους.
η) Η υποστήριξη των φορέων του Εθνικού ∆ικτύου
∆ια Βίου Μάθησης, η οργάνωση και ο συντονισµός των
συστηµικών σχέσεων και των εξωτερικών σχέσεων των
φορέων αυτών και η συνεχής βελτίωση των προτύπων
και των µέσων του ∆ικτύου.
θ) Η συνεργασία µε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς ή
φορείς άλλων χωρών οι οποίοι έχουν ανάλογο σκοπό,
η εκπροσώπηση του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων σε όργανα διεθνών ή ευ−
ρωπαϊκών οργανισµών σε ζητήµατα δια βίου µάθησης
και η παρακολούθηση των διεθνών και των ευρωπαϊκών
εξελίξεων στα ζητήµατα αυτά.
ι) Η εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, µελετών και
εµπειρογνωµοσυνών, η οργάνωση σχετικών εκδηλώσε−
ων και η προώθηση καινοτοµιών για την αναβάθµιση
της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των δράσε−
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ων δια βίου µάθησης και των εφαρµοζόµενων µέτρων
πολιτικής.
ια) Ο σχεδιασµός και η διαχείριση προγραµµάτων
δια βίου µάθησης εθνικής σηµασίας, που αφορούν τον
πληθυσµό της χώρας και τον απόδηµο ελληνισµό.
ιβ) Η µελέτη και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών
από το ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η διαχείρι−
ση ευρωπαϊκών και συγχρηµατοδοτούµενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση προγραµµάτων.
ιγ) Η µέριµνα για την ενσωµάτωση των αρχών και
των µεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων, για τη χρήση νέων
τεχνολογιών και την προώθηση του ψηφιακού περιβάλ−
λοντος στα προγράµµατα δια βίου µάθησης, περιλαµ−
βανοµένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για την
ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού µε την
ενσωµάτωση των παραπάνω µεθόδων και για τη συνεχι−
ζόµενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών.
ιδ) Η µέριµνα για τη διασφάλιση της ποιότητας και η
αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών κατάρτισης
και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
ιε) Η µέριµνα για τη συµµετοχή των µελών των ευά−
λωτων κοινωνικά οµάδων σε προγράµµατα δια βίου
µάθησης.
ιστ) Η µέριµνα για την εκπαίδευση των µελών εθε−
λοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο
του εθνικού προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων και
κρίσεων και αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών.
ιζ) Η µέριµνα για την επιµόρφωση και τη συνεχή υπο−
στήριξη των στελεχών των υπηρεσιακών µονάδων και
των αρµόδιων φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου
µάθησης των Περιφερειών και των ∆ήµων.
ιη) Η µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των
µητρώων του ∆ικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 17.
ιθ) Η µέριµνα για την παροχή κινήτρων και η υλοποί−
ηση µέτρων προβολής, ενηµέρωσης και ευαισθητοποί−
ησης, για την αύξηση της συµµετοχής των ενηλίκων σε
δράσεις δια βίου µάθησης.
κ) Η συνεργασία µε το Ε.Κ.Ε.Π. σε θέµατα δια βίου
συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού
που ενδιαφέρουν τους φορείς της µη τυπικής εκπαί−
δευσης.
κα) Η συνεργασία µε το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σε θέµατα πιστοποί−
ησης εισροών της µη τυπικής εκπαίδευσης.
κβ) Η συνεργασία µε τον Ε.Ο.Π.Π. σε θέµατα πιστο−
ποίησης των εκροών της µη τυπικής εκπαίδευσης και
της άτυπης µάθησης.
κγ) Η συνεργασία µε το Ι.∆.ΕΚ.Ε. σε θέµατα επιστη−
µονικής υποστήριξης του Εθνικού Προγράµµατος ∆ια
Βίου Μάθησης και αξιολόγησης του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια
Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου
4 του ν. 2327/1995 και της παραγράφου 3 του άρθρου
3 του ν. 2909/2001.
κδ) Η οργάνωση συστήµατος παρακολούθησης και
αξιολόγησης των προγραµµάτων και της αποτελεσµα−
τικότητας του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης. Η Γε−
νική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης συντάσσει συνολική
ετήσια έκθεση για τη δια βίου µάθηση στην Ελλάδα.
κε) Ο καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών αξιολόγη−
σης, για την αποτίµηση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού
έργου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδι−
κά στο επίπεδο των εκπαιδευτικών µονάδων εφαρµόζε−
ται η µέθοδος της αυτοαξιολόγησης για την αποτίµηση
του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου.
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κστ) Η πραγµατοποίηση ανά τριετία εξωτερικής αξιο−
λόγησης του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης, µε τη
συµµετοχή και εµπειρογνωµόνων ευρωπαϊκών ή διεθνών
οργανισµών.
3. Η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης µπορεί να
ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, κατά
την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267
Α΄), στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση».
4. Στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης συνιστώ−
νται εξήντα πέντε οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπι−
κού και δέκα θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, οι οργανικές θέσεις που
συνιστώνται µε το προηγούµενο εδάφιο κατανέµονται
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
Άρθρο 7
Η ∆ια Βίου Μάθηση στις Περιφέρειες
1. Η Περιφέρεια καταρτίζει, στο πλαίσιο του περι−
φερειακού αναπτυξιακού προγράµµατός της, το πε−
ριφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, µε βάση το
αντίστοιχο εθνικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, κατά
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Το πε−
ριφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαµβάνει
ιδίως επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις
επαγγελµατικής κατάρτισης και γενικότερα δράσεις
εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης
σε περιφερειακό επίπεδο.
2. Οι δράσεις του περιφερειακού προγράµµατος δια
βίου µάθησης µπορεί να χρηµατοδοτούνται από τον
τακτικό προϋπολογισµό και το πρόγραµµα δηµόσιων
επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευµάτων, µέσω της Γενικής Γραµµατείας
∆ια Βίου Μάθησης, από επιχορηγήσεις και από ίδιους
πόρους της Περιφέρειας.
3. Η Περιφέρεια εφαρµόζει το περιφερειακό πρόγραµ−
µα δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή
της πολιτικής και των κανόνων της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 που αφορούν την επαγγελµατική κατάρτιση
στην περιφέρειά της. Στις αρµοδιότητές της περιλαµ−
βάνονται ιδίως:
α) Η συγκρότηση, µε απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου, Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής
Κατάρτισης, µε αρµοδιότητα τη διατύπωση εισηγήσεων
στο Περιφερειακό Συµβούλιο για θέµατα επαγγελµατι−
κής κατάρτισης και σύνδεσής της µε την αγορά εργασί−
ας και ιδίως για τη διερεύνηση και εκτίµηση των ποσοτι−
κών και ποιοτικών δεδοµένων της αγοράς εργασίας της
Περιφέρειας και την ιεράρχηση των επαγγελµατικών
ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ.,
στα Κ.Ε.Κ. και γενικότερα στις σχολές επαγγελµατικής
κατάρτισης. Οι σχετικές αποφάσεις του Περιφερεια−
κού Συµβουλίου λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνη−
ση του Εθνικού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης και
του περιφερειακού προγράµµατος δια βίου µάθησης
που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Στην Επιτροπή
αυτή συµµετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτι−
κών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών και των
λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους
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αναπτυξιακούς τοµείς της Περιφέρειας, εκπρόσωπος
της αντίστοιχης Περιφερειακής ΄Ενωσης ∆ήµων και
εκπρόσωπος των Κ.Π.Α. της Περιφέρειας που ορίζεται
από τον Ο.Α.Ε.∆..
β) Η λειτουργία και η διαχείριση των δηµόσιων Ι.Ε.Κ.
που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθη−
σης, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων, κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρό−
ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδεί−
ας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από
γνώµη της Ένωσης Περιφερειών, µπορεί να µεταβιβά−
ζονται στις Περιφέρειες αρµοδιότητες του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και των
φορέων διοίκησης της δια βίου µάθησης των περιπτώ−
σεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3,
εφόσον εξυπηρετούν αναπτυξιακού και λειτουργικού
χαρακτήρα περιφερειακές ανάγκες και δεν αφορούν
θέµατα άσκησης γενικής κρατικής πολιτικής. Με το ίδιο
διάταγµα ρυθµίζεται και η απόδοση των αντίστοιχων
οικονοµικών πόρων για την άσκησή τους.
Άρθρο 8
Η ∆ια Βίου Μάθηση στους ∆ήµους
1. Ο ∆ήµος καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού ανα−
πτυξιακού προγράµµατός του, το τοπικό πρόγραµµα
δια βίου µάθησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια
Βίου Μάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 4 και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα
δια βίου µάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 7. Το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης
περιλαµβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράµµατα ή επί
µέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γε−
νικότερα δράσεις εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής
δια βίου µάθησης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι:
α) οι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών µονά−
δων µε την κοινωνία,
β) οι δράσεις επιµόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τοµείς
της δηµόσιας υγείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού,
του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των µετα−
ναστών και οι δράσεις επιµόρφωσης της νέας γενιάς
και της τρίτης ηλικίας, καθώς και η δηµιουργία σχολών
γονέων και
γ) οι δράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας
και της καινοτοµίας µέσω της σύνδεσης µε την τοπική
οικονοµία.
2. Στο τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, σε ιδι−
αίτερο κεφάλαιο, µπορεί να εντάσσονται και δράσεις
συλλογικού χαρακτήρα, οι οποίες υποστηρίζονται οι−
κονοµικά, επιστηµονικά ή διοικητικά από το ∆ήµο, των
δηµόσιων, των κοινωνικών και των ιδιωτικών φορέων
που έχουν την έδρα τους ή ασκούν δραστηριότητες
στην περιφέρεια του ∆ήµου και είναι εγγεγραµµένοι
στο Μητρώο Φορέων του ∆ικτύου που προβλέπεται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 17.
3. Οι δράσεις του τοπικού προγράµµατος δια βίου
µάθησης µπορεί να χρηµατοδοτούνται από τον τακτι−
κό προϋπολογισµό και από το πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µέσω της Γενικής
Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης ή µέσω της αντίστοιχης
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Περιφέρειας, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους
του ∆ήµου.
4. Ο ∆ήµος εφαρµόζει το τοπικό πρόγραµµα δια βίου
µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή των πολιτικών
και των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 4 που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενη−
λίκων στην περιφέρεια του ∆ήµου. Στις αρµοδιότητές
του περιλαµβάνονται ιδίως:
α) η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης
(Κ.∆.Β.Μ.) που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσια−
κής µονάδας που ασκεί αρµοδιότητες δια βίου µάθησης
ή νοµικού προσώπου του ∆ήµου και εφαρµόζουν το
τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης,
β) η λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών και
η εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατεί−
ας ∆ια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραµµατικών
συµβάσεων, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου 21 και
γ) η εφαρµογή προγραµµάτων των Κ.Π.Ε. του Υπουρ−
γείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων, κατά τις δι−
ατάξεις της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, µπορεί
να µεταβιβάζονται στους ∆ήµους αρµοδιότητες του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων και των φορέων διοίκησης της δια βίου µάθησης
των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 3, εφόσον εξυπηρετούν αναπτυξιακού και λει−
τουργικού χαρακτήρα τοπικές ανάγκες και δεν αφορούν
θέµατα άσκησης γενικής κρατικής πολιτικής. Με το ίδιο
διάταγµα ρυθµίζεται και η απόδοση των αντίστοιχων
οικονοµικών πόρων για την άσκησή τους.
Άρθρο 9
Οργάνωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
στο σύστηµα διοίκησης της δια βίου µάθησης
1. Το σύστηµα διοίκησης της δια βίου µάθησης διαρ−
θρώνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και οι
σχετικές αρµοδιότητες ασκούνται κατά τα ακόλουθα:
α) Οι αρµοδιότητες δια βίου µάθησης ασκούνται από
ειδική υπηρεσιακή µονάδα του ∆ήµου ή από την υπηρε−
σιακή µονάδα που ασκεί αρµοδιότητες σε θέµατα παι−
δείας. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες µονάδες, µε απόφαση
του ∆ηµάρχου ορίζεται άλλη υπηρεσιακή µονάδα του
∆ήµου, που ασκεί τις αρµοδιότητες αυτές.
β) Οι αρµοδιότητες δια βίου µάθησης ασκούνται από
ειδική υπηρεσιακή µονάδα της Περιφέρειας ή από την
υπηρεσιακή µονάδα που ασκεί αρµοδιότητες σε θέ−
µατα παιδείας. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες µονάδες, µε
απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζεται άλλη υπηρεσιακή
µονάδα της Περιφέρειας, που ασκεί τις αρµοδιότητες
αυτές.
2. Μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ διασφαλίζεται η ηλε−
κτρονική διασύνδεση και η λειτουργική ενοποίηση των
ανωτέρω υπηρεσιακών µονάδων µε τη Γενική Γραµµα−
τεία ∆ια Βίου Μάθησης, καθώς και η σύνδεσή τους µε
τις αρµόδιες για θέµατα εκπαίδευσης υπηρεσίες και
λοιπούς εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Παι−
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δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Επίσης,
δηµιουργείται ενιαία διαδικτυακή πύλη των υπηρεσια−
κών µονάδων και των φορέων αυτών, µέσω της οποίας
δίνονται πληροφορίες, παρέχονται υπηρεσίες και ανα−
πτύσσονται διαδραστικές σχέσεις µε τους πολίτες σε
θέµατα εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης.
Άρθρο 10
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών
∆ια Βίου Μάθησης
1. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης
Επαγγελµατικής Κατάρτισης µετονοµάζεται σε «Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών ∆ια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ.)» και αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των
εισροών της µη τυπικής εκπαίδευσης.
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 του ν. 2469/
1997 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Σκοποί του Κέντρου είναι:
α) η πιστοποίηση των εισροών της µη τυπικής εκπαί−
δευσης και, ειδικότερα: αα) η πιστοποίηση των δοµών,
των επαγγελµατικών περιγραµµάτων, των προγραµµά−
των και των εκπαιδευτών των φορέων της αρχικής και
της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και γενι−
κότερα της µη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένης
της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ββ) η πιστοποίηση
των φορέων παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και
των στελεχών τους και γγ) η χορήγηση άδειας λειτουρ−
γίας των φορέων αυτών, όπου αυτό απαιτείται, και
β) η εξασφάλιση των προϋποθέσεων και η εξυπη−
ρέτηση των στόχων που αναφέρονται στα εθνικά, τα
ευρωπαϊκά και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης σε σχέση µε την πιστοποί−
ηση των εισροών της µη τυπικής εκπαίδευσης.
3. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Κέντρο
ιδίως:
α) µελετά, αναπτύσσει, οργανώνει και εφαρµόζει τις
προδιαγραφές των συστηµάτων πιστοποίησης των εισ−
ροών της µη τυπικής εκπαίδευσης,
β) καταρτίζει και τηρεί τα µητρώα των πιστοποιηµένων
δοµών, εκπαιδευτών, στελεχών δια βίου συµβουλευτικής
και ελεγκτών – αξιολογητών των δοµών αυτών,
γ) ασκεί συνεχή έλεγχο και αξιολογεί τη λειτουργία
των πιστοποιηµένων δοµών της µη τυπικής εκπαίδευ−
σης, περιλαµβανοµένων και των φορέων παροχής συµ−
βουλευτικών υπηρεσιών,
δ) εισηγείται την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις
προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποί−
ησης των δοµών, των επαγγελµατικών περιγραµµάτων,
των προγραµµάτων και των εκπαιδευτών των φορέων
της µη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένων των
φορέων παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και των
στελεχών τους, και
ε) υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και στο Συµβούλιο
∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση
για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασµό και τον
προγραµµατισµό µέτρων πολιτικής για τη συνεχή βελ−
τίωση και ανάπτυξη του συστήµατος πιστοποίησης των
εισροών της µη τυπικής εκπαίδευσης.»
3. Η περίπτωση α΄του πρώτου εδαφίου της παρα−
γράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997, όπως το
εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2
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του άρθρου 34 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), αντικα−
θίσταται ως εξής:
«α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι εννεαµε−
λές, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και αποτελείται
από τον πρόεδρο, που είναι επιστήµονας µε επαρκή
γνώση και εµπειρία σε θέµατα διοίκησης, καθώς και
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, έναν εκπρόσωπο
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έναν εκπρόσωπο
του Ο.Α.Ε.∆., έναν εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π., έναν εκπρό−
σωπο του Ε.Κ.∆.∆.Α, έναν εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε., έναν
κοινό εκπρόσωπο των φορέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β.,
Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και έναν εµπειρογνώµονα,».
4. Από την περίπτωση α΄της παραγράφου 7 του άρ−
θρου 22 του ν. 2469/1997 απαλείφεται η φράση «η σύν−
θεση,».
5. Η περίπτωση α΄της παραγράφου 8 του άρθρου 22
του ν. 2469/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «α. ο κανονι−
σµός λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,».
6. Το άρθρο 11 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νοµικά πρό−
σωπα µπορεί να παρέχουν υπηρεσίες µη τυπικής εκ−
παίδευσης ως Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.)
µόνο κατόπιν άδειας η οποία χορηγείται µε απόφαση
του ∆.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Η απόφαση για τη χορήγηση ή µη
της άδειας εκδίδεται εντός πέντε µηνών από την υπο−
βολή της σχετικής αίτησης. Τα Ε.Ε.Σ., ύστερα από την
αδειοδότησή τους, εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων
∆ια Βίου Μάθησης.
2. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ. λαµβάνονται υπόψη
τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Κτηριακές υποδοµές και εξοπλισµός που να αντα−
ποκρίνονται προς τα παρεχόµενα προγράµµατα σπου−
δών και τον αριθµό των σπουδαστών. Οι εγκαταστάσεις
πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείµενης νοµοθεσί−
ας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων.
β. ∆ιοικητικό προσωπικό που εξασφαλίζει τη γραµµα−
τειακή υποστήριξη και τον οργανωτικό σχεδιασµό των
παρεχόµενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.
γ. Οι ιδιοκτήτες, οι υπεύθυνοι, οι διευθυντές και οι δι−
δάσκοντες στα Ε.Ε.Σ. πρέπει να µην έχουν καταδικαστεί
για οποιοδήποτε αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα διορι−
σµού σε δηµόσια θέση. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι
κάτοχοι πιστοποιηµένου τίτλου σπουδών του τυπικού
εκπαιδευτικού συστήµατος σε γνωστικό αντικείµενο
σχετικό µε το πρόγραµµα σπουδών που διδάσκουν. ∆εν
απαιτείται η κατοχή του τίτλου σπουδών που αναφέρε−
ται στο προηγούµενο εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστι−
κών αντικειµένων για τα οποία επαρκούν µόνο ειδικές
τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες ή συναφής επαγγελ−
µατική εµπειρία.
3. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται µέχρι
την 31η Μαρτίου κάθε έτους για το επόµενο σπουδα−
στικό έτος αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία πρέπει να
συνοδεύεται από:
α. τα προγράµµατα σπουδών,
β. θεωρηµένα σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί,

γ. κατάλογος και προσόντα διδασκόντων και
δ. παράβολο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ, το
οποίο εισπράττεται από το κατά τόπον αρµόδιο ∆ηµό−
σιο Ταµείο και αποδίδεται υπέρ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. Το ύψος
του παράβολου αυτού µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η διάρκεια της άδειας Ε.Ε.Σ. είναι πενταετής, εφό−
σον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια χορή−
γησής της. Η άδεια ανανεώνεται µε απόφαση του ∆.Σ.
του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω τα
κριτήρια, οι όροι και η διαδικασία για την αδειοδότηση
των Ε.Ε.Σ..
6. Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν
σύµφωνα µε το ν.δ. της 9/9 Οκτωβρίου 1935 (ΦΕΚ 451
Α΄) προσαρµόζονται στις διατάξεις του παρόντος µέσα
σε προθεσµία δεκαοκτώ µηνών από την έναρξη ισχύος
του νόµου.»
Άρθρο 11
Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων
1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την
επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσό−
ντων (Ε.Ο.Π.Π.)», το οποίο λειτουργεί χάριν του δηµόσιου
συµφέροντος, εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουρ−
γό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Ο
Ε.Ο.Π.Π. αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των
εκροών της µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης
µάθησης και λειτουργεί ως εθνική δοµή των Ευρωπαϊ−
κών ∆ικτύων που διαχειρίζονται θέµατα προσόντων και
ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας,
όπως το Εθνικό Σηµείο Συντονισµού του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων, το Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατη−
ρίου και το Εθνικό Σηµείο Αναφοράς για τη ∆ιασφάλιση
της Ποιότητας.
2. Σκοποί του Ε.Ο.Π.Π. είναι ιδίως:
α) η δηµιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων και η αντιστοίχισή του µε το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων,
β) η αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται
µέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της µη τυπικής εκπαί−
δευσης και της άτυπης µάθησης, στα επίπεδα του Εθνι−
κού Πλαισίου Προσόντων,
γ) η δηµιουργία των κλαδικών περιγραφικών δεικτών
σε µορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που
αντιστοιχούν στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προ−
σόντων,
δ) η πιστοποίηση των εκροών της µη τυπικής εκπαί−
δευσης και της άτυπης µάθησης και, ειδικότερα: αα) η
ανάπτυξη συστήµατος αναγνώρισης και πιστοποίησης
των προσόντων που αποκτώνται µέσω της µη τυπικής
εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης, η πιστοποίηση
των προσόντων αυτών και η αντιστοίχισή τους στα
επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ββ) η
αδειοδότηση και ο έλεγχος λειτουργίας φορέων πιστο−
ποίησης των προσόντων που αποκτώνται µέσω της µη
τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης,
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ε) η ανάπτυξη και η εφαρµογή συστήµατος µεταφοράς
πιστωτικών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση,
στ) η διασφάλιση της ποιότητας της µη τυπικής εκ−
παίδευσης, σε συνεργασία µε τους λοιπούς αρµόδιους
δηµόσιους φορείς,
ζ) η εισήγηση του καθορισµού των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται
στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, πλην της ανώτατης
εκπαίδευσης,
η) η αντιστοίχιση στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δι−
εθνών κλαδικών προσόντων και
θ) η αναγνώριση της ισοτιµίας εκπαιδευτικών τίτλων
της αλλοδαπής, µε εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκ−
παίδευσης.
3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Ε.Ο.Π.Π. ιδίως:
α) συνεργάζεται µε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς ή
φορείς άλλων χωρών, οι οποίοι έχουν ανάλογο σκοπό,
εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων σε όργανα διεθνών ή ευρωπαϊκών
οργανισµών σε ζητήµατα αναγνώρισης και πιστοποίη−
σης των προσόντων, παρακολουθεί τις διεθνείς και τις
ευρωπαϊκές εξελίξεις στα ζητήµατα αυτά, εκπονεί τις
αναγκαίες έρευνες, µελέτες και εµπειρογνωµοσύνες,
οργανώνει σχετικές εκδηλώσεις και εισηγείται στον
Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά−
των τη διαµόρφωση της δηµόσιας πολιτικής, των κανό−
νων και των προγραµµάτων που αφορούν την αναγνώρι−
ση και πιστοποίηση των προσόντων και γενικότερα του
συστήµατος πιστοποίησης των εκροών της µη τυπικής
εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης,
β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευµάτων την έκδοση κανονιστικού πλαι−
σίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικα−
σία πιστοποίησης των προσόντων, περιλαµβανοµένου
συστήµατος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσων επιθυ−
µούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων
τους, εφαρµόζει το κανονιστικό πλαίσιο, τηρεί µητρώο
των πιστοποιηθέντων και ενηµερώνει το Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας
∆ια Βίου Μάθησης,
γ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευµάτων την έκδοση κανονιστικού πλαισί−
ου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία
αδειοδότησης φορέων πιστοποίησης των προσόντων,
αδειοδοτεί τους φορείς αυτούς, ελέγχει την εφαρµογή
του κανονιστικού πλαισίου και τηρεί µητρώο των αδει−
οδοτηθέντων φορέων,
δ) εκπονεί τα πρότυπα και τα µέσα που αφορούν την
αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων, αναπτύσ−
σει τη σχετική τεχνογνωσία και συνεργάζεται µε τους
φορείς της δια βίου µάθησης, ώστε να επιτευχθεί ο
σκοπός του και οι στόχοι των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄
και η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1,
ε) παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες και καθοδήγη−
ση στους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τη συσχέ−
τιση των εθνικών προσόντων, µέσω του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,
στ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων την έκδοση κανονιστικού
πλαισίου για την απονοµή τίτλων της µη τυπικής εκπαί−
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δευσης, όπως τα διπλώµατα αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης, τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις επάρκειας
και άλλοι τίτλοι που βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα
επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και επιτυχώς περατω−
θείσα επαγγελµατική κατάρτιση που µπορεί να απαιτεί−
ται συµπληρωµατικά προς τους κύκλους σπουδών του
τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, και
ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων την έκδοση κανονιστικού
πλαισίου για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δι−
καιωµάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται
στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, πλην της ανώτατης
εκπαίδευσης.
4. Όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π. είναι το διοικητικό
συµβούλιο, ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής.
5. Ο Ε.Ο.Π.Π. διοικείται από εννεαµελές διοικητικό συµ−
βούλιο που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
αποτελείται από τον πρόεδρο, που είναι επιστήµονας
µε επαρκή γνώση και εµπειρία σε θέµατα διοίκησης, κα−
θώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, έναν εκ−
πρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έναν εκπρόσωπο
του Ε.Κ.∆.∆.Α., έναν εκπρόσωπο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., έναν εκ−
πρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε., έναν κοινό εκπρόσωπο των φο−
ρέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), έναν
εκπρόσωπο της Α.∆.Ε.∆.Υ. και έναν εµπειρογνώµονα.
Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι
τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Ο πρόεδρος του
διοικητικού συµβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης,
µε τετραετή θητεία, και αναπληρώνεται από µέλος του
διοικητικού συµβουλίου, που ορίζεται ως αναπληρωτής
πρόεδρος µε την απόφαση συγκρότησης.
6. Ο γενικός διευθυντής του Ε.Ο.Π.Π. διορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων µε τετραετή θητεία, είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και προέρχεται από
τον ιδιωτικό τοµέα ή αποσπάται, κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων, από το δηµόσιο ή τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία
συγκρότησης του διοικητικού συµβουλίου και ο κανονι−
σµός λειτουργίας του, οι αρµοδιότητες του διοικητικού
συµβουλίου, του προέδρου και του γενικού διευθυντή, τα
κωλύµατα και τα ασυµβίβαστά τους, ο τρόπος αναπλή−
ρωσής τους όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται,
οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου για τις οποίες
απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, στις οποίες περιλαµβάνο−
νται ο ετήσιος προγραµµατισµός και προϋπολογισµός,
ο ετήσιος απολογισµός και ισολογισµός, καθώς και ο
τρόπος πλήρωσης της θέσης του γενικού διευθυντή του
Οργανισµού και τα απαιτούµενα προσόντα. Με απόφα−
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αποδοχές
του προέδρου και του γενικού διευθυντή και η κατά
συνεδρίαση αποζηµίωση των µελών του διοικητικού
συµβουλίου.
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8. Συνιστώνται στον Ε.Ο.Π.Π. εβδοµήντα θέσεις τα−
κτικού προσωπικού και πέντε θέσεις µετακλητών
υπαλλήλων. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παι−
δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, εκδίδεται
ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π. που
καθορίζει την οργανωτική δοµή των υπηρεσιών και
τις αρµοδιότητές τους, προβλέπει την κατανοµή των
θέσεων που συνιστώνται µε το προηγούµενο εδάφιο
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαραίτητα
προσόντα και τη διαδικασία πρόσληψης των υπαλλή−
λων, µε εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28 Α΄), καθώς και τα αρµόδια όργανα και κάθε θέµα
υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των
υπαλλήλων. Με όµοιο διάταγµα µπορεί να συνιστώνται,
να µετατρέπονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις
προσωπικού. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται το µισθολογικό σύστηµα των υπαλλήλων
του Οργανισµού. Μετά τη συγκρότηση του διοικητικού
συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π., τα προεδρικά διατάγµατα και
η απόφαση που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή
εκδίδονται ύστερα από γνώµη του.
9. Για την υποστήριξη του Ε.Ο.Π.Π. στην ανάπτυξη και
εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ο Υπουρ−
γός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
µε απόφασή του που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Οργανισµού και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, συνιστά Επιτροπή µε γνωµοδοτικό χα−
ρακτήρα, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των
φορέων παροχής υπηρεσιών τυπικής εκπαίδευσης και
µη τυπικής εκπαίδευσης, των φορέων αναγνώρισης και
πιστοποίησης προσόντων, των κοινωνικών εταίρων και
εµπειρογνώµονες. Με όµοια απόφαση ορίζονται ο πρό−
εδρος, τα µέλη και η διοικητική υποστήριξη της Επιτρο−
πής και καθορίζονται οι αρµοδιότητες και ο κανονισµός
λειτουργίας της.
10. Ο Ε.Ο.Π.Π., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής που
προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, µπορεί να
συγκροτεί κλαδικές οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων των κλάδων της οικονοµίας, των αρµόδιων
Υπουργείων ή δηµόσιων φορέων και εµπειρογνωµόνων,
που µελετούν και εισηγούνται ή γνωµοδοτούν επί των
ζητηµάτων αρµοδιότητας της Επιτροπής και υποστηρίζουν
τον Οργανισµό στην εφαρµογή, κατά κλάδο, του συστήµα−
τος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πιστοποιούµενων ατόµων
και του συστήµατος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρω−
σης των λειτουργιών των αδειοδοτούµενων φορέων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π. και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθο−
ρίζονται ο κανονισµός οικονοµικής διαχείρισης, καθώς
και οι κανονισµοί ανάθεσης της εκπόνησης µελετών, της
προµήθειας υπηρεσιών ή προϊόντων και της εκτέλεσης
έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί
δηµόσιων συµβάσεων.

12. Οι πόροι του Ε.Ο.Π.Π. προέρχονται από επιχορηγή−
σεις του τακτικού προϋπολογισµού, από το πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων, από τα χρηµατικά ποσά που
καταβάλλονται για την πιστοποίηση προσόντων, την
ισοτίµηση τίτλων και την αδειοδότηση φορέων και από
αµοιβές για παροχή υπηρεσιών. Στους πόρους αυτούς
περιλαµβάνονται και οι πόροι από χρηµατοδοτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλί−
ου του Ε.Ο.Π.Π., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος των χρηµατικών
ποσών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
13. Για την κάλυψη των οργανικών θέσεων του Ε.Ο.Π.Π.
επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλων µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δηµοσίων υπη−
ρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, η οποία πραγµατο−
ποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από αίτηση των
ενδιαφεροµένων και γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών
συµβουλίων και του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π..
Με ανάλογους όρους και διαδικασία µετατάσσονται
υπάλληλοι άλλων δηµόσιων υπηρεσιών ή νοµικών προ−
σώπων του δηµόσιου τοµέα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Για την κάλυψη
των αναγκών σε προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π. είναι δυνατή
η απόσπαση εκπαιδευτικών, η οποία πραγµατοποιείται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερο−
µένων και γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Οργα−
νισµού, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
που ισχύουν για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
14. Οι µετατασσόµενοι στον Ε.Ο.Π.Π., σύµφωνα µε τις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, διατηρούν το
µισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς
της θέσης από την οποία προέρχονται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 17 του
άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄), εκτός αν µε
αίτησή τους επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς
του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Π..
Άρθρο 12
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
1. Τα Ι.Ε.Κ. είναι νοµικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο
πλαίσιο νοµικών προσώπων, τα οποία έχουν κάποια
από τις µορφές που προβλέπονται από την εθνική ή
την κοινοτική νοµοθεσία και σκοπό την παροχή υπη−
ρεσιών αρχικής ή συµπληρωµατικής επαγγελµατικής
κατάρτισης. Τα Ι.Ε.Κ. έχουν οργανωτική διάρθρωση που
περιλαµβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασµού της
εφαρµογής και εφαρµογής προγραµµάτων αρχικής ή
συµπληρωµατικής επαγγελµατικής κατάρτισης, διοικη−
τικό, επιστηµονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσω−
πικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές, τη χρήση
κτηριακής υποδοµής, η οποία είναι σύµφωνη µε τον
κτηριοδοµικό κανονισµό, καθώς και εξοπλισµό, που εξυ−
πηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες τους, εφαρµόζουν
πιστοποιηµένα προγράµµατα αρχικής ή συµπληρωµα−
τικής επαγγελµατικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε
συγκεκριµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα, εφόσον
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υπάρχουν, και χρησιµοποιούν εκπαιδευτές µε ανάλογες
γνώσεις ή και εµπειρία.
2. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.
2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων,
προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής µεταφέρονται
στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης. Τα Ι.Ε.Κ. που
έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της πα−
ραγράφου 6 του ίδιου άρθρου από άλλα Υπουργεία ή
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εποπτεύονται ως
προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο από τη Γενική Γραµµα−
τεία ∆ια Βίου Μάθησης, ενώ ως προς την οργάνωση και
λειτουργία από τους φορείς οι οποίοι τα συνέστησαν.
3. Για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση
των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραµµα−
τεία ∆ια Βίου Μάθησης και την παροχή των αντίστοιχων
υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης συνάπτονται
προγραµµατικές συµβάσεις κατά το άρθρο 21 από το
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων και τις Περιφέρειες.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παι−
δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δη−
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύο−
νται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται
δηµόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία
∆ια Βίου Μάθησης.
5. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνι−
στώνται Ι.Ε.Κ. από Υπουργεία ή από νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου. Η αρµοδιότητα της οργάνωσης και
λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στο Υπουργείο ή
το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που τα συνιστά
και η αρµοδιότητα διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού
πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου
Μάθησης.
6. Είναι δυνατή η ίδρυση Ι.Ε.Κ. από νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου ή από ιδιώτες. Με απόφαση του δι−
οικητικού συµβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγείται άδεια
λειτουργίας τους.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρό−
ταση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι
προδιαγραφές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορή−
γηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και το σύστηµα
πιστοποίησης των δοµών, των προγραµµάτων και των
εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ.. Με όµοιο διάταγµα καθορίζονται
τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και τις παρεχό−
µενες από τα Ι.Ε.Κ. υπηρεσίες αρχικής ή συµπληρωµα−
τικής επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως είναι οι ειδι−
κότητες, το περιεχόµενο, η διάρκεια και η εκπαιδευτική
διαδικασία των σπουδών τους, οι όροι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία εγγραφών, µετεγγραφών, φοίτησης,
εξετάσεων και έκδοσης των αποτελεσµάτων τους, οι
υποχρεώσεις του προσωπικού, των εκπαιδευτών και των
καταρτιζοµένων, η πειθαρχική διαδικασία, τα πειθαρχικά
όργανα και οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται
στους παραπάνω.
8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα
που αφορούν τη διαδικασία της αδειοδότησης και την
εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης των Ι.Ε.Κ., την
οργάνωση των σπουδών, το περιεχόµενο των οδηγών
κατάρτισης ανά ειδικότητα, τους όρους σχεδιασµού
και εφαρµογής της πρακτικής άσκησης, τα µέσα της
διδασκαλίας και των πρακτικών ασκήσεων, το σύστηµα
αξιολόγησης του προσωπικού και των εκπαιδευτών, κα−
θώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εν γένει λειτουργία
των Ι.Ε.Κ..
9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα ειδικότε−
ρα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία, τη διαχείριση, το
προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδοµή και τις υπηρεσίες
αρχικής ή συµπληρωµατικής επαγγελµατικής κατάρτι−
σης που παρέχουν τα δηµόσια Ι.Ε.Κ., όπως είναι η δια−
σφάλιση της κτηριακής υποδοµής και του εξοπλισµού
τους, ο καθορισµός διδάκτρων και εξετάστρων και των
δικαιούχων αυτών, ο καθορισµός παραβόλων, η στελέ−
χωσή τους µε προσωπικό, η απασχόληση εκπαιδευτών
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρό−
ταση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν
τη λειτουργία και τη διαχείριση των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και
τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τις υπηρεσίες αρχικής
ή συµπληρωµατικής επαγγελµατικής κατάρτισης που
παρέχουν, όπως είναι ο καθορισµός των υποχρεώσεων
των ιδιοκτητών, των προσόντων, των κωλυµάτων και
των ασυµβιβάστων για την πρόσληψη οργάνων διοί−
κησης και για τον ορισµό εκπροσώπων τους, των υπο−
χρεώσεων και του πειθαρχικού δικαίου των ιδιοκτητών,
των οργάνων διοίκησης και των εκπροσώπων τους και
κάθε σχετικό θέµα.
11. Για τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ. εφαρµόζονται συµπλη−
ρωµατικά οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 10
του άρθρου 5 του ν. 2009/1992.
12. ∆εν απαιτείται πιστοποίηση της κτηριακής υπο−
δοµής των Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν σε κτήρια σχολικών
µονάδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ−
παίδευσης.
Άρθρο 13
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
1. Τα Κ.Ε.Κ. είναι νοµικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο
πλαίσιο νοµικών προσώπων, τα οποία έχουν κάποια
από τις µορφές που προβλέπονται από την εθνική ή
την κοινοτική νοµοθεσία και σκοπό την παροχή υπη−
ρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. Τα
Κ.Ε.Κ. έχουν οργανωτική διάρθρωση που περιλαµβάνει
λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασµού της εφαρµογής και
εφαρµογής προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµα−
τικής κατάρτισης, διοικητικό, επιστηµονικό ή τεχνικό και
εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργί−
ες αυτές, τη χρήση κτηριακής υποδοµής, η οποία είναι
σύµφωνη µε τον κτηριοδοµικό κανονισµό, καθώς και
εξοπλισµό, που εξυπηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες
τους, εφαρµόζουν πιστοποιηµένα προγράµµατα συνε−
χιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης που αντιστοι−
χούν σε συγκεκριµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα,
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εφόσον υπάρχουν, και χρησιµοποιούν εκπαιδευτές µε
ανάλογες γνώσεις ή και εµπειρία. Αρµόδιος φορέας
για την πιστοποίηση και την αδειοδότηση των Κ.Ε.Κ.
είναι το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ..
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές
που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο και
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορή−
γηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και το σύστηµα
πιστοποίησης των δοµών, των προγραµµάτων και των
εκπαιδευτών των Κ.Ε.Κ..
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδεί−
ας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασί−
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα
που αφορούν τη διαδικασία της αδειοδότησης και την
εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης των Κ.Ε.Κ.
και, ιδίως, τα απαιτούµενα έντυπα και δικαιολογητικά,
τα κριτήρια και η διαδικασία πιστοποίησής τους, τα
χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται για την πιστοποί−
ηση και την αδειοδότηση, το σύστηµα ελέγχου, αξιολό−
γησης και βαθµολόγησης, οι διοικητικές κυρώσεις για
ελλιπή ή ψευδή στοιχεία της αίτησης ή για παράβαση
των όρων της άδειας και κάθε θέµα σχετικό µε την
ίδρυση και λειτουργία των Κ.Ε.Κ. και τις παρεχόµενες
από αυτά υπηρεσίες συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης.
Άρθρο 14
Φορείς άτυπης µάθησης – Όροι και διαδικασία
εγγραφής στο Μητρώο Φορέων του ∆ικτύου
1. Οι φορείς άτυπης µάθησης είναι οι φορείς κάθε
µορφής που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή το−
πικό επίπεδο και παρέχουν υπηρεσίες δια βίου µάθησης,
εφόσον αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης µάθησης των
πολιτών και εγγράφονται στο σχετικό µητρώο που τηρεί
η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης.
2. Οι φορείς άτυπης µάθησης κατατάσσονται στις
ακόλουθες κατηγορίες:
α) υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου τοµέα (ή δη−
µόσιοι φορείς), που λειτουργούν µε τη µορφή νοµικού
προσώπου δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,
β) φορείς του κοινωνικού τοµέα (ή κοινωνικοί φορείς),
που λειτουργούν µε τη µορφή σωµατείου, ιδρύµατος
ή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας ή ένωσης προ−
σώπων και
γ) φορείς του ιδιωτικού τοµέα (ή ιδιωτικοί φορείς), µε
οποιαδήποτε νοµική µορφή.
3. Στους φορείς άτυπης µάθησης µπορεί να περι−
λαµβάνονται σχολεία, µουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί,
επιµορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς που εφαρµόζουν
προγράµµατα ή παρέχουν υπηρεσίες δια βίου µάθησης
που απευθύνονται σε νέους ή σε ενηλίκους ή σε άτοµα
της τρίτης ηλικίας, όπως είναι η διεξαγωγή ηµερίδων ή
σεµιναρίων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων,
η παροχή συστηµατικών πληροφοριών και γνώσεων και
η ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόµων, που συµβάλλουν
στην εκπαίδευση ή την επιµόρφωση και στην πνευµατική
ανάπτυξή τους.

4. Για την εγγραφή του στο Μητρώο Φορέων ∆ια
Βίου Μάθησης, ο ενδιαφερόµενος φορέας υποβάλλει
σχετική αίτηση στο ∆ήµο στον οποίο έχει την έδρα
του, στην οποία αναφέρει τα στοιχεία της ταυτότητάς
του (επωνυµία, έδρα, διεύθυνση, πράξη έγκρισης κατα−
στατικού, σκοπός, εταίροι ή µέλη, διοίκηση) και επισυ−
νάπτει συνοπτικά στοιχεία για την προηγούµενη και την
προγραµµατιζόµενη δραστηριότητά του και σηµείωµα
που τεκµηριώνει ότι η δραστηριότητα αυτή συµβάλλει
στη δια βίου µάθηση. Η αίτηση αυτή αξιολογείται και
εγκρίνεται από Επιτροπή που συνιστά ο ∆ήµος και τα
στοιχεία της εγκριτικής απόφασης καταχωρίζονται ηλε−
κτρονικά στο Μητρώο.
5. Φορείς άτυπης µάθησης που λειτουργούν σε εθνικό
επίπεδο µπορεί να εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων
∆ια Βίου Μάθησης από τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου
Μάθησης, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της προ−
ηγούµενης παραγράφου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και δη−
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζο−
νται λεπτοµερέστερα τα στοιχεία που αναφέρονται ή
επισυνάπτονται στην αίτηση, η σύνθεση της κατά την
παράγραφο 4 Επιτροπής του ∆ήµου, τα στοιχεία που
αξιολογούνται, οι διαδικασίες εγγραφής και υποβολής
ενστάσεων, τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μη−
τρώο, το σύστηµα παρακολούθησης και ετήσιας αξιολό−
γησης της δραστηριότητας των φορέων και κάθε θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 15
Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης
1. Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης είναι µεσο−
χρόνιο, εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και περιλαµβάνει
όλες τις δράσεις εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής
δια βίου µάθησης που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν
µέρει από δηµόσιους πόρους, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς,
και ειδικότερα:
α) Τις δράσεις τις οποίες υλοποιούν οι κεντρικοί δη−
µόσιοι φορείς και οι λοιποί φορείς εθνικής εµβέλειας
του ∆ικτύου. Οι δράσεις αυτές αποτελούν το εθνικό
σκέλος του Προγράµµατος.
β) Τις δράσεις τις οποίες υλοποιούν οι Περιφέρειες
και οι λοιποί φορείς περιφερειακής εµβέλειας του ∆ι−
κτύου. Οι δράσεις αυτές αποτελούν το περιφερειακό
σκέλος του Προγράµµατος, στο οποίο εντάσσονται τα
περιφερειακά προγράµµατα δια βίου µάθησης που προ−
βλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7.
γ) Τις δράσεις τις οποίες υλοποιούν οι ∆ήµοι και οι
λοιποί φορείς τοπικής εµβέλειας του ∆ικτύου. Οι δρά−
σεις αυτές αποτελούν το τοπικό σκέλος του Προγράµ−
µατος, στο οποίο εντάσσονται τα τοπικά προγράµµατα
δια βίου µάθησης που προβλέπονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 8.
2. Στο Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης, σε ιδιαί−
τερο κεφάλαιο, εντάσσονται και οι δράσεις συλλογικού
χαρακτήρα οι οποίες υποστηρίζονται οικονοµικά ή επι−
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στηµονικά ή διοικητικά από κεντρικό δηµόσιο φορέα ή
Περιφέρεια ή ∆ήµο, των δηµόσιων, των κοινωνικών και
των ιδιωτικών φορέων που είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Φορέων του ∆ικτύου που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 17.
3. Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης περιλαµ−
βάνει και δράσεις της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου
Μάθησης για την υποστήριξη, παρακολούθηση και αξι−
ολόγηση των προγραµµάτων τα οποία υλοποιούν οι Πε−
ριφέρειες και οι ∆ήµοι. Οι δράσεις αυτές συνοδεύονται
από σχετικά κίνητρα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνο−
νται η ηθική και υλική βράβευση των καλών πρακτικών
τους, κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου και ιδίως των άρθρων 7 και 8.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και των Υπουργών
που έχουν την αρµοδιότητα της διαχείρισης δράσε−
ων που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου
Μάθησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης
του Προγράµµατος αυτού. Η θητεία της Επιτροπής Πα−
ρακολούθησης έχει την ίδια χρονική διάρκεια µε τη
διάρκεια του Εθνικού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθη−
σης. Με όµοια απόφαση καθορίζονται η σύνθεση και οι
αρµοδιότητες της Επιτροπής στο σχεδιασµό και την
παρακολούθηση της εφαρµογής του Προγράµµατος,
στην εξειδίκευση των δράσεών του και στο συντονισµό
των υπηρεσιών διαχείρισης των δράσεων αυτών για
την εναρµόνιση των δράσεων του Προγράµµατος µε
το σκοπό και τους στόχους της δηµόσιας πολιτικής
δια βίου µάθησης και γενικότερα των δηµόσιων πολιτι−
κών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται διοικητικά
από τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης.
Άρθρο 16
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
1. Μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αναγνωρίζο−
νται και συσχετίζονται τα µαθησιακά αποτελέσµατα όλων
των µορφών τυπικής εκπαίδευσης, µη τυπικής εκπαίδευ−
σης και άτυπης µάθησης, ώστε αυτά να πιστοποιούνται
και να κατατάσσονται σε επίπεδα κατ’ αντιστοίχιση µε
τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
2. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων µπορεί να εξειδικεύ−
εται σε κλαδικά πλαίσια προσόντων.
3. Την εποπτεία της διαµόρφωσης και λειτουργίας του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς και το συντονισµό
των εµπλεκοµένων µε το Πλαίσιο αυτό, όπως είναι οι
εκπρόσωποι σε εθνικά και κοινοτικά συλλογικά όργανα,
οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι κοινωνικοί
εταίροι και τα επιµελητήρια, ασκεί η ∆ιεύθυνση Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Π.Π., καθορίζονται:
α) οι όροι διαµόρφωσης και εφαρµογής του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων και, ιδίως, τα θέµατα που αφορούν
την αντιστοίχιση µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
και µε διεθνή κλαδικά προσόντα και τη δηµιουργία κλα−
δικών περιγραφικών δεικτών, β) οι προϋποθέσεις, οι όροι
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και η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων, περι−
λαµβανοµένου συστήµατος εξέτασης, αξιολόγησης και
επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
όσων επιθυµούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των
προσόντων τους και γ) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η
διαδικασία αδειοδότησης φορέων πιστοποίησης των
προσόντων, περιλαµβανοµένων των προδιαγραφών, των
οργάνων και της διαδικασίας του συστήµατος εξέτασης,
αξιολόγησης και επικύρωσης των λειτουργιών τους και
των απαιτούµενων δικαιολογητικών, καθώς και οι όροι
παροχής των υπηρεσιών τους, περιλαµβανοµένου του
συστήµατος ελέγχου.
Άρθρο 17
Μητρώα του ∆ικτύου
1. Στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης τηρείται
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ια Βίου Μάθησης, στο οποίο εγ−
γράφονται οι ενδιαφερόµενοι µε αίτησή τους, µε την
οποία συνυποβάλλουν ειδικό τυποποιηµένο έγγραφο
που καλείται Ατοµικό ∆ελτίο ∆ια Βίου Μάθησης. Στο
δελτίο αυτό καταγράφονται τα προσόντα που αντι−
στοιχούν στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, καθώς και οι
βεβαιώσεις παρακολούθησης πιστοποιηµένων προγραµ−
µάτων της µη τυπικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ−
νήσεως, καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση του
ηλεκτρονικού µητρώου, τα στοιχεία του ατοµικού δελτί−
ου, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της εγγραφής των
ενδιαφεροµένων και της πρόσβασής τους στα στοιχεία
του δελτίου και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών στο οποίο
εγγράφονται οι ενδιαφερόµενοι, κατά τις διατάξεις των
παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 19.
3. Στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης τηρείται
Μητρώο Φορέων ∆ια Βίου Μάθησης στο οποίο εγγράφο−
νται οι φορείς του συστήµατος διοίκησης και οι φορείς
παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης των περιπτώσεων
α΄ έως ια΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, εφόσον
έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέ−
σεις και η διαδικασία εγγραφής των φορέων που αναφέ−
ρονται στο προηγούµενο εδάφιο στο Μητρώο αυτό. Στο
ίδιο Μητρώο εγγράφονται οι φορείς άτυπης µάθησης
της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14.
Άρθρο 18
Κίνητρα δια βίου µάθησης
1. Για την ανάπτυξη της δια βίου µάθησης και την
επικαιροποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτή−
των του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας θεσπίζονται
κίνητρα. Σε αυτά περιλαµβάνονται ιδίως:
α) Η σύνδεση προγραµµάτων της µη τυπικής εκπαί−
δευσης µε το σύστηµα της τυπικής εκπαίδευσης µέσω
σπονδυλωτών και πιστοποιηµένων προγραµµάτων µά−
θησης, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης,
άθροισης και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων εκπαί−
δευσης από το ένα σύστηµα στο άλλο.
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β) Η χορήγηση ειδικών εκπαιδευτικών αδειών για συµ−
µετοχή σε προγράµµατα δια βίου µάθησης, µε έµφαση
στους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα.
γ) Η καθιέρωση, στο πλαίσιο των συλλογικών συµβά−
σεων εργασίας, ατοµικών εκπαιδευτικών λογαριασµών
µε συµµετοχή του εργοδότη και του εργαζόµενου, από
τους οποίους ο τελευταίος αποσύρει χρήµατα για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του. Στους λογα−
ριασµούς αυτούς µπορεί να συµµετέχει οικονοµικά και
το κράτος.
δ) Η καθιέρωση, στο πλαίσιο των συλλογικών συµ−
βάσεων εργασίας, ατοµικών λογαριασµών µαθησιακού
χρόνου των εργαζοµένων για την παρακολούθηση προ−
γραµµάτων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και κατάρτι−
σης.
ε) Η σύνδεση της αξιολόγησης των φορέων δια βίου
µάθησης µε τη χρηµατοδότησή τους. Οι φορείς παροχής
υπηρεσιών δια βίου µάθησης που χρηµατοδοτούνται από
δηµόσιους πόρους αξιολογούνται σύµφωνα µε την υλο−
ποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο αντίστοιχο πρό−
γραµµα δια βίου µάθησης και χρηµατοδοτούνται µε βάση
την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητά τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέµατα που αφο−
ρούν τη δόµηση των προγραµµάτων µάθησης βάσει
πιστωτικών µονάδων, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η
διαδικασία χορήγησης ειδικών εκπαιδευτικών αδειών, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης των
φορέων δια βίου µάθησης σύµφωνα µε την αξιολόγησή
τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 19
∆ιασφάλιση ποιότητας
1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της δια βίου µάθη−
σης συγκροτείται σύστηµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης
και αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των στελεχών
της µη τυπικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών των
Σ.∆.Ε., καθώς και σύστηµα παρακολούθησης και αξιολό−
γησης των προγραµµάτων και της αποτελεσµατικότη−
τας του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης.
2. Από 1.1.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προ−
ϋπόθεση προκειµένου εκπαιδευτής να µετάσχει σε χρη−
µατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους πρόγραµµα της
µη τυπικής εκπαίδευσης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προδι−
αγραφές των προγραµµάτων εκπαίδευσης των εκπαι−
δευτών της µη τυπικής εκπαίδευσης και ρυθµίζονται τα
θέµατα που αφορούν την επιστηµονική υποστήριξη και
εποπτεία τους. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προ−
ϋποθέσεις και οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν
φορείς της τυπικής και της µη τυπικής εκπαίδευσης για
να υλοποιούν τέτοια προγράµµατα. Τα προγράµµατα
εκπαίδευσης των εκπαιδευτών πιστοποιούνται από το
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σύµφωνα µε τις παραπάνω προδιαγραφές.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι ανα−
γνώρισης της εκπαιδευτικής επάρκειας, οι προϋποθέ−

σεις και η διαδικασία πιστοποίησής της, καθώς και οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες για την αναγνώριση και
πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας δεν απαιτεί−
ται η τήρηση της διαδικασίας αυτής.
5. Εκπαιδευτής ενηλίκων, µετά την αναγνώριση και
πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειάς του κατά τις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εγγράφεται
στο Μητρώο Εκπαιδευτών που τηρεί το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. Φορέ−
ας του δηµόσιου τοµέα που υλοποιεί προγράµµατα της
µη τυπικής εκπαίδευσης, µπορεί να υπογράψει προγραµ−
µατική σύµβαση µε το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για να αναπτύξει και
να τηρήσει κλαδικό υποµητρώο ηλεκτρονικά ενταγµένο
στο Μητρώο Εκπαιδευτών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα που
αφορούν την εγγραφή στο Μητρώο και τη διαγραφή
από αυτό, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικό µε την τήρη−
ση, επικαιροποίηση και ενηµέρωση του Μητρώου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προδι−
αγραφές των προγραµµάτων εκπαίδευσης των εκπαι−
δευτικών των Σ.∆.Ε..
Άρθρο 20
Πρόγραµµα Εφαρµογής
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων εγκρίνεται Πρόγραµµα Εφαρ−
µογής, το οποίο παρέχει την αναγκαία επιστηµονική,
διοικητική και τεχνική υποστήριξη στους φορείς του
Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης και ιδίως στους
φορείς διοίκησης της δια βίου µάθησης, για την έγκαιρη,
ποιοτική και αποτελεσµατική εφαρµογή των ρυθµίσεων
του παρόντος νόµου και την υλοποίηση των στόχων του,
καθώς και για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
των φορέων αυτών, προκειµένου να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης,
την έγκαιρη εξειδίκευση και την αποτελεσµατική εφαρ−
µογή του Εθνικού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης.
2. Με όµοια απόφαση συγκροτείται Οµάδα ∆ιοίκησης
του Προγράµµατος.
Άρθρο 21
Προγραµµατικές Συµβάσεις ∆ια Βίου Μάθησης
1. Για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, την εφαρ−
µογή προγραµµάτων και την υλοποίηση δράσεων που
περιλαµβάνονται σε εθνικό ή περιφερειακό ή τοπικό
πρόγραµµα δια βίου µάθησης, για την παροχή υπηρε−
σιών δια βίου µάθησης κάθε είδους και για την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαίδευσης και της δια
βίου µάθησης, το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων και οι φορείς διοίκησης της
δια βίου µάθησης µπορούν να συνάπτουν, µεµονωµένα
ή από κοινού, προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ τους
ή και µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορί−
ζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
(ΦΕΚ 65 Α΄), περιλαµβανοµένων των φορέων παροχής
υπηρεσιών δια βίου µάθησης, εφόσον αυτοί ανήκουν
στο δηµόσιο τοµέα ή και µε τους λοιπούς φορείς της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010. Στις προγραµµατικές συµβάσεις δια βίου
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µάθησης µπορεί το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευµάτων να εκπροσωπείται από τον Γε−
νικό Γραµµατέα ∆ια Βίου Μάθησης. Οι ανωτέρω συµβά−
σεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την παράγραφο
7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄).
2. Στις προγραµµατικές συµβάσεις επιτρέπεται και η
συµµετοχή των φορέων της περίπτωσης β΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
3. Στις προγραµµατικές συµβάσεις δια βίου µάθησης
επιτρέπεται και η συµµετοχή κοινωνικών και ιδιωτικών
φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης της πε−
ρίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, εφόσον
δεν χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των συµβάσεων
αυτών και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Φορέων
του ∆ικτύου.
4. Στις προγραµµατικές συµβάσεις δια βίου µάθησης
επιτρέπεται και η συµµετοχή κοινωνικών και ιδιωτικών
φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης της πε−
ρίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, για την
παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που χρηµατοδοτού−
νται στο πλαίσιο των συµβάσεων αυτών, εφόσον είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Φορέων του ∆ικτύου και
έχει προηγηθεί, από συµβαλλόµενο στην προγραµµατι−
κή σύµβαση φορέα διοίκησης της δια βίου µάθησης των
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
3, δηµόσια προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή τους για
την παροχή των υπηρεσιών αυτών, κατά τις διατάξεις
της νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων.
5. Στις προγραµµατικές συµβάσεις δια βίου µάθησης
εφαρµόζονται και οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3
και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
6. Με προγραµµατικές συµβάσεις που συνάπτουν ως
κυρίως συµβαλλόµενοι το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και ο ∆ήµος, ο δεύτερος
αναλαµβάνει: α) τη λειτουργία και τη διαχείριση των
τοπικών δοµών και την εφαρµογή των προγραµµάτων
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων της Γενικής Γραµµατείας
∆ια Βίου Μάθησης και β) την εφαρµογή προγραµµάτων
δια βίου µάθησης των Κ.Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Στις προγραµ−
µατικές συµβάσεις ορίζονται και οι όροι ένταξης των
δοµών αυτών σε Κ.∆.Β.Μ.. Στο πλαίσιο των προγραµ−
µατικών συµβάσεων µπορεί να συγκροτείται συλλογικό
όργανο σε επίπεδο ∆ήµου, που αποτελείται από εκπρο−
σώπους επιστηµονικών, επαγγελµατικών, κοινωνικών
και πολιτιστικών φορέων και παρέχει συµβουλευτική
υποστήριξη στο σχεδιασµό και την εφαρµογή του το−
πικού προγράµµατος δια βίου µάθησης και, ειδικότερα,
των προγραµµάτων ή δράσεων της προγραµµατικής
σύµβασης. Η διαχείριση των προγραµµάτων της Γενικής
Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο µπορεί να γίνε−
ται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων
23 και 24 της 5067/30.12.1985 απόφασης των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισµού και Οικονοµι−
κών (ΦΕΚ 794 Β΄), οπότε στην προγραµµατική σύµβαση
ορίζονται ο διατάκτης των δαπανών και ο υπόλογος
διαχειριστής, εφαρµοζοµένων ως προς τον έλεγχο των
δαπανών των διατάξεων που ισχύουν για τον προλη−
πτικό έλεγχο των ∆ήµων.
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Άρθρο 22
Συµµετοχή της σχολικής κοινότητας
και της τοπικής κοινωνίας
1. Στο τοπικό αναπτυξιακό πρόγραµµα που εκπονεί
ο ∆ήµος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 έως 74
(∆ηµοκρατικός Προγραµµατισµός) του ν. 1622/1986,
περιλαµβάνεται το τοπικό πρόγραµµα υποστήριξης
της εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης. Το τµήµα του
προγράµµατος αυτού που αφορά τις επενδύσεις, τα
προγράµµατα ή τις επί µέρους δράσεις δια βίου µάθη−
σης είναι το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης που
προβλέπεται στο άρθρο 8.
2. Στην αρχή της δηµοτικής θητείας, το δηµοτικό συµ−
βούλιο αποφασίζει τους τρόπους διαβούλευσης για την
εκπόνηση του τοπικού προγράµµατος υποστήριξης της
εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης και τους τρόπους
διασφάλισης της διαφάνειας και της κοινωνικής λογο−
δοσίας κατά την εφαρµογή του. Στις διαδικασίες αυτές
συµµετέχουν τα όργανα της σχολικής κοινότητας (Σχο−
λικά Συµβούλια, Σχολικές Επιτροπές, Σύλλογοι Γονέων)
και οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8. Κατά την
εκπόνηση του τοπικού προγράµµατος υποστήριξης της
εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης λαµβάνονται υπόψη
οι εκθέσεις αξιολόγησης και τα προγράµµατα δράσης
που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και δηµο−
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται
τα θέµατα που αφορούν το ρόλο και τη διαδικασία συµ−
µετοχής στην εκπόνηση και την εφαρµογή του τοπικού
προγράµµατος υποστήριξης της εκπαίδευσης και δια
βίου µάθησης των Σχολικών Συµβουλίων, των Σχολικών
Επιτροπών και των Συλλόγων Γονέων των σχολικών
µονάδων της περιφέρειας του ∆ήµου, καθώς και τα
θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των
Σχολών Γονέων.
Άρθρο 23
Ρύθµιση θεµάτων λαϊκής επιµόρφωσης
και επαγγελµατικής κατάρτισης
1. Από 1.1.2011, η υπηρεσιακή µονάδα της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης που ασκεί αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρ−
φωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων µεταφέρεται
ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο
∆ήµο που αποτελεί την πρωτεύουσα του αντίστοιχου
Νοµού και εντάσσεται στην υπηρεσιακή µονάδα που
ασκεί αρµοδιότητες σε θέµατα δια βίου µάθησης. Αν
δεν υπάρχει µονάδα µε αρµοδιότητες σε θέµατα δια
βίου µάθησης, η παραπάνω µονάδα εντάσσεται σε άλλη
συναφή υπηρεσιακή µονάδα του ∆ήµου, που ορίζεται µε
απόφαση του ∆ηµάρχου. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό
που υπηρετεί στην παραπάνω µονάδα της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, το οποίο ασχολείται µε προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης ή µε προγράµµατα εκπαί−
δευσης ενηλίκων και προγράµµατα επαγγελµατικής κα−
τάρτισης, µπορεί µε αίτησή του, η οποία υποβάλλεται
στον Νοµάρχη µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός
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µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, να ζη−
τήσει την ένταξή του στην υπηρεσία της Περιφέρειας
που ασκεί αρµοδιότητες δια βίου µάθησης. Η αίτηση
αυτή εγκρίνεται µε απόφαση του Νοµάρχη µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.
2. Σε περίπτωση που υπάρχει αποκεντρωµένη δοµή
της παραπάνω υπηρεσιακής µονάδας της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης σε περιφερειακό ∆ήµο που δεν αποτε−
λεί πρωτεύουσα του Νοµού, η δοµή αυτή µεταφέρεται
στον περιφερειακό ∆ήµο µε ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων των παραγράφων 1, 5, 6, 7 και 9.
3. Οι αρµοδιότητες των Νοµαρχιακών Επιτροπών
Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) που αφορούν θέµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης µεταφέρονται στην Περι−
φερειακή Επιτροπή Επαγγελµατικής Κατάρτισης που
προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 7 και οι αρµοδιότητες που αφορούν θέµατα
λαϊκής επιµόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
µεταφέρονται στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται
στην παράγραφο 6 του άρθρου 21.
4. Τα πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ. των Ν.Ε.Λ.Ε. των Νοµαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων µετονοµάζονται σε Κ.Ε.Κ. της
αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας, διατηρούν την
υποδοµή και τα µέσα και λειτουργούν µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που πιστοποιήθηκαν από το Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ. και διοικούνται από τον αρµόδιο αντιπεριφερειάρ−
χη, στο πλαίσιο των προγραµµατικών κατευθύνσεων
του περιφερειακού συµβουλίου και των οδηγιών του
περιφερειάρχη.
5. Από 1.1.2011 η περιουσία, η κυριότητα και κάθε άλλο
εµπράγµατο δικαίωµα επί των κινητών και ακινήτων των
Ν.Ε.Λ.Ε., πλην των περιουσιακών στοιχείων των Κ.Ε.Κ.
της προηγούµενης παραγράφου, περιέρχονται χωρίς
την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου
και χωρίς αντάλλαγµα, στο ∆ήµο, µε την επιφύλαξη
των κειµένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και
κληροδοσιών. Ο ∆ήµος έχει στο εξής την αποκλειστική
χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτών
και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του
υπάρχοντος αρχείου της υπηρεσιακής µονάδας της Νο−
µαρχιακής Αυτοδιοίκησης που µεταφέρεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 και της Ν.Ε.Λ.Ε.. Έως 30.6.2011 το δηµο−
τικό συµβούλιο υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής
όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου περιέρχονται στην κυριότη−
τα του ∆ήµου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε πράξη
του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Από−
σπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης, που περιγράφει τα
αποκτώµενα κατά κυριότητα από το ∆ήµο ακίνητα, κα−
θώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων,
µε την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (ΦΕΚ 147 Α΄), καταχωρίζεται
ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου
υποθηκοφυλακείου. Οµοίως ατελώς πραγµατοποιούνται
οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές.
6. Από 1.1.2011 το προσωπικό της υπηρεσιακής µονάδας
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που µεταφέρεται κατά
τις διατάξεις της παραγράφου 1 λογίζεται ως προσωπι−
κό του ∆ήµου και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του
καθεστώς, το µεν µόνιµο από το πρώτο µέρος, το δε

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δεύτερο µέ−
ρος του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α΄). Το προσωπικό
αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από
τη µεταφορά του στο ∆ήµο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
από τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του
ν. 3513/2006, εκτός αν µε αίτησή του επιλέξει την υπα−
γωγή του στο καθεστώς του προσωπικού του ∆ήµου.
7. Από 1.1.2011 το προσωπικό που υπηρετεί µε από−
σπαση στην υπηρεσιακή µονάδα της Νοµαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης που µεταφέρεται κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 1 επιστρέφει στις υπηρεσίες από τις οποί−
ες προέρχεται.
8. Η υπηρεσιακή µονάδα του ∆ήµου, η οποία ασκεί
αρµοδιότητες σε θέµατα δια βίου µάθησης και στην
οποία έχει µεταφερθεί η υπηρεσιακή µονάδα της Νο−
µαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά τις διατάξεις της παρα−
γράφου 1, ασκεί τις σχετικές αρµοδιότητες και παρέχει
τις αντίστοιχες υπηρεσίες στη διοικητική περιφέρεια
όλων των ∆ήµων του Νοµού, έως ότου συσταθούν και
λειτουργήσουν στους ∆ήµους αυτούς αντίστοιχες υπη−
ρεσιακές µονάδες, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται
οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την άσκηση των αρ−
µοδιοτήτων που αφορούν τα θέµατα του νόµου αυτού.
Η συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται
µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων.
9. Οι πόροι που καλύπτουν τις δαπάνες µισθοδοσίας
του προσωπικού και της λειτουργίας των υπηρεσιακών
µονάδων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που µετα−
φέρονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
1 εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης. Από τους πόρους αυτούς επιχορηγούνται
κάθε χρόνο, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σύµ−
φωνα µε σχετικό σύστηµα κριτηρίων, οι ∆ήµοι στους
οποίους µεταφέρονται κατά τις διατάξεις της παραγρά−
φου 1 οι υπηρεσιακές µονάδες των Νοµαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων και οι ∆ήµοι για τους οποίους διαπιστώ−
νεται κατά την προηγούµενη παράγραφο η λειτουργία
υπηρεσιακής µονάδας µε αρµοδιότητες σε θέµατα δια
βίου µάθησης, για να καλύπτουν τις σχετικές δαπάνες
µισθοδοσίας και λειτουργίας τους.
10. Η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης εποπτεύει,
κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 4 και 6, τις
λειτουργίες των υπηρεσιακών µονάδων που ασκούν αρ−
µοδιότητες σε θέµατα δια βίου µάθησης των ∆ήµων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι οργανωτικές προϋπο−
θέσεις και η διαδικασία υποβολής της πρότασης και
διαπίστωσης των προϋποθέσεων αυτών σύµφωνα µε
την παράγραφο 8, ο τρόπος υπολογισµού των δαπανών
και το σύστηµα κριτηρίων για την κατανοµή των επιχο−
ρηγήσεων της παραγράφου 9 και κάθε θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 24
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την κατάρτιση του εθνικού, των περιφερεια−
κών και των τοπικών αναπτυξιακών προγραµµάτων της
παραγράφου 4 του άρθρου 4, της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 7 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντίστοιχα,
καταρτίζονται τα προγράµµατα δια βίου µάθησης στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών κατευθύνσεων της χώρας
και της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης.
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του πα−
ρόντος νόµου, το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης
εκπονείται για την προγραµµατική περίοδο 2010 – 2013
και χρηµατοδοτείται από τα επιχειρησιακά προγράµ−
µατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.) 2007 – 2013 και εθνικούς πόρους. Το Πρόγραµ−
µα αυτό περιλαµβάνει το Πρόγραµµα Εφαρµογής του
άρθρου 20.
3. Έως τη δηµοσίευση των προεδρικών διαταγµάτων
και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τα σχετικά θέµατα
ρυθµίζονται από τις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου ισχύουσες διατάξεις.
4. Από 1.1.2012 δεν χρηµατοδοτούνται από το Υπουρ−
γείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
τα προγράµµατα δια βίου µάθησης των Περιφερειών
και των ∆ήµων που δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις του
άρθρου 9.
5. Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία της υπηρεσι−
ακής µονάδας επαγγελµατικής κατάρτισης της Γενικής
Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και το αργότερο µέχρι
τρία έτη από τη συγκρότηση του διοικητικού συµβουλίου
του Ε.Ο.Π.Π., ο Οργανισµός ασκεί την αρµοδιότητα της
εκπόνησης των προγραµµάτων αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης, που ασκεί σήµερα ο Οργανισµός Επαγγελ−
µατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
6. Από τη συγκρότηση του διοικητικού συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π., καταργείται ο Ο.Ε.Ε.Κ. και λήγει αζηµίως για το
∆ηµόσιο η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και
των µελών του διοικητικού συµβουλίου του. Οι δόκιµοι
και οι µόνιµοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του Ο.Ε.Ε.Κ. µεταφέρονται στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων και καταλαµβάνουν προσωρινές θέσεις, οι οποί−
ες καταργούνται µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας
των επόµενων παραγράφων. Στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων µεταφέρονται και οι πόροι του τακτικού
προϋπολογισµού που καλύπτουν τη µισθοδοσία του
παραπάνω µεταφερόµενου προσωπικού, το οποίο διατη−
ρεί το µισθολογικό του καθεστώς έως την ολοκλήρωση
της ίδιας διαδικασίας.
7. Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στην προηγούµε−
νη παράγραφο µπορεί, ύστερα από αίτησή τους, που
υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, µέσα σε προθεσµία ενός µήνα από
την έγκριση του οργανισµού του Ε.Ο.Π.Π., να ενταχθούν
οριστικά στις προβλεπόµενες οργανικές θέσεις του
Ε.Ο.Π.Π. µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων. Η απόφαση αυτή εκδίδε−
ται ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του
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Ε.Ο.Π.Π., η οποία διατυπώνεται µετά από αξιολόγηση και
επιλογή µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
των υπαλλήλων και τις απαιτήσεις κάθε θέσης. Οι πόροι
του τακτικού προϋπολογισµού που καλύπτουν τη µισθο−
δοσία του προσωπικού που εντάσσεται σύµφωνα µε την
παρούσα παράγραφο µεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Π..
8. Οι υπάλληλοι που δεν θα ενταχθούν κατά τα ανω−
τέρω στον Ε.Ο.Π.Π. µετατάσσονται στη Γενική Γραµµα−
τεία ∆ια Βίου Μάθησης και στις λοιπές υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων, µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών
και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Η
απόφαση αυτή εκδίδεται χωρίς γνώµη των οικείων υπη−
ρεσιακών συµβουλίων, ύστερα από αίτηση των υπαλλή−
λων η οποία υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µέσα σε αποκλει−
στική προθεσµία δύο µηνών από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της προηγούµενης παραγράφου, η οποία
διαπιστώνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
του Ε.Ο.Π.Π.. Για τη µετάταξη λαµβάνονται υπόψη οι προ−
τιµήσεις των υπαλλήλων ως προς την υπηρεσία στην
οποία επιθυµούν να µεταταχθούν, οι οποίες δηλώνονται
µε την αίτησή τους. Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου
καταλαµβάνουν κενές οργανικές θέσεις ή, εφόσον δεν
υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται µε την
απόφαση µετάταξης, της αντίστοιχης υπηρεσίας, στην
οποία µεταφέρονται οι πόροι του τακτικού προϋπολο−
γισµού που καλύπτουν τη µισθοδοσία τους.
9. Οι υπάλληλοι των προηγούµενων παραγράφων, µετά
την οριστική ένταξή τους στον Ε.Ο.Π.Π. ή τη µετάταξή
τους σε άλλον φορέα, διέπονται από το υπηρεσιακό
καθεστώς των υπαλλήλων αντίστοιχων κλάδων και ειδι−
κοτήτων του φορέα αυτού. Οι υπάλληλοι εξακολουθούν
να διέπονται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς στο οποίο υπάγονταν πριν την έναρξη εφαρ−
µογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου
17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, εκτός αν µε αίτησή
τους επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς του
νέου φορέα.
10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση στον
Ο.Ε.Ε.Κ. από την κατάργησή του µεταφέρονται στον
Ε.Ο.Π.Π. και εξακολουθούν να υπηρετούν µε απόσπαση
στον οργανισµό αυτόν.
11. Οι δικηγόροι που απασχολούνται µε σχέση έµµι−
σθης εντολής στον Ο.Ε.Ε.Κ. µπορεί να µεταφερθούν µε
την ίδια σχέση απασχόλησης στον Ε.Ο.Π.Π., ύστερα από
αίτησή τους που υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία ενός
µήνα από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ..
12. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. λύονται αζηµίως
για το ∆ηµόσιο οι συµβάσεις των ειδικών συµβούλων
και ειδικών συνεργατών που απασχολούνται στον Ορ−
γανισµό για την επικουρία του Προέδρου και του Αντι−
προέδρου του.
13. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ., η περιουσία, η
κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του περι−
έρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα,
στον Ε.Ο.Π.Π., µε την επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων
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περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών, ο οποίος
έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση
των περιουσιακών στοιχείων αυτών και την ευθύνη για
τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρ−
χείου. Το διοικητικό συµβούλιο του Ε.Ο.Π.Π., µέσα σε
προθεσµία τεσσάρων µηνών από την κατάργηση του
Ο.Ε.Ε.Κ., υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων
των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου περιέρχονται στην κυριότητα
του Οργανισµού. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε
πράξη του Γενικού Γραµµατέα ∆ια Βίου Μάθησης. Από−
σπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης, που περιγράφει τα
αποκτώµενα κατά κυριότητα από τον Ε.Ο.Π.Π. ακίνητα,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακι−
νήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται από τις δια−
τάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, καταχωρίζεται
ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου
υποθηκοφυλακείου. Οµοίως ατελώς πραγµατοποιούνται
οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές.
14. Οι εν γένει οικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώ−
σεις του Ο.Ε.Ε.Κ. µεταφέρονται από την κατάργησή του
στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευµάτων. Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων υπεισέρχεται στις εκκρεµείς δίκες
του Οργανισµού.
15. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 12 εφαρ−
µόζεται από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.. Για την οργά−
νωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δηµόσιων
Ι.Ε.Κ. και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγ−
γελµατικής κατάρτισης, το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων συνάπτει προγραµµατική
σύµβαση κατά το άρθρο 21 µε τον Ε.Ο.Π.Π., µε χρονική
διάρκεια έως την 30.6.2011. Η διάταξη της παραγράφου
3 του άρθρου 12 εφαρµόζεται από την 1.7.2011.
16. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
προβλέπεται η συµµετοχή εκπροσώπων του Ο.Ε.Ε.Κ.
σε όργανα και επιτροπές του δηµόσιου τοµέα, από την
κατάργηση του οργανισµού αυτού συµµετέχουν εκπρό−
σωποι του Ε.Ο.Π.Π..
17. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3
του άρθρου 5 και των άρθρων 13 και 21 του π.δ. 208/
2002 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 337/
2003 (ΦΕΚ 291 Α΄), αναφέρεται ο Ο.Ε.Ε.Κ., νοείται εφεξής
η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης και όπου στις
διατάξεις του άρθρου 1 και των παραγράφων 5, 6, 7
και 9 του άρθρου 5 του ίδιου διατάγµατος αναφέρεται
ο Ο.Ε.Ε.Κ., νοείται από την κατάργηση του οργανισµού
αυτού ο Ε.Ο.Π.Π..
18. Όπου στις διατάξεις της Α25081/1.12.2005 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
(ΦΕΚ 1720 Β΄) αναφέρεται ο Ο.Ε.Ε.Κ., από την κατάργηση
του οργανισµού αυτού νοείται ο Ε.Ο.Π.Π..
19. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 3191/2003. Οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί για
τη στελέχωση της Μονάδας ∆ιοίκησης Έργου της πα−
ραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, µε απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Π., στο Ε.Κ.Ε.Π. και στο Ι.∆.ΕΚ.
Ε. και καταλαµβάνουν κενές οργανικές θέσεις που αντι−
στοιχούν στον κλάδο ή την ειδικότητά τους.

20. Η διαδικασία πιστοποίησης που καθορίζεται µε την
απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 19 εφαρµόζε−
ται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. µέχρι τη συγκρότηση και εφαρµογή
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Μετά τη συγκρότη−
ση και εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,
εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που
προβλέπει το Πλαίσιο αυτό για τα προσόντα του εκ−
παιδευτή ενηλίκων.
21. Μέχρι τις 31.12.2012, µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και των
κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ενοποιούνται τα
λειτουργούντα µητρώα εκπαιδευτών.
22. α) Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. και έως την
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, που προβλέπεται
στην περίπτωση β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 16,
οι Τριµερείς Συµβουλευτικές Επιτροπές που προβλέπο−
νται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της 121/25.5.1992
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων (ΦΕΚ 371 Β΄), όπως ισχύει, συγκροτούνται
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.
και λειτουργούν αποκλειστικά ως Περιφερειακές Εξε−
ταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.), σύµφωνα
µε τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 1 της
2026354/4115/0022/9.5.1996 απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
(ΦΕΚ 509 Β΄). Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 2 της 121/25.5.1992 απόφασης του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναφέρεται
ο Ο.Ε.Ε.Κ., από την κατάργηση του Οργανισµού αυτού
νοείται ο Ε.Ο.Π.Π.
β) Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.: αα) όπου στις
διατάξεις της 2026354/4115/0022/9.5.1996 απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων αναφέρεται ο Οργανισµός αυτός, νο−
είται ο Ε.Ο.Π.Π. και ββ) όπου από τις ίδιες διατάξεις
προβλέπεται η συµµετοχή εκπροσώπων του Ο.Ε.Ε.Κ.,
όπως οργάνων, στελεχών, υπαλλήλων ή συνεργατών
του Οργανισµού, σε επιτροπές ή οµάδες εργασίας, από
την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. νοείται η συµµετοχή εκπρο−
σώπων του Ε.Ο.Π.Π., οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου του.
Άρθρο 25
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών
1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3282/
2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) προστίθεται παράγραφος 1Α ως
εξής:
«1Α. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2010−2011 οι κατ’ εξαίρε−
ση µετεγγραφές που προβλέπονται στην προηγούµενη
παράγραφο διενεργούνται στα τµήµατα υποδοχής των
Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και
του Νοµού Θεσσαλονίκης ως εξής:
Τα αντίστοιχα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.
του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης
οµαδοποιούνται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α) ως Πανεπιστήµια του Λεκανοπεδίου Αττικής νοού−
νται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονοµικό Πανε−
πιστήµιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήµιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών και το Χαροκόπειο
Πανεπιστήµιο,
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β) ως Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας,
γ) ως Πανεπιστήµια του Νοµού Θεσσαλονίκης νοού−
νται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και
το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινω−
νικών Επιστηµών και
δ) ως Τ.Ε.Ι. του Νοµού Θεσσαλονίκης νοείται το οµώ−
νυµο Τ.Ε.Ι..
Ο αριθµός των αιτούµενων µετεγγραφή φοιτητών και
σπουδαστών στα τµήµατα των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.
των ανωτέρω οµάδων κατανέµεται στα αντίστοιχα Τµή−
µατα κάθε οµάδας κατ’ αναλογία προς τον αριθµό εισα−
κτέων των Τµηµάτων αυτών. Εφόσον για συγκεκριµένο
Τµήµα έχει υποβληθεί αριθµός αιτήσεων µεγαλύτερος
από τον αριθµό που έχει κατανεµηθεί στο Τµήµα αυτό
κατά το προηγούµενο εδάφιο, η µετεγγραφή των φοι−
τητών και σπουδαστών πραγµατοποιείται στα Τµήµατα
αυτά µε κριτήριο το συνολικό αριθµό των µορίων που
συγκέντρωσε κάθε ενδιαφερόµενος στις πανελλαδικές
εξετάσεις.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για µετεγγραφή
έχουν επίσης από το ακαδηµαϊκό έτος 2010−2011 τα
τέκνα των γονέων των οποίων ο µέσος όρος του συνο−
λικού οικογενειακού εισοδήµατος των τριών τελευταίων
οικονοµικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα
πέντε χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπρο−
σαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωµα υποβολής αίτησης
για µετεγγραφή έχουν όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξά−
µηνο σπουδών. Το δικαίωµα αυτό διατηρούν και όσοι
βρίσκονται στο τρίτο εξάµηνο των σπουδών τους και
εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τµήµα προέλευ−
σης σε όλα τα υποχρεωτικά και µε επιλογή υποχρεωτικά
µαθήµατα των δύο πρώτων εξαµήνων του ενδεικτικού
προγράµµατος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθµό
µαθηµάτων του ατοµικού προγράµµατος σπουδών του
υποψήφιου για µετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή.
β) Οι µετεγγραφές της προηγούµενης περίπτωσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά σε ποσοστό το
14% του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα υποδοχής.
Το ποσοστό αυτό κατανέµεται σε 4% για τις µετεγ−
γραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο
πρώτο εξάµηνο των σπουδών τους και σε 10% για τις
µετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάµηνο των
σπουδών τους. Ειδικώς, για τα τµήµατα υποδοχής των
Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και
του Νοµού Θεσσαλονίκης, οι µετεγγραφές της προηγού−
µενης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε
ποσοστό το 9% του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα
υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέµεται σε 4% για τις
µετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται
στο πρώτο εξάµηνο των σπουδών τους και σε 5% για
τις µετεγγραφές όσων βρίσκονται στο τρίτο εξάµηνο
των σπουδών τους. Αν το σύνολο των αιτήσεων που έχει
υποβληθεί για ορισµένο Τµήµα υπερβαίνει τον αριθµό
που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά, προηγούνται
τα τέκνα των οικογενειών µε το µικρότερο µέσο όρο
του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος. Αν ο µέσος
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όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος είναι
ίσος, λαµβάνεται υπόψη, προκειµένου για µετεγγραφή
φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο
εξάµηνο των σπουδών τους, ο συνολικός αριθµός των
µορίων που συγκέντρωσαν οι αιτούντες στις πανελλα−
δικές εξετάσεις και, προκειµένου για µετεγγραφή φοιτη−
τών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο εξάµηνο,
η συνολική βαθµολογία τους στο Τµήµα προέλευσης
στα δύο πρώτα εξάµηνα. Αν και ο συνολικός αριθµός
των µορίων ή η συνολική βαθµολογία ταυτίζονται, επι−
τρέπεται κατ’ εξαίρεση η µετεγγραφή των ισοβαθµού−
ντων καθ’ υπέρβαση του αριθµού που αντιστοιχεί στα
παραπάνω ποσοστά.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.3282/2004
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπονται µετεγγραφές φοιτητών ή σπουδα−
στών µε αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε τµήµα Πα−
νεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της µόνιµης
κατοικίας των γονέων, εφόσον ο µέσος όρος του συνο−
λικού οικογενειακού εισοδήµατος των τριών τελευταίων
οικονοµικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα
πέντε χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπρο−
σαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στις περιπτώσεις αυτές, δικαίωµα υποβολής αίτησης
για µετεγγραφή έχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές που
βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο ή στο πέµπτο εξά−
µηνο των σπουδών τους. Με την επιφύλαξη των επό−
µενων εδαφίων, επιτρέπεται χωρίς κανένα οικονοµικό
και ποσοτικό περιορισµό η µετεγγραφή και των δύο
αδελφών σε αντίστοιχα Τµήµατα Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι.
που βρίσκονται εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής και του
Νοµού Θεσσαλονίκης. Ειδικώς, για τις µετεγγραφές σε
τµήµατα των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπε−
δίου Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης, εκτός των
περιορισµών του πρώτου και του τρίτου εδαφίου της
παραγράφου αυτής, το ποσοστό των µετεγγραφοµένων
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% επί του αριθµού
των εισακτέων του Τµήµατος υποδοχής. Το ποσοστό
αυτό κατανέµεται σε 2%, 1% και 1% για τις µετεγγρα−
φές φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώ−
το, στο τρίτο και στο πέµπτο εξάµηνο των σπουδών
τους, αντίστοιχα. Αν το σύνολο των αιτήσεων που έχει
υποβληθεί για ορισµένο Τµήµα υπερβαίνει τον αριθµό
που αντιστοιχεί στα ποσοστά αυτά, λαµβάνεται υπόψη
ο µικρότερος µέσος όρος οικογενειακού εισοδήµατος
και, αν ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού ει−
σοδήµατος είναι ίσος, προκειµένου για µετεγγραφή
φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο
εξάµηνο των σπουδών τους, ο συνολικός αριθµός των
µορίων που συγκέντρωσαν οι αιτούντες στις πανελ−
λαδικές εξετάσεις και προκειµένου για µετεγγραφή
φοιτητών ή σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο ή
στο πέµπτο εξάµηνο, ο αριθµός των µαθηµάτων στα
οποία εξετάστηκαν επιτυχώς στα δύο ή στα τέσσερα
πρώτα εξάµηνα, αντίστοιχα. Αν και ο αριθµός των µα−
θηµάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς ταυτίζεται,
τότε λαµβάνεται υπόψη η συνολική βαθµολογία. Αν και ο
συνολικός αριθµός των µορίων ή η συνολική βαθµολογία
ταυτίζονται, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η µετεγγραφή
των ισοβαθµούντων καθ’ υπέρβαση του αριθµού που
αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά.»
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4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά−
φου 5 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, η φράση «τα τέκνα
των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας» αντικαθίσταται
ως εξής: «φοιτητές ή σπουδαστές οι οποίοι είναι γονείς
ή τέκνα ή αδελφοί ή σύζυγοι ατόµου που».
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Η αίτηση µετεγγραφής υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόµενο φοιτητή ή σπουδαστή ηλεκτρονικά, µετά
την εγγραφή του στο Τµήµα προέλευσης, σε ειδικά ανε−
πτυγµένο για τις µετεγγραφές πληροφοριακό σύστη−
µα, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην υπουργική
απόφαση της περίπτωσης δ΄. Η αίτηση αυτή επέχει τη
µορφή υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄)
του ενδιαφεροµένου για την ακρίβεια των δηλούµενων
στοιχείων. Μέσα σε επτά ηµέρες από τη λήξη της ηµε−
ροµηνίας υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόµενοι
ειδοποιούνται για το αποτέλεσµα της αίτησής τους
µέσω ηλεκτρονικού εγγράφου.
β) Οι φοιτητές και σπουδαστές των οποίων οι αιτήσεις
έχουν γίνει δεκτές υποβάλλουν ακολούθως στο Τµή−
µα υποδοχής τα πρωτότυπα όλων των απαιτούµενων
κατά περίπτωση δικαιολογητικών για την απόδειξη των
προϋποθέσεων µετεγγραφής, τα οποία ορίζονται µε την
απόφαση της περίπτωσης δ΄, µε βάση τη δήλωση που
έχουν κάνει στο πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και το
ηλεκτρονικό έγγραφο που τους έχει αποσταλεί.
γ) Αν υποβληθούν ανακριβή, ψευδή ή πλαστά δικαιο−
λογητικά ή αναληθής υπεύθυνη δήλωση, η µετεγγρα−
φή ανακαλείται υποχρεωτικά µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τµήµατος υποδοχής και ο φοιτητής ή
σπουδαστής διαγράφεται από τα µητρώα του Τµήµατος
υποδοχής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρ−
µόδιο όργανο και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων
οι οποίες, εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα, αποκλείουν
την επανεγγραφή του υπεύθυνου φοιτητή ή σπουδαστή
στο Τµήµα προέλευσης. Στο όργανο αυτό µετέχει ένας
τουλάχιστον δικαστικός λειτουργός.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι περιπτώσεις
στις οποίες η υποβολή της αίτησης δεν γίνεται ηλε−
κτρονικά, η διαδικασία της µη ηλεκτρονικής αίτησης, τα
απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οι προ−
θεσµίες που αφορούν στην υποβολή των ηλεκτρονικών
αιτήσεων και των δικαιολογητικών, την εξέταση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, τη λήψη απόφασης από
τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος υποδοχής, καθώς
και κάθε σχετικό θέµα.»
6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ποσο−
στά µετεγγραφής των σπουδαστών κατά σύστηµα ει−
σαγωγής στα Τ.Ε.Ι.. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά
κάθε κατηγορίας µετεγγραφών στα Τ.Ε.Ι. του παρόντος
άρθρου ισχύουν και επί των θέσεων εισακτέων κατά
σύστηµα εισαγωγής µε κατώτατο όριο µία τουλάχιστον
θέση µετεγγραφής.»

7. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του
ν. 3282/2004, προστίθενται οι λέξεις «και των αποφοίτων
Τ.Ε.Ε. που εισήχθησαν σε Τ.Ε.Ι.».
8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004
αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του
παρόντος, υπέρβαση του ποσοστού των µετεγγραφών
δεν επιτρέπεται σε καµία απολύτως περίπτωση.»
9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 6 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1Α, εφόσον συ−
ντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούµενων παρα−
γράφων, δικαίωµα µετεγγραφής υφίσταται µόνο για
ένα από τα τµήµατα κατ’ επιλογή του ενδιαφεροµένου,
που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του ή του
προσώπου (γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου) σε σχέση
µε το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωµα µετεγγραφής,
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, και είναι
αντίστοιχο µε το Τµήµα προέλευσης.»
Άρθρο 26
Λοιπές διατάξεις
1. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων ορίζονται Ζώνες Εκπαιδευ−
τικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), στις οποίες εντάσσονται
σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που λειτουργούν σε περιοχές µε χαµηλό
συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη, υψηλή σχολική διαρροή
και χαµηλή πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
καθώς και χαµηλούς κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες,
όπως χαµηλό συνθετικό δείκτη ευηµερίας και ανάπτυ−
ξης και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας. Στόχος των
Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιµη ένταξη όλων των µαθητών στο
εκπαιδευτικό σύστηµα µέσω της λειτουργίας υποστη−
ρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της µαθησιακής
επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής,
τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, θερινών τµηµάτων
και τµηµάτων διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας της
χώρας προέλευσης των µαθητών.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα που
αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π.,
τη στελέχωσή τους µε προσωπικό, την απασχόληση
εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθµού των µαθητών
που χρήζουν διαφοροποιηµένης διδακτικής παρέµβασης
και κάθε σχετικό θέµα.
2. α) Στο τέλος του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ
78 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται πα−
ράβολο συµµετοχής σε εξετάσεις για την έκδοση από
τους αρµόδιους φορείς άδειας άσκησης επαγγέλµατος
ή επαγγελµατικών δραστηριοτήτων εν γένει, το ίδιο
παράβολο καταβάλλεται και από τους αιτούντες την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων τους προ−
κειµένου να παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον αυτοί υποχρε−
ούνται να αποδείξουν ότι κατέχουν τις απαιτούµενες
γνώσεις και ικανότητες, ιδίως µέσω της δοκιµασίας
επάρκειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
5 του παρόντος άρθρου.»
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του
π.δ. 38/2010 προστίθεται διάταξη ως εξής: «Η αίτηση
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συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ύψους
εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικο−
νοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ−
νήσεως.»
3. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008
(ΦΕΚ 49 Α΄) παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2010,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3822/2010, ΦΕΚ 21 Α΄)
έως 31.12.2011.
4. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 43 του π.δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 Α΄) προστίθε−
νται τα εξής: «Κατάρτιση των διοικητικών πράξεων για
το διορισµό των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων
διοίκησης των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Παι−
δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων φορέων,
οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα άλλων ορ−
γανικών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. ∆ιακίνηση
και τήρηση αρχείου της αλληλογραφίας των ανωτέρω
εποπτευόµενων φορέων µε την Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου, στο πλαίσιο της ασκούµενης από αυτό δι−
οικητικής εποπτείας.»
5. Ο χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευτικών στα
Σ.∆.Ε. προσµετράται στο σύνολό του στην εκπαιδευτι−
κή τους προϋπηρεσία ισότιµα µε την προϋπηρεσία σε
αντίστοιχα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης.
6. Η προθεσµία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.
3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) παρατείνεται έως τις 30.6.2011.
7. α) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
67 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να διαθέτει σωρευτικά: αα) επαρκή γνώση της ελλη−
νικής γλώσσας και ββ) γνώση στοιχείων της ελληνικής
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού.»
β) Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 68
Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσ−
σας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού
1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας
και πολιτισµού αποδεικνύεται µε τίτλο αποφοίτησης
της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνι−
κών σχολείων στην Ελλάδα ή µε τίτλο αποφοίτησης
από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ή µε αναγνωρισµένο
τίτλο αποφοίτησης από τµήµατα ελληνικής γλώσσας
πανεπιστηµίων του εξωτερικού ή µε πιστοποιητικό ελ−
ληνοµάθειας.
2. Το πιστοποιητικό ελληνοµάθειας χορηγείται µετά
από επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων ελληνοµάθειας που
διενεργούνται µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας ∆ια
Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευµάτων. Η πρόσβαση στις εξετάσεις
ελληνοµάθειας είναι ανοιχτή σε νοµίµως διαµένοντες
αλλοδαπούς ανεξάρτητα αν έχουν παρακολουθήσει ή
όχι σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα ελληνικής γλώσ−
σας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής
ιστορίας και πολιτισµού.
3. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται
παράβολο. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία
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καταβολής του καθορίζονται µε απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»
γ) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσ−
σας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού
πολιτισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68
του ν. 3386/2005.»
8. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εγκρίνεται η λειτουργία τµηµάτων δευ−
τεροβάθµιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο εγκεκριµένων,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 57 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ
103 Α΄), θεραπευτικών προγραµµάτων απεξάρτησης από
ναρκωτικές ουσίες. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται θέ−
µατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των
τµηµάτων, την απασχόληση εκπαιδευτικών και κάθε
σχετικό θέµα.
9. α) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 προστίθενται τα
εξής: «Αν οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ δεν επαρκούν για την
παροχή της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης,
αυτή µπορεί να παρέχεται και από εκπαιδευτικούς των
κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60 και ΠΕ70, στο πλαίσιο
της παρακολούθησης επιµορφωτικών προγραµµάτων
εξειδικευµένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για έντα−
ξη µαθητών µε αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋπο−
θέσεις, η διαδικασία, η στελέχωση και κάθε θέµα σχε−
τικό µε την υλοποίηση των παραπάνω επιµορφωτικών
προγραµµάτων.»
β) Στην υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 34 του
άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως η παρά−
γραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3687/ 2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο
6 του ν. 3848/2010 προστίθενται περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄
ως εξής:
«ιζ) για την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων
του Ενιαίου Αναµορφωµένου Πλαισίου Προγραµµάτων
Σπουδών (Ε.Α.Π.Π.Σ.) στα σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτι−
κών δράσεων, ιη) στο πλαίσιο επιµορφωτικών προγραµ−
µάτων εξειδικευµένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για
ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες.»
Στην υποπαράγραφο β΄ της ίδιας παραγράφου προ−
στίθεται περίπτωση ix ως εξής:
«ix) το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο
πλαίσιο εφαρµογής καινοτόµων προγραµµάτων του
Ε.Α.Π.Π.Σ. στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ−
µιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων,
καθώς και επιµορφωτικών προγραµµάτων εξειδικευµέ−
νης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε
αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.»
γ) Η ισχύς των οριστικών πινάκων επιλογής υποψηφί−
ων που καταρτίστηκαν από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
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Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και κυ−
ρώθηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων, σύµφωνα µε την 90053/Γ6/9.9.2005 από−
φαση του ίδιου Υπουργού «Προκήρυξη θέσεων Ειδικού
Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για
µόνιµο διορισµό στα Κ∆ΑΥ και στις ΣΜΕΑ− κριτήρια και
διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης», παρατείνεται
από τη λήξη της (30.7.2010) έως τις 31.12.2010.
10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από σχετική αί−
τηση των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρµο−
διότητα της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης,
είναι δυνατή η ολική ή µερική διάθεση εκπαιδευτικών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα Ι.Ε.Κ. αυτά, για την
κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.
Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δηµόσιων
Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευ−
τικούς που διατίθενται σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
11. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 62/1986 (ΦΕΚ 21 Α΄)
εντάσσονται σε παράγραφο µε αριθµό 1 και στο ίδιο
άρθρο προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Στο Γεωδυναµικό Ινστιτούτο της περίπτωσης γγ΄
της προηγούµενης παραγράφου συνιστάται µονάδα µε
την ονοµασία «Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσου−
νάµι» µε σκοπό την ενηµέρωση και την αντιµετώπιση
του κινδύνου από παλιρροιακά κύµατα (τσουνάµι). Το
Κέντρο αυτό υπάγεται απευθείας στον διευθυντή του
Γεωδυναµικού Ινστιτούτου και στελεχώνεται από το
προσωπικό του ΕΑΑ.»
12. α) Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 17 του ν. 3369/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδεί−
ας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύ−
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η
µηνιαία αποζηµίωση του προέδρου και του αναπληρωτή
προέδρου και η κατά συνεδρίαση αποζηµίωση των µε−
λών του διοικητικού συµβουλίου και των αναπληρωτών
τους.»
β) Στο άρθρο 17 του ν. 3369/2005 προστίθεται παρά−
γραφος 9 ως εξής:
«9. Συνιστάται στο Ινστιτούτο Νεολαίας µία θέση Νο−
µικού Συµβούλου, στην οποία προσλαµβάνεται µε πάγια
αντιµισθία ∆ικηγόρος στον Άρειο Πάγο, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄).»
13. Από το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 απαλείφεται
η φράση «ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης».
14. Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενι−
κών ή Ειδικών Γραµµατέων και Περιφερειακών ∆ιευθυ−
ντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και Προέδρων ή
∆ιευθύνοντων Συµβούλων φορέων που εποπτεύονται
από το Υπουργείο αυτό, µετά τη λύση της σχέσης ερ−
γασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή
νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη
παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυ−
µούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συµβούλων της
ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον
οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα

από εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Επι−
στηµονικής − Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.
15. Σχολικοί σύµβουλοι που τοποθετούνται σε θέσεις
Προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθµι−
ας Εκπαίδευσης και Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ−
σης, Φυσικής Αγωγής, Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων
(Σ.Ε.Π.Ε.∆.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων ή σε θέσεις Προϊσταµένων
των Τµηµάτων Επιστηµονικής − Παιδαγωγικής Καθοδή−
γησης των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης
αναπληρώνονται από τον επόµενο στη σειρά κατάταξης
στον οικείο αξιολογικό πίνακα και επανέρχονται στις
θέσεις των σχολικών συµβούλων, αν για οποιονδήπο−
τε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης
στην οποία έχουν τοποθετηθεί. Ο αναπληρωτής δεν
διαγράφεται από τον αξιολογικό πίνακα και διατηρεί
το δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για την κάλυψη κενού−
µενης θέσης στελέχους της εκπαίδευσης.
16. Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται
σε θέσεις Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης ή
Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης και Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ−
σης, Φυσικής Αγωγής, Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων
(Σ.Ε.Π.Ε.∆.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, µπορούν να επιλέξουν
µεταξύ των αποδοχών της θέσης στελέχους της εκπαί−
δευσης που κατείχαν και αυτών της θέσης στην οποία
τοποθετούνται.
17. α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του
άρθρου 2 του π.δ. 232/1998 (ΦΕΚ 179 Α΄) αντικαθίστανται
ως εξής:
«Η θέση του Προέδρου του ∆.Σ. είναι πλήρους απασχό−
λησης. Η αποζηµίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου
και των µελών του ∆.Σ. καθορίζονται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ε.Κ.Ε.Π. προεδρεύει του
συµβουλίου αυτού και ασκεί και τις ακόλουθες αρµο−
διότητες:
α) διευθύνει, ελέγχει και συντονίζει το διοικητικό, δια−
χειριστικό και επιστηµονικό έργο του Κέντρου,
β) εισηγείται στο ∆.Σ. το ετήσιο πρόγραµµα δράσης
του Κέντρου και τον αντίστοιχο προϋπολογισµό,
γ) εισηγείται στο ∆.Σ. τον απολογισµό και ισολογισµό
του Κέντρου, καθώς και την ετήσια έκθεση δραστηριο−
τήτων και προοπτικών του,
δ) εγκρίνει δαπάνες και αποφασίζει για τις προµήθειες
και εκτελέσεις έργων µέχρι ορισµένου ποσού, το οποίο
καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οικονοµικό
κανονισµό ή τις αποφάσεις του ∆.Σ. και
ε) µεριµνά για την εύρυθµη εκπροσώπηση και την
αποτελεσµατική λειτουργία του Κέντρου και για την
αποτελεσµατική εφαρµογή και περαιτέρω ανάπτυξη
του επιστηµονικού, υποστηρικτικού και συντονιστικού
έργου, που έχει ανατεθεί σε αυτό.»
β) Η θέση του Γενικού ∆ιευθυντή του Ε.Κ.Ε.Π. που προ−
βλέπεται στο άρθρο 5 του π.δ. 232/1998 καταργείται.
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Άρθρο 27

Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο
2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και τροπο−
ποιήθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α΄),
αντικαθίσταται ως εξής:
«i) Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του
εσπερινού γενικού λυκείου . Όσοι αποκτούν απολυτή−
ριο εσπερινού γενικού λυκείου από το σχολικό έτος
2011–2012 και εφεξής πρέπει να έχουν πλήρη φοίτηση
και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού
λυκείου. Πλήρης φοίτηση κατά την έννοια της διάταξης
αυτής υπάρχει όταν ο µαθητής έχει παρακολουθήσει τα
µαθήµατα και των δύο τελευταίων τάξεων του εσπερι−
νού γενικού λυκείου, από την έναρξη και έως τη λήξη
κάθε διδακτικού έτους, ή».
‘Αρθρο 28
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 27 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται µε τη λήξη εκάστου
σχολικού έτους, µετά από βεβαίωση του διευθυντή του
σχολείου για την εγγραφή του µαθητή και την κανονική
παρακολούθηση των µαθηµάτων κατά το σχολικό έτος
που έληξε.» Το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου
καταργείται.
2. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 6
του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ειδικά για το τετράµηνο από 1.9.2010 έως 31.12.2010 και
εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισµοί,
η µεταφορά των µαθητών των ΣΜΕΑΕ που δεν διαθέ−
τουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία πραγµατοποιείται
από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε την παράταση
ή την ανανέωση των συµβάσεων που είχαν συναφθεί
για το σχολικό έτος 2009–2010. Με την ανάδειξη των
νέων µειοδοτών λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως οι
συµβάσεις αυτές.
Στις ΣΜΕΑΕ που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά
κατά το σχολικό έτος 2010–2011, καθώς και σε όσες
ΣΜΕΑΕ δεν υφίστανται συµβάσεις µεταφοράς µαθη−
τών, η µεταφορά των µαθητών ανατίθεται απευθείας µε
απόφαση της οικείας Νοµαρχιακής Επιτροπής και µόνο
για το χρονικό διάστηµα από 1.9.2010 µέχρι την ολο−
κλήρωση των διαγωνισµών που βρίσκονται σε εξέλιξη
και την ανάδειξη των νέων µειοδοτών. Με την ανάδειξη
των νέων µειοδοτών οι συµβάσεις αυτές λύονται αυτο−
δικαίως και αζηµίως.»
3. Ειδικά για το τετράµηνο από 1.9.2010 έως 31.12.2010
και εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγω−
νισµοί, η µεταφορά των µαθητών των µουσικών, των
διαπολιτισµικών και των καλλιτεχνικών σχολείων πραγ−
µατοποιείται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε
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την παράταση ή την ανανέωση των συµβάσεων που
είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009–2010. Με την
ανάδειξη των νέων µειοδοτών λύονται αυτοδικαίως και
αζηµίως οι συµβάσεις αυτές.
Άρθρο 29
Η προκήρυξη ή η επαναπροκήρυξη για την πλήρωση
θέσης µέλους ∆ιδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού
(∆ΕΠ) των πανεπιστηµίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α΄του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παραγράφου 8 του
άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄) αντίστοιχα, δηµο−
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από
έγκριση της σχετικής πίστωσης από τον Υπουργό Παι−
δείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Η ρύθµιση
αυτή ισχύει και για τις προκηρύξεις ή επαναπροκηρύξεις
θέσεων µελών ∆ΕΠ που δεν έχουν δηµοσιευθεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 30
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταρ−
γούνται:
α) oι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7 έως 11, 13 έως 15,
καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και των
παραγράφων 1, 2 και 6 έως 9 του άρθρου 5 του ν. 2009/
1992,
β) οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου
1, οι διατάξεις των άρθρων 11 έως 15, καθώς και των
παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 16 του ν. 3191/2003,
γ) οι διατάξεις του άρθρου 2, πλην της παραγράφου
12, του άρθρου 3, πλην των παραγράφων 2 και 3, των
άρθρων 4 έως 8, καθώς και των παραγράφων 6, 7 και
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου
11 του ν. 3369/2005,
δ) οι διατάξεις των περιπτώσεων 17 και 18 του τοµέα
Η΄της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 186 και της παραγρά−
φου 7 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010,
ε) οι διατάξεις της παραγράφου 4 της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 6 και τα τρία πρώτα εδάφια της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του
ν. 3282/2004,
στ) οι διατάξεις των περιπτώσεων 27 και 28 του άρ−
θρου 2 της ΣΤ5/54/17.9.1992 απόφασης των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 573 Β΄) και
ζ) κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που ρυθµίζει
θέµατα του παρόντος νόµου ή είναι αντίθετη προς τις
διατάξεις του.
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί−
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
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Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί−
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

∆. ∆ΡΟΥΤΣΑΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Α. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

∆. ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

Α. ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ
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