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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 24
30 Ιανουαρίου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4115
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη−
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι−
σμού και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Νομική μορφή−Έδρα του Ιδρύματος Νεολαίας
και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
1. Με την υπ’ αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β΄ 2508) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το νομικό πρόσωπο
με την επωνυμία «Ινστιτούτο Νεολαίας» που ιδρύθηκε
με το άρθρο 17 του ν. 3369/2005 και το νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς
Εκπαίδευσης Ενηλίκων» που ιδρύθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2327/1995, συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση στο νομικό
πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας».
Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το νομικό πρό−
σωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» (ΕΙΝ)
μετονομάστηκε σε «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
2. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δια−
θέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοι−
νωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί
προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και επο−
πτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Η έδρα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρίσκεται στην Αθήνα.
Άρθρο 2
Σκοπός−Αρμοδιότητες ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι
πάροχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχει
ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων
και έργων για:
(α) τη Δια Βίου Μάθηση κατά την έννοια του ν. 3879/
2010 (Α΄163),
(β) τη νέα γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη
εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή και κινητικό−
τητά τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτομίας
και κινητικότητας,
(γ) τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με
οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική και φοιτητική μέ−
ριμνα.
2. Οι αρμοδιότητες του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης» είναι οι εξής:
α) Υλοποιεί όλες τις σχετικές δράσεις και τα έργα
που αναφέρονται στον ανωτέρω σκοπό του.
β) Ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελι−
κός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν
όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των.
γ) Αναθέτει την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην
ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, καθώς
και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιο−
ποίηση των ακινήτων του.
δ) Προβαίνει στην προμήθεια του πάσης φύσεως εξο−
πλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και
την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
ε) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και
συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του.
στ) Εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας του.
ζ) Εκπονεί προγράμματα, μελέτες, σεμινάρια, συνέ−
δρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό με την
συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυ−
ξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση, στην
εκπαίδευση, στην οργάνωση μεθόδων αξιοποίησης του
ελεύθερου χρόνου και στην αντιμετώπιση των κοινωνι−
κών μορφωτικών και πολιτιστικών προβλημάτων.
η) Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών
εθνικής κλίμακας σχετικών με τις δραστηριότητές του,
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους
πόρους μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν
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κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 24 του ν. 2725/1999
(Α΄121), όπως αυτός ισχύει, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) εκά−
στης Ομοσπονδίας (τακτική ή έκτακτη) εκλέγει επίσης,
με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) έναν αντιπρόσω−
πο με τον αναπληρωτή του. Εάν κάποια Ομοσπονδία
δεν εκλέξει τον αντιπρόσωπό της μέσα στην προθεσμία
της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως αυτός
ισχύει, η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο
της Ομοσπονδίας αυτής. Σε περίπτωση έλλειψης, για
οποιοδήποτε λόγο, του αντιπροσώπου ή του αναπλη−
ρωτή του, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή
του ελλείποντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα
της θητείας αυτού».
β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α΄της παρα−
γράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1.2.2013.
8. α. Οι περιπτώσεις β΄και γ΄της παρ. 2 του άρθρου
40 του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2947/2001 (Α΄228)
και την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012 (Α΄35)
αντικαθίστανται ως εξής:
«β) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
(Ε.Ο.Ε.) ως Αντιπρόεδρο, γ) τον Πρόεδρο των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αθηνών,».
β. Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ζ΄και η΄της παρ. 4 του άρθρου
40 του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2947/2001 (Α΄228)
και την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012 (Α΄35)
αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Ιεραρχεί την ανάπτυξη και τη δυναμική των αθλη−
μάτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή παρουσία
τους, χαράσσοντας αντίστοιχες πολιτικές για την υπο−
στήριξη του Αθλητισμού, δ) Συνεργάζεται με τα Περιφε−
ρειακά Συμβούλια Αθλητικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Σ.Α.Σ.), της
παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, καταγράφοντας τις
ανάγκες και την αθλητική δυναμική κάθε περιοχής της
χώρας, ζ) Αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα κατασκευής
νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, ύστερα από εισήγηση
των ΠΕ.Σ.Α.Σ., η) Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που τυχόν
ανακύπτει στο πλαίσιο των προαναφερομένων αρμο−
διοτήτων του».
γ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του
ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως αυτή προστέθηκε με την πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012, (Α΄35), προ−
στίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ιδρύεται σε
κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού,
Αθλητικό Γραφείο, με αντικείμενο την υποβοήθηση του
έργου του. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητι−
σμό Υπουργού, είναι δυνατόν σε κάθε Αθλητικό Γραφείο
να αποσπάται ένας (1) πτυχιούχος φυσικής αγωγής που
υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή
στους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς».
9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως
και 5, του παρόντος άρθρου άρχεται την 8.10.2008 και
αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγή των διακριθέντων
αθλητών ή αθλητριών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι..
10. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταρ−
γείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
11. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του ν. 3194/2003, όπως αυτό συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3748/2009
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(Α΄29) και ισχύει, προστίθεται η φράση: «Τα όσα ανω−
τέρω ισχύουν και για τους μαθητές οι οποίοι κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν
στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με
την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου
βραβείου, καθώς και ειδικής διάκρισης».
Άρθρο 39
Θέματα πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 3848/2010 (Α΄71) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί
της οικείας βαθμίδας με βαθμό Γ΄, δωδεκαετή τουλά−
χιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή
δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι
έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλά−
χιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντί−
στοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων
της οικείας βαθμίδας».
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει, έως και τον
Ιούνιο του 2012, το μάθημα της Πληροφορικής στην
ιδιωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τεσσάρων τουλά−
χιστον σχολικών ετών, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου
σπουδών στην ανωτάτη εκπαίδευση που διαθέτουν, και
εφόσον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν απο−
δεδειγμένα παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας του
μαθήματος της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργα−
νωθεί από δημόσιους φορείς ή επιστημονικές ενώσεις
εκπαιδευτικών, δικαιούνται να εγγραφούν στην επετη−
ρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ19. Η
προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του προηγούμενου
εδαφίου λογίζεται ως διανυθείσα στον κλάδο ΠΕ19.
γ) Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων: α) Τμημάτων Ιδρυ−
μάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στους οποίους
δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκ−
παίδευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος (Α.Ε.Ι.) και β)
Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων
Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι. που, για την κάλυψη έκτακτων εκπαι−
δευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάμει μονοετών συμ−
βάσεων ή έχουν, επίσης δυνάμει μονοετών συμβάσεων,
προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος
2012 – 2013 ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία,
λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών
στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με το
βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που ανα−
φέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συνε−
χίσουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με
βάση τις ρυθμίσεις του ν. 682/1977.
δ) Το εδάφιο γ΄της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 682/
1977 (Α΄244) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 1035/1980 (Α΄60) διατηρείται σε ισχύ
μόνο για την επιλογή διευθυντών ιδιωτικών σχολικών
μονάδων.
2. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 του
ν. 3848/2010 (Α΄71) απαλείφεται η φράση «στο τέλος της
πρώτης διετίας».
β) Η παρ. 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο
της παρ. 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2
του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν
με τις περιπτώσεις α΄και β΄της παρ. 2 του άρθρου 33
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του ν. 4038/2012 (Α΄140), καταργούνται. Για τις γενικές
προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει
το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α΄45), όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α΄94).
γ) Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν στην πρω−
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 20.5.2010
έως και 31.12.2010 δικαιούνται τα μόρια μετάθεσης που
προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παρ.12 του άρθρου
9 του ν. 3848/2010, που καταργείται με το πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης β΄της παρούσης παραγράφου, για το
χρονικό διάστημα έως και 31.8.2013, εφόσον υπηρετή−
σουν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012 –
2013, αδιαλείπτως, σε σχολικές μονάδες της περιοχής
που διορίστηκαν ή μετακινηθούν σε άλλη περιοχή για
άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου αναγκαστικά
για το συμφέρον της υπηρεσίας χωρίς τη θέλησή τους.
δ) Αποκλειστικά και μόνο για τις μεταθέσεις του 2013
οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται
το αργότερο έως και 31.1.2013.
3. Στις περιπτώσεις που τα μίσθια δεν έχουν αποδοθεί
στους εκμισθωτές, η ισχύς των μισθώσεων για τη στέ−
γαση και λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών
που καταργήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 4027/ 2011 (Α΄199) παρατείνεται από το χρόνο λύσης
τους, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ίδιου
άρθρου, το αργότερο έως και την 31η Ιουλίου 2013 οπότε
και λύονται αυτοδικαίως. Οι μισθώσεις επιτρέπεται να
παραταθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
5 του άρθρου που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο
της παρούσας.
4. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3699/2008
(Α΄199) η φράση «Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολό−
γησης (ΕΔΕΑ)» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιτροπή
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστή−
ριξης (ΕΔΕΑΥ)».
β) Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2.α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν και Κέντρα Υποστήριξης
ΕΑΕ μιας ενότητας σχολικών μονάδων της γενικής δη−
μόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθμί−
δας. Οι ενότητες αποτελούν και αποκεντρωμένες αδια−
βάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές
μονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).
β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην περίπτωση α΄συ−
νιστώνται με απόφαση του οικείου περιφερειακού δι−
ευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό: α) την
προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου
των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην
ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών τους, β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μα−
θητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους
και γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της
παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθη−
τών τους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία.
γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης
που ανήκει σε ΣΔΕΥ λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, ως πρωτοβάθ−
μιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολό−
γηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των
μαθητών της, η οποία συγκροτείται με απόφαση του

οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση
του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ της ΣΔΕΥ
στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, και αποτελείται
από τα ακόλουθα μέλη:
αα) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προέδρου,
με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του στα
καθήκοντά του ως διευθυντή,
ββ) έναν (1) εκπαιδευτικό της προσχολικής ή της πρω−
τοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέ−
πεται στο άρθρο 21 του ν. 3699/2008 που υπηρετεί σε
ΤΕ ή στην παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση ή στο
Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσ−
σεται η σχολική μονάδα, ή αντίστοιχων κλάδων ΕΑΕ
που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3699/2008,
γγ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρε−
τεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο
εντάσσεται η σχολική μονάδα και
δδ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30
που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ
στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, με τους ανα−
πληρωτές τους.
δ) Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ο πρόεδρός της συμ−
μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου για τη λήψη απόφασης
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης
ε΄ της παρούσης. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ καλεί−
ται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο
οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Η
ΕΔΕΑΥ, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, μπορεί
να ζητά την τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των
διδασκόντων επί των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και
των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή που αξιολογεί−
ται. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η ΕΔΕΑΥ,
ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη
υποστήριξης, μπορεί να καλεί, προκειμένου να διαμορ−
φώσει καλύτερη άποψη για την εξεταζόμενη υπόθεση,
μέλη από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο
οικείο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ. Γραμματέ−
ας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και
ελλείψει αυτού εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή.
Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ δεν
καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη της.
ε) Η ΕΔΕΑΥ έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση
των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευ−
τικών αναγκών.
ββ) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης δι−
δασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία
μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον
εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.
γγ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντι−
μέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στη γενική
σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι
διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα
για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθη−
τές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δημόσιες
εξωσχολικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν
σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παι−
δικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργά−
ζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες
Υπηρεσίες της περιοχής της, με κοινωνικές Υπηρεσίες
και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
δδ) Διαμορφώνει προγράμματα προσχολικής πρώιμης
παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ή ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της και οργανώνει
ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς με παιδιά
ηλικίας έως έξι (6) ετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του οικείου Δήμου.
εε) Παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου
προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ει−
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του
προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και
για μαθητές με κατ’ οίκον διδασκαλία.
στστ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινω−
νικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και
συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου
και άλλους αρμόδιους Φορείς.
ζζ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγ−
γραφή των μαθητών, τους τελειόφοιτους με αναπηρία,
καθώς και τους απόφοιτους με αναπηρία.
ηη) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση
από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήρι−
ξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή
συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για
την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση
του συλλόγου των διδασκόντων που προβλέπεται στο
τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄. Στην παραπεμπτική
απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υπο−
στηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή,
την ΕΔΕΑΥ και τους σχολικούς συμβούλους γενικής
εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΑΕ και συνοδεύεται
από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το
«εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του μαθητή και
τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης,
με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκε−
κριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών
που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί
σε ΣΔΕΥ, καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων
εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και
μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ.
στ) Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της
ΕΔΕΑΥ μπορούν να καλούνται στο σχολικό συμβούλιο
των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειμένου
να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με ανα−
πηρία στο γενικό σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και
σχολικής βίας, σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής
κοινότητας, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των
μαθητών, καθώς και για θέματα ανάπτυξης εξωσχολικών
δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου στο περιβάλλον του
σχολείου και κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και
των οικογενειών τους.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι αρ−
μοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισμός
λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση
Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο οποίο ρυθμίζο−
νται και τα ζητήματα νόμιμης σύνθεσης, διαδικασίας
σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφά−
σεων. Οι ΕΔΕΑΥ λειτουργούν μόνο μετά την έκδοση
Κανονισμού Λειτουργίας τους και την πλήρη στελέχωσή
τους σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που κυρώθηκε με το ν. 4974/2012
(Α΄88). Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται η διάρθρωση και
η λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ».
5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167) αντικαθίστανται ως εξής:
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«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των ορ−
γανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως
και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσ−
διορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς
αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει
τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια
και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των
μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό».
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παρά−
γραφος 7 ως εξής:
«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία
ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος
νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται
το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο
τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες
εφαρμογής του».
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α΄της παρούσας παραγρά−
φου αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2013. Δικαίωμα μετάθε−
σης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν
στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης το ακαδημα−
ϊκό έτος 2010−2011.
Άρθρο 40
Ρύθμιση υπηρεσιακής κατάστασης
παλαιών υπαλλήλων
Όσοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο
άρθρο 13 παρ. 54 του ν. 3149/2003, δεν έχουν μέχρι σή−
μερα μεταταχθεί στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοική−
σεις, ούτε έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, έχουν ωστόσο υποβάλει σχετική αίτηση
ένταξης κατ’ άρθρο 13 παρ. 54 περ. β΄ του νόμου αυτού,
τοποθετούνται αυτοδίκαια σε κενή θέση της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού. Εάν δεν υπάρχουν
κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατέχουν και
προστίθενται ως προσωποπαγείς στις θέσεις της υπη−
ρεσίας που εντάσσονται. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός
τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
Αποδοχές που δεν καταβλήθηκαν για τους υπαλλήλους
αυτούς δεν αναζητούνται.
Άρθρο 41
Έδρα Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας («ΕΘΝ.Ο.Α»)
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18
του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) τροποποιείται ως εξής:
«Η τακτική Επιτροπή Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
(ΕΘΝ.Ο.Α.), η οποία λειτουργεί στην Εθνική Ολυμπια−
κή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) καθίσταται ίδιο νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία» («ΕΘΝ.Ο.Α».) και έδρα το Δήμο Χαλανδρίου».
Άρθρο 42
Θέματα Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Συμ−

