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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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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: 

«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−
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βούλιο της Αρχής ορίζει με τη δημόσια προκήρυξη της 
θέσης τη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει και στάδιο 
συνέντευξης των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και 
τα ειδικότερα προσόντα του γενικού διευθυντή. Η επι−
λογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται 
στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δημοσιό−
τητας της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της 
αξιοκρατίας».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 
69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρ−
θρωσή τους σε τμήματα, αυτοτελή γραφεία ή γραφεία, 
καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες 
των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον Οργανισμό 
της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού για την 
πλήρωση των ως άνω θέσεων, οι κατηγορίες, οι κλάδοι 
και ειδικότητες ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου 
της Αρχής και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου».

3. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 7 του 
άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες του Κέντρου, 
τα θέματα λειτουργίας αυτού, καθώς και τα όργανα, 
η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και πλήρωσης 
της θέσης του διευθυντή Ερευνών και Μελετών καθο−
ρίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Κατά την πρώτη 
εφαρμογή του παρόντος η πλήρωση της θέσης αυτής 
γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 2 και 
3 του παρόντος».

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της 
Αρχής συνιστώνται 25 θέσεις ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού και 20 θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι 
ως άνω θέσεις συνιστώνται ως θέσεις μόνιμου προσωπι−
κού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου και κατανέμονται ως ακολούθως:

α) 25 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού εκ 
των οποίων οι 10 είναι μόνιμου προσωπικού και οι 15 
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου,

β) 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού εκ των οποίων οι 3 είναι 
μόνιμου προσωπικού και οι 2 προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

γ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού εκ των οποίων 
η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

δ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού−Λογιστικού εκ των οποίων 
η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

ε) 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού εκ των οποίων 
η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

στ) 3 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής εκ των οποίων οι 1 είναι 
μόνιμου προσωπικού και οι 2 προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

ζ) 2 θέσεις ΠΕ Μεταφραστών−Διερμηνέων εκ των οποί−
ων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

η) 2 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής εκ των οποίων η 1 είναι 
μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού καλύπτονται αποκλει−
στικά με μετατάξεις μόνιμου προσωπικού. Μέχρι την 
έκδοση του Οργανισμού της Αρχής, οι ειδικότητες και 
τα ειδικότερα προσόντα του κλάδου Ειδικού Επιστημο−
νικού Προσωπικού ορίζονται με τη δημόσια προκήρυξη 
για την κάλυψή τους.

Με τον Οργανισμό της Αρχής είναι δυνατή η ανακατα−
νομή των κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου σε 
κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα 
διορισμού ή πρόσληψης, καθώς και η συγκρότηση υπη−
ρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνε−
ται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρ−
χικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα».

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 
αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής μπορεί να κα−
λύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσια−
κών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμι−
ας εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασί−
ες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του 
π.δ. 291/1998 (Α΄210) με την επιφύλαξη των οριζομένων 
στην παρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρε−
ται ο Συνήγορος του Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρό−
εδρος της Αρχής. Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται 
από τον Πρόεδρο της Αρχής επικουρούμενο από τον 
γενικό διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση 
υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η σύνθεση 
της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Αρχής και 
αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Συμβου−
λίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα 
ενώπιον του Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο 
προς απόσπαση προσωπικό.

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου 
Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της 
Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρε−
σιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική 
ή ειδική διάταξη. Για την υποβολή της πρότασης του 
Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη 
του Συμβουλίου της Αρχής που διαμορφώνεται ύστερα 
από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής 
αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί 3 έτη, μπορεί να πα−
ρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό 
διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του 
υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου και αξιολόγησης των 
υπαλλήλων να αποφασίζει την παράταση της απόσπα−
σής τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Η 
παράταση της απόσπασης του κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση στην 
Αρχή δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του 
προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτηση του εν λόγω 
προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού μπορεί να πλη−
ρώνονται και με μετατάξεις προσωπικού μόνιμου ή με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με τουλάχιστον διετή διοικητική εμπειρία 
σε αντίστοιχο αντικείμενο, στις ως άνω συσταθείσες 
και κατανεμηθείσες θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κατά περίπτωση διατάξεις.

Οι ως άνω συσταθείσες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού 
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Προσωπικού δύνανται να καλύπτονται με μετατάξεις 
υπαλλήλων, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, καθώς και εκπαιδευτικών πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από 
διαδικασία επιλογής και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία 
για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και 
επιλογή του προς μετάταξη προσωπικού σε θέση Ειδι−
κού Επιστημονικού Προσωπικού ακολουθείται αναλόγως 
η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία για τις αποσπάσεις. 
Για τον ορισμό των προσόντων για την πλήρωση των 
θέσεων με μετάταξη εφαρμόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 
50/2001 (Α΄39). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κατά 
περίπτωση ισχύουσες για τις μετατάξεις διατάξεις του 
Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσί−
ου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄26), του ν. 4024/2011 (A΄226), 
όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του Κώδικα Προσω−
πικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α΄191) όπως εκάστοτε ισχύει 
και του ν. 3801/2009 (Α΄163) ως προς το προσωπικό 
που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΑΔΙΠ, 
όπου απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου τελεί 
το Συμβούλιο της Αρχής.

Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες 
με απόσπαση ή με πιστοποιημένη διάθεση στην Αρχή 
δύνανται ύστερα από αίτηση τους να μεταταχθούν στις 
ως άνω θέσεις διοικητικού προσωπικού και ειδικού επι−
στημονικού προσωπικού, εφόσον κατέχουν τα απαιτού−
μενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του 
π.δ. 50/2001 (Α΄39) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέ−
σεις για τη μετάταξη όπως αυτές προβλέπονται με τον 
Κώδικα Καταστάσεως Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημο−
σίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄26) και τον Κώδικα Προ−
σωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α΄191) όπως ισχύει και το ν. 
3801/2009 (Α΄163) ως προς το προσωπικό που απασχο−
λείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η ως άνω 
μετάταξη διενεργείται με απόφαση του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού και απόφαση του Συμβουλίου της 
ΑΔΙΠ ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, χωρίς 
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας 
προέλευσης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. 
Η απόφαση του Προέδρου για τη μετάταξη υπαλλήλου 
λαμβάνεται ύστερα από αξιολόγηση από τριμελή επι−
τροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και 2 μέλη του 
Συμβουλίου της Αρχής και κατόπιν σχετικής αίτησης 
του προς μετάταξη υπαλλήλου. Η ως άνω επιτροπή 
συγκροτείται από το Συμβούλιο της Αρχής ύστερα από 
εισήγηση που Προέδρου. 

Το προσωπικό, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, που μετατάσσεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος στην ΑΔΙΠ εντάσσεται, με την 
απόφαση μετάταξής του, στο βαθμό της θέσης που με−
τατάσσεται με βάση το βαθμό που ήδη κατέχει και τον 
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενι−
αίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο 
που κατέχει. Το ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς 
των μετατασσομένων ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή 
της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (Α΄52)».

6. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 69 του 
ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι 
αναγκαίες διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων 
ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής κα−
τόπιν εισήγησης του Προέδρου αυτής».

7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 
(Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι αποδοχές του διοικητικού προσωπικού, μόνιμου 
ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κα−
θορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄226). Οι 
αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της 
ΑΔΙΠ, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, καθώς και του από μετάταξη προσωπικού στις 
θέσεις αυτές, καθορίζεται με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 22 του ως άνω νόμου».

8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 
(Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής είναι πλή−
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει απο−
δοχές και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν 
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, 
καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση 
των λοιπών μελών καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

9. Η παράγραφος 9 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 
(Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των 
μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του γενικού δι−
ευθυντή για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύ−
πτονται από την Αρχή».

10. α. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου που προ−
βλέπεται στο άρθρο 67 του ν. 4009/2011 (Α΄195) παρα−
τείνεται η θητεία των μελών της Ολομέλειας με τη 
σύνθεσή της κατά τις 31.8.2012 και επαναφέρεται σε ισχύ 
το άρθρο 11 του ν. 3374/2005 (Α΄189), όπως αυτό τροπο−
ποιήθηκε με την περ. ιβ΄του άρθρου 38 του ν. 3848/2010 
(Α΄71). Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 31.8.2013 κατά 
μέγιστο και ισχύει και για τα μέλη που έχουν συντα−
ξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την 
οργανική τους θέση έως την ανωτέρω ημερομηνία.

β. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και 
το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των λοι−
πών μελών, για το διάστημα αυτό, καθορίζεται με κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Έως την έγκριση του Οργανισμού της ΑΔΙΠ, τα 
θέματα που θα ρυθμίζονται σε αυτόν αποφασίζονται 
από την Ολομέλεια ή το Συμβούλιο αφότου συγκροτη−
θεί. Μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ, ο 
νέος Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, υπέχει την θέση του 
Προέδρου της Ολομέλειας της ΑΔΙΠ και αναλαμβάνει 
όλες τις σχετικές αρμοδιότητες.

Άρθρο 43
Θέματα Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων

1. Η παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 του ν. 3966/ 
2011 (Α΄118), τροποποιούνται ως ακολούθως:

«12. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκ−
κρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του 
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