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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 83
9 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4142
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
1.α) Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την
επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρω−
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
και διεθνή ονομασία «Authority for Quality Assurance in
Primary and Secondary Education».
β) Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική
αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον
έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.
2.α) Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής
ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής
της η αρχή:
αα) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου
και
ββ) υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στη βελτίωση του
σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτο−
βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την
επιτυχή μετάβαση των μαθητών στη μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και τη δια βίου μάθηση.
β) Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών
της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οργανωτικής δι−
άρθρωσης και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3.α) Στο πλαίσιο της αποστολής της που περιγράφεται
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, η Αρχή ασκεί,
ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμο−
γή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτή σχεδιάζεται με
την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι−

κής (Ι.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3966/2011
(Α΄ 118).
ββ) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου
των σχολικών μονάδων και των λοιπών αποκεντρω−
μένων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των
φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, οι
οποίοι ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκπαιδευτικό έργο
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
νοείται και το έργο επιστημονικής και παιδαγωγικής
καθοδήγησης, καθώς και της εν γένει οργάνωσης και
κάθε είδους στήριξης του έργου των σχολικών μονάδων.
γγ) Εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαι−
δευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει με όργανα ή
εκπροσώπους της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
οικείες διατάξεις, με σκοπό τη διασφάλιση της εγκυ−
ρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας
της αξιολόγησης.
δδ) Μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκ−
παιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και εντοπίζει
αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους.
εε) Αποφαίνεται επί των ενστάσεων των περιφερεια−
κών διευθυντών εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων
και των διευθυντών εκπαίδευσης κατά των εκθέσεων
αξιολόγησής τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
οικείες διατάξεις.
στστ) Γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από ερώτημα
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού ή αυτεπαγγέλτως, σχετικά με θέμα−
τα που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και της
αποστολής της.
β) Για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της η Αρχή:
αα) Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποι−
εί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και τα σχετικά
κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων
διεθνών προτύπων.
ββ) Αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστη−
μα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου, σε συνεργασία με τις υπη−
ρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

1086

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους φορείς που επο−
πτεύονται από το Υπουργείο αυτό.
γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυ−
ντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές
εκπαίδευσης στην εφαρμογή της αξιολόγησης της δρά−
σης των εκπαιδευτικών μονάδων κατά τις διατάξεις του
άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), καθώς και γενικότερα
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε κάθε θέμα που
αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
των εκπαιδευτικών.
δδ) Διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την
αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους
φορείς και
εε) συνεργάζεται ή συμμετέχει ως μέλος σε διεθνή
δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δρα−
στηριότητες συναφείς με την αποστολή της.
4.α) Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής είναι
το Συμβούλιο. Τα μέλη του Συμβουλίου απολαμβάνουν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το Συμβούλιο της Αρχής
αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
αα) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψη−
λού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη
εμπειρία, σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έρ−
γου και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος ορίζεται
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού, ύστερα από δημόσια προκήρυξη
της θέσης και γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό
της Βουλής επιτροπής.
ββ) Τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π..
γγ) Δύο εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ−
σης με βαθμό τουλάχιστον Β΄ και εφόσον δεν υπάρχει
με βαθμό Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού δι−
πλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο
συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της
Αρχής.
δδ) Δύο εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης με βαθμό τουλάχιστον Β΄ και εφόσον δεν υπάρ−
χει με βαθμό Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικεί−
μενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες
της Αρχής.
εε) Έναν καθηγητή πανεπιστημίου της χώρας ή της
αλλοδαπής με εξειδίκευση στην αξιολόγηση των εκπαι−
δευτικών ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευ−
σης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.
β) Οι θέσεις των μελών του Συμβουλίου της Αρχής
των περιπτώσεων γγ΄έως και εε΄της προηγούμενης πε−
ρίπτωσης προκηρύσσονται δημόσια, με απόφαση του
προέδρου της. Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατίθεται
από τον πρόεδρο σε τριμελείς επιτροπές που συγκρο−
τούνται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου
της Αρχής, για κάθε υποπερίπτωση της προηγούμενης
περίπτωσης. Οι επιτροπές αποτελούνται από καθηγητές
πρώτης βαθμίδας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής παιδαγωγικής εξειδίκευσης και συντάσσουν
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που
διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με βάση
το επιστημονικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την
κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολό−

γησης του εκπαιδευτικού έργου και διασφάλισης της
ποιότητας στην εκπαίδευση, το σχετικό συγγραφικό και
ερευνητικό έργο, καθώς και η διοικητική εμπειρία, ιδίως
στη δημόσια εκπαίδευση.
γ) Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση του προέδρου της
Αρχής για τα μέλη των περιπτώσεων γγ΄έως και εε΄της
περίπτωσης α΄. Ο πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται να
προτείνει αυτόν που έχει καταταγεί πρώτος στον οικείο
αξιολογικό πίνακα.
δ) Το Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από τη συγκρό−
τησή του σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον
αντιπρόεδρο, ο οποίος επικουρεί τον πρόεδρο στην
άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
ε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του
Συμβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορι−
σμός των μελών για περισσότερες από δύο θητείες,
διαδοχικές ή μη.
στ) Σε περίπτωση έλλειψης μέλους του Συμβουλίου
της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για νέα θητεία. Η θητεία
του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων, με
τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων, και πά−
ντως όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών
μηνών από τη λήξη της θητείας τους.
ζ) Τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι προϊ−
στάμενοι υπηρεσιών ή να μετέχουν σε όργανα διοίκησης
φορέων το εκπαιδευτικό έργο των οποίων αξιολογείται
από την Αρχή. Ο Οργανισμός της Αρχής που θεσπίζεται
κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄της παραγράφου
13 καθορίζει τις λεπτομερείς προϋποθέσεις και τους
περιορισμούς για την αμερόληπτη άσκηση των καθη−
κόντων των μελών του Συμβουλίου της Αρχής.
η) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής είναι πλή−
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει απο−
δοχές και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου της Αρχής
λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συ−
νεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ύψος των αποδοχών του
προέδρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, δεν μπορεί δε να υπερβαίνει
το μισθό Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτός
διαμορφώθηκε με το ν. 3833/2010, άρθρο 2, παράγραφοι
1 και 2, καθώς και με το εδάφιο 8 της παραγράφου Γ΄
του ν. 4093/2012. Το ύψος της αποζημίωσης ανά συ−
νεδρίαση των λοιπών μελών καθορίζεται σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του
άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
θ) Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των
μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του διευθυντή
της για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται
από την Αρχή.
ι) Δεν μπορεί να οριστεί μέλος του Συμβουλίου όποιος
έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Από την ιδιότητα
του μέλους του Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρό−
σωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτω−
σης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις
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του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευθύνη
των μελών του Συμβουλίου υπό την ιδιότητά τους αυτή
ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της Αρχής.
ια) Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν
και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται
με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του
προέδρου της Αρχής και, ιδίως, την υποστήριξη των
διαδικασιών συγκρότησης του ειδικού μητρώου που
προβλέπεται στην περίπτωση β΄της παραγράφου 7 και
τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης που προ−
βλέπονται στην περίπτωση α΄ της ίδιας παραγράφου.
ιβ) Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους συντάσ−
σεται για το προηγούμενο έτος από την Αρχή έκθεση
ποιότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της
Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5.α) Ο πρόεδρος της Αρχής έχει τη γενική ευθύνη για
την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της Αρχής
και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως.
ββ) Συγκαλεί το Συμβούλιο και προεδρεύει στις συ−
νεδριάσεις του.
γγ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από ει−
σήγηση του διευθυντή.
δδ) Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των απο−
φάσεων του Συμβουλίου και του συνολικού έργου της
Αρχής.
εε) Εχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη
των μελών του Συμβουλίου των υποπεριπτώσεων γγ΄έ−
ως εε΄της περίπτωσης α΄της παραγράφου 4 και
στστ) διορίζει τον διευθυντή και το λοιπό προσωπικό
της Αρχής.
β) Αν ο πρόεδρος απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται,
αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση
έλλειψης η αναπλήρωση διαρκεί έως τον ορισμό νέου
προέδρου.
6.α) Για τη διοικητική και επιστημονική λειτουργία της
Αρχής συνιστάται διεύθυνση διοικητικής και επιστημο−
νικής υποστήριξης στην οποία προΐσταται διευθυντής.
β) Ο διευθυντής της Αρχής διορίζεται με απόφαση του
προέδρου της Αρχής ύστερα από δημόσια προκήρυξη
της θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων από τριμελή
επιτροπή που ορίζει το Συμβούλιο μεταξύ των μελών
του, ύστερα από εισήγηση του προέδρου για τριετή
θητεία. Υποψήφιοι για τη θέση του διευθυντή μπορούν
να είναι μόνο εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δημόσιας
ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
και διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε
θέματα διοίκησης της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, κα−
θώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται
στον Οργανισμό της Αρχής.
γ) Ο διευθυντής έχει την ευθύνη της εύρυθμης λει−
τουργίας των υπηρεσιών διοικητικής και επιστημονικής
υποστήριξης της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
αα) Συντονίζει και κατευθύνει την επιστημονική και τη
διοικητική υπηρεσία και τις μονάδες τους.
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ββ) Εισηγείται στον πρόεδρο τη σύγκληση του Συμ−
βουλίου και την ημερήσια διάταξη και συμμετέχει στις
συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
γγ) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφά−
σεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων
της Αρχής.
δδ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος
του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσω−
πικού.
εε) Μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής
και να εξουσιοδοτεί μέλη του προσωπικού της Αρχής
να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «με εντολή
διευθυντή».
στστ) Είναι διατάκτης των δαπανών της Αρχής και
ζζ) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του προέδρου.
Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες μπορεί να
ορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.
δ) Η διεύθυνση διοικητικής και επιστημονικής υποστή−
ριξης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
αα) Τμήμα επιστημονικής υποστήριξης.
ββ) Τμήμα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης.
ε) Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των τμημάτων, η κα−
τανομή των αρμοδιοτήτων στα γραφεία, η ακριβής ονο−
μασία της διεύθυνσης, των τμημάτων και των γραφείων,
καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες
των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον Οργανισμό
της Αρχής.
στ) Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη
της Αρχής συνιστώνται είκοσι πέντε (25) θέσεις ειδικού
επιστημονικού προσωπικού και δέκα (10) θέσεις διοικη−
τικού προσωπικού.
ζ) Η φύση της σχέσης εργασίας των ανωτέρω θέ−
σεων (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η κατανομή τους
σε κατηγορίες εκπαίδευσης, κλάδους και ειδικότητες
και τα ειδικότερα προσόντα για την πλήρωσή τους κα−
θορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Ειδικά για τα
προσόντα του προσωπικού για τις θέσεις του ειδικού
επιστημονικού προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η κατοχή διδακτο−
ρικού διπλώματος ή η εξειδίκευση σε θέματα οργάνω−
σης, σχεδιασμού και αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή εκπαιδευτικής πολιτικής
συνεκτιμώνται κατά την επιλογή τους. Οι διαδικασίες
πλήρωσης των θέσεων αυτών καθορίζονται από τον
Οργανισμό της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Μέχρι την έκδοση
του Οργανισμού της Αρχής οι ειδικότητες και τα ειδι−
κότερα προσόντα του κλάδου ειδικού επιστημονικού
προσωπικού ορίζονται με τη δημόσια προκήρυξη για
την κάλυψή τους.
η) Οι θέσεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού που προβλέπονται στην περίπτωση
στ΄ καλύπτονται αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμων
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν.
4024/2011 και του άρθρου 68 του ν. 4002/2011.
θ) Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού που
προβλέπονται στην περίπτωση στ΄ δύνανται να καλύ−
πτονται με μετατάξεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων
ή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης ή με μεταφορές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου
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αορίστου χρόνου, ύστερα από διαδικασία επιλογής και
εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές
προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς
μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού σε θέση ειδικού
επιστημονικού προσωπικού ακολουθείται, αναλόγως,
η διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ια΄ 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 Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄
26), του ν. 4024/ 2011 (A΄ 226), όπως εκάστοτε ισχύουν,
καθώς και του Κώδικα Προσωπικού 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 σύμ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
ι) Το προσωπικό, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου που μετατάσσεται ή μεταφέρεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώ−
σεων στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εντάσσεται, με την απόφαση
μετάταξής του, στο βαθμό της θέσης που μετατάσσεται
με βάση το βαθμό που ήδη κατέχει και τον πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της
θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
Κατά τα λοιπά, για το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο
προσωπικό εφαρμόζεται η περίπτωση 3 της υποπαρα−
γράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου μόνου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
ια) Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής μπορεί να κα−
λύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, περιλαμ−
βανομένων και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον πρόκειται για την
κάλυψη αναγκών σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέ−
πονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998
(Α΄ 210) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην πα−
ρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο
Συνήγορος του Πολίτη ως όργανο νοείται ο πρόεδρος.
Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον πρόεδρο
της Αρχής, επικουρούμενο από τον διευθυντή. Η αξι−
ολόγηση 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 Συμβουλίου της Αρχής. Η
επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Συμ−
βουλίου 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 υπη−
ρεσιακών 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 τρία έτη, μπορεί να
παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό
διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του

υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται, ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και αξιολόγηση
των υπαλλήλων, να αποφασίζει την παράταση της από−
σπασής τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη.
Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό που αποσπάται εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4024/2011.
ιβ) Η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμ−
βουλίου που επιλαμβάνονται των θεμάτων υπηρεσιακής
κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού
και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται στον Οργανισμό
της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., όπου απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συμ−
βουλίου τελεί το Συμβούλιο της Αρχής.
ιγ) Οι αποδοχές του διευθυντή της Αρχής και του δι−
οικητικού προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, καθορίζονται με τις διατάξεις
του ν. 4024/2011. Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., μόνιμου ή με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και του από
μετάταξη προσωπικού στις θέσεις αυτές, καθορίζονται
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ως
άνω νόμου.
ιδ) Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηρι−
οτήτων της, η Αρχή, με απόφαση του Συμβουλίου της,
μπορεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται με καθηγητές
των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι
διαθέτουν εξειδικεύσεις και εμπειρία σχετικές με τη
δραστηριότητα και την αποστολή της Αρχής. Για την
απασχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο
της ανωτέρω συνεργασίας γίνεται ανάθεση καθηκόντων
από το Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη της οικείας κοσμητείας. Η κοσμητεία μπορεί στην
περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως ή μερικά τον
καθηγητή από τα καθήκοντά του στη σχολή. Για τον ίδιο
σκοπό, η Αρχή μπορεί να προσκαλεί επιστήμονες από
αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης και πι−
στοποίησης της ποιότητας της πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Μπορεί επίσης να χορηγεί στα μέλη του ειδικού επι−
στημονικού προσωπικού ειδική άδεια για την απασχό−
λησή τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων
χωρών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρεις
μήνες, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση
στο αντικείμενό τους. Για τις δαπάνες μετακίνησης των
μελών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού σύμφωνα
με το προηγούμενο εδάφιο, εφαρμόζεται το άρθρο 17
του ν. 2685/1999 (Α΄ 35).
7. α) Η Αρχή συγκροτεί μία ή περισσότερες πενταμε−
λείς επιτροπές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
(Ε.Α.Ε.Ε.) ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. Κάθε επιτροπή
αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονά−
δων και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρω−
τοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή
αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Οι
Ε.Α.Ε.Ε. μπορεί να αποτελούν και διοικητικά όργανα δευ−
τεροβάθμιας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. Ιδιαίτερες
επιτροπές αξιολόγησης μπορεί να συγκροτούνται για
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποκεντρω−
μένων υπηρεσιών ή φορέων που ανήκουν στην αρμοδι−
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ότητα ή εποπτεύονται, αντίστοιχα, από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
και ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Οι Ε.Α.Ε.Ε. συγκροτούνται, με απόφαση της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., από εμπειρογνώμονες που είναι εγγεγραμ−
μένοι σε ειδικό μητρώο. Για την εγγραφή στο Μητρώο
Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου
(Μ.Ε.Α.Ε.Ε.) απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα και εμπειρία
τουλάχιστον τριών ετών σε θέματα αξιολόγησης του εκ−
παιδευτικού έργου ή σε θέσεις στελεχών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μητρώο τηρείται
και ενημερώνεται από την Αρχή, η οποία για το σκοπό
αυτόν λαμβάνει υπόψη εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκ−
παιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), των Α.Ε.Ι., των οργανώσεων
των εκπαιδευτικών και άλλων φορέων σχετικών με το
αντικείμενο της Αρχής. Ως εμπειρογνώμονες μπορεί να
εγγράφονται στο Μ.Ε.Α.Ε.Ε. και συνταξιούχοι εκπαιδευ−
τικοί, καθηγητές Α.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων σε γνωστικά
αντικείμενα στις επιστήμες της αγωγής, πρώην σύμβου−
λοι και πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς
και εν ενεργεία ή μη σχολικοί σύμβουλοι. Η διαδικασία
τήρησης και ανανέωσης του Μ.Ε.Α.Ε.Ε. καθορίζονται με
απόφαση της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Στο μητρώο πέραν των ανωτέρω
περιλαμβάνονται και Έλληνες ή αλλοδαποί αναγνωρι−
σμένου κύρους εμπειρογνώμονες ή ειδικοί που διδά−
σκουν σε ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές
σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με πείρα σε
θέματα αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης. Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής,
καθώς επίσης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό
που απασχολείται σε αυτή με οποιαδήποτε σχέση, δεν
μπορούν να περιλαμβάνονται στο μητρώο.
γ) Η Ε.Α.Ε.Ε. αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού
έργου με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια, μελετά το
υλικό και τα στοιχεία που θέτει υπόψη της η Αρχή και
επισκέπτεται, όταν απαιτείται, τις υπηρεσίες ή τους
φορείς των οποίων αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο.
δ) Η Ε.Α.Ε.Ε. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η οποία
υποβάλλεται στο Συμβούλιο της Αρχής, προκειμένου να
εκδοθεί και να δημοσιοποιηθεί η απόφαση αξιολόγησης,
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
ε) Για τις αμοιβές των μελών των Ε.Α.Ε.Ε. εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Για τις
δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών,
που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση των καθη−
κόντων τους, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του
ν. 2685/1999. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Αρχής.
8. α) Με απόφαση της Αρχής αξιολογείται η ποιότητα
του εκπαιδευτικού έργου ανά περιοχή αρμοδιότητας
κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, κάθε
διεύθυνσης εκπαίδευσης ή αξιολογούμενο φορέα. Η
αξιολόγηση μπορεί να περιέχει ιδιαίτερη αναφορά για
κάθε επιμέρους αξιολογούμενη υπηρεσία. Η απόφαση
της Αρχής μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή
αρνητική.
β) Η διάρκεια ισχύος της απόφασης αξιολόγησης ορί−
ζεται σε κάθε περίπτωση από την Αρχή και δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος
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της θετικής απόφασης αξιολόγησης, η Αρχή, αυτεπαγ−
γέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, μπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια της θετικής
αξιολόγησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα
κριτήρια της θετικής αξιολόγησης δεν ικανοποιούνται,
η Αρχή ανακαλεί την απόφαση αξιολόγησης και ενη−
μερώνει αμελλητί τις υπηρεσίες ή τους φορείς τους
οποίους αφορά η αξιολόγηση και τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
γ) Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών και τα όργανα
διοίκησης των φορέων οφείλουν να ενημερώνουν την
Αρχή αν τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν παύσει να ικα−
νοποιούνται ή αν έχουν τέτοια αμφιβολία.
δ) Στη θετική υπό όρους ή την αρνητική απόφαση ανα−
φέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωση στα
κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το
Συμβούλιο, ύστερα από την υποβολή συμπληρωματικής
έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη
στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.
ε) Οι εκθέσεις αξιολόγησης Ε.Α.Ε.Ε. και οι αποφάσεις
αξιολόγησης της Αρχής κοινοποιούνται στις υπηρεσίες
και τους φορείς τους οποίους αφορούν και τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού τηρεί μητρώο των υπηρεσιών και των φο−
ρέων που έχουν αξιολογηθεί.
στ) Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αξιο−
λόγηση της ποιότητας για συγκεκριμένη υπηρεσία ή
φορέα μπορεί να υποκαθίσταται από αξιολόγηση από
διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας
ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που
ορίζεται με απόφαση της Αρχής. Η Αρχή διαπιστεύει
αλλοδαπούς φορείς αξιολόγησης που είναι διεθνώς
αναγνωρισμένοι και εφαρμόζουν κριτήρια τα οποία
ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.
9. α) Στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνο−
νται, ιδίως, τα εξής:
αα) προκειμένου για τις σχολικές μονάδες και τις
διευθύνσεις εκπαίδευσης, ο βαθμός ανταπόκρισης στα
προγράμματα δράσης που καταρτίζονται, σύμφωνα με
το άρθρο 32 του ν. 3848/2010,
ββ) τα μαθησιακά αποτελέσματα,
γγ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτι−
κού και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου, όπως τεκ−
μηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους μαθητές
και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους μέριμνα,
δδ) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού
προσωπικού,
εε) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως
τα σχολικά εργαστήρια και οι βιβλιοθήκες και
στστ) η ανταπόκριση των σχολικών μονάδων και των
λοιπών υπηρεσιών στο στρατηγικό στόχο για μείωση
της μαθητικής διαρροής, καθώς και στην αντιμετώπιση
φαινομένων ρατσισμού, εκφοβισμού και βίας.
β) Τα κριτήρια της προηγούμενης περίπτωσης συ−
μπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται με
απόφαση της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, με βάση τη γνώση και εμπειρία από
την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και τις
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αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις. Κατά την εξειδίκευση
των κριτηρίων λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η διακριτή
φυσιογνωμία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και οι ιδιαιτερότητες κάθε γεω−
γραφικής περιοχής.
10. Η Αρχή προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγησή της
λειτουργίας και του έργου της, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Οργανισμού της, και αναθέτει την εξωτερική
αξιολόγησή της σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμέ−
νους αξιολογητές, οργανισμούς ή φορείς αξιολόγησης
που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα στο εξωτε−
ρικό και, ιδίως, στον ευρωπαϊκό χώρο.
11. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγ−
γράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον
Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Αρχής.
12. Η Αρχή συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού.
13. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό−
ταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρώ−
νεται ο Οργανισμός της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται
από την ίδια μέσα σε έξι μήνες από τη συγκρότηση του
Συμβουλίου της και ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής, τα θέματα υπη−
ρεσιακής κατάστασης των μελών και του προσωπικού
της, τα θέματα διοικητικής υποστήριξης των Ε.Α.Ε.Ε.,
καθώς και κάθε θέμα που σχετίζεται με την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
β) Το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσί−
ευση του παρόντος νόμου, ορίζεται ο πρόεδρος της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.. Το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τον
ορισμό του προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες
για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου της Αρ−
χής και του διευθυντή της διεύθυνσης διοικητικής και
επιστημονικής υποστήριξης. Κατά την πρώτη εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για την επιλογή
του διευθυντή το Συμβούλιο 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
διευθυντή. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτή−
ρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε
οι αρχές της δημοσιότητας της διαφάνειας, της αντι−
κειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Έως την ανάδειξη
του διευθυντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο πρόεδρος
της Αρχής.
γ) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του πα−
ρόντος άρθρου, για τον ορισμό των μελών των επιτρο−
πών αξιολόγησης των υποψήφιων μελών του Συμβου−
λίου δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.
δ) Έως την έκδοση του Οργανισμού της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
τα θέματα που ρυθμίζονται σε αυτόν ρυθμίζονται με
απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ε) Από τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
τα προγράμματα δράσης και οι εκθέσεις αξιολόγησης
που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010 υπο−
βάλλονται και στην Αρχή αυτή, ενώ για την έκδοση της
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Πολιτισμού και Αθλητισμού που προβλέπεται στην πε−
ρίπτωση 5 του ίδιου άρθρου απαιτείται και η γνώμη
της Αρχής.
Άρθρο 2
1. Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής, καθώς και τυχόν απαι−
τούμενες ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων για την
εκτέλεση αρχαιολογικών έργων με αυτεπιστασία από
υπηρεσίες και φορείς της Γενικής Γραμματείας Πολι−
τισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Διαχείρισης
Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων
(Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), οι οποίες έγιναν χωρίς την έγκριση που
προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) μετά την έναρξη
ισχύος του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), έως και τη δημοσίευση
του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.
2. Η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
«9. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρ−
χίζει την 31η Μαΐου 2013.»
Άρθρο 3
Διατίθενται για την κάλυψη των απαιτήσεων μετα−
κίνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εξωτερικών τα αεροσκάφη
EMBRAER και GULFSTREAM της μοίρας Μεταφοράς
Υψηλών Προσώπων της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά
από σχετική αίτηση των ως άνω προς το ΓΕΑ. Για τους
λοιπούς Υπουργούς τα αεροσκάφη αυτά διατίθενται μό−
νον εφόσον προκύπτει αιτιολογημένα ότι δεν μπορούν
να μετακινηθούν σε εύλογο χρόνο, με άλλες πτήσεις
για τον τόπο προορισμού τους προς εκτέλεση κρατι−
κής αποστολής, μετά από σχετική έγκριση του Γενικού
Γραμματέα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 4
1. Η παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφα−
λείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας
του ΤΕΑΠΑΣΑ ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το
μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.»
2. Στο τέλος του άρθρου 95 του ν. 3655/2008 προστί−
θενται εδάφια ως εξής:
«Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των πάσης φύσε−
ως παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς και ο προσδιορισμός
των σχετικών εισφορών που βαρύνουν τους μετόχους
ασφαλισμένους αυτού, καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Δ.Σ.
του Ταμείου. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165) δεν θίγονται.»
3. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 101 του ν. 3655/
2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του
Ταμείου, είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση
των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.
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7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, κα−
ταρτίζεται ο Οργανισμός του ΤΕΑΠΑΣΑ με τον οποίο
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και
λειτουργία του Ταμείου και κατά τροποποίηση των άρ−
θρων 100 και 101.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 103 του
ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του
ΤΕΑΠΑΣΑ και αναλογιστική μελέτη, μπορούν να τρο−
ποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των
Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του
Κλάδου Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί
κατά κλάδο.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του
ΤΕΑΠΑΣΑ και αναλογιστική μελέτη, υπάγονται στην
ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομί−
ας Πόλεων και οι λοιποί εργαζόμενοι στην Ελληνική
Αστυνομία.»
6. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 98 του ν. 3655/
2008 καταργούνται.
7. Όλες οι σχετικές με το ΤΕΑΠΑΣΑ αρμοδιότητες
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας μεταφέρονται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, μέσα σε διάστημα
τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό−
μου, διορίζει με απόφασή του τον Πρόεδρο και τα μέλη
του Δ.Σ. του Ταμείου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης
αυτής το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ εξακολουθεί να λειτουργεί
με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου.
Άρθρο 5
Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19, 20
και 22 παρ. 5 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34) «Ρυθμιστική Δι−
ακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νο−
μοθέτησης».
Άρθρο 6
1. Το ύψος των αποζημιώσεων του Προέδρου και των
μελών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
(ΚΕ.Ν.Ε.) και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης
(Κ.Ε.Κ.), ως και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη χο−
ρήγησή τους, καθορίζονται αποκλειστικά με απόφαση
του Πρωθυπουργού.
2. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου και υπουργικής
απόφασης καταργείται.
Άρθρο 7
1. To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5
του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Δικαίωμα μετάθεσης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτι−
κοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαί−
δευσης και Διδασκαλεία Νηπιαγωγών τα ακαδημαϊκά
έτη 2009−2010 και 2010−2011.»
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευση
του ν. 4115/ 2013 (Α΄ 24).
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2. Ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρημα−
τοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ του Οργανισμού Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), για
τα οποία οι προβλεπόμενες σχετικές κανονιστικές ή
ατομικές πράξεις δεν είχαν εκδοθεί έως την κατάργησή
του, ρυθμίζονται με πράξεις του Γενικού Γραμματέα Δια
Βίου Μάθησης, η ισχύς των οποίων δύναται να ανατρέ−
χει έως την 1.1.2009.
3.α. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών που απασχολού−
νται ως διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο
πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, με χρηματο−
δότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη χρονική περίο−
δο 2013−2015 προσμετράται ως διδακτική προϋπηρεσία
στους αντίστοιχους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β. Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο αριθμός των
μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απα−
σχόληση του συμβαλλόμενου, έστω και για τον ελάχιστο
χρόνο που προβλέπεται από το πρόγραμμα Ενισχυ−
τικής Διδασκαλίας συντρέχει λόγος καταγγελίας της
σύμβασης.
γ. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαί−
ωμα μονομερούς μεταβολής του ωραρίου ανάλογα με
τον αριθμό των μαθητών και σύμφωνα με το κανονιστικό
πλαίσιο της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
4. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:
«10. α. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προ−
κύπτουν από την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, με−
τονομασία, κατάργηση και τη μεταβολή της έδρας Α.Ε.Ι.,
Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.
4009/ 2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με
την αυτή διαδικασία της ως άνω παραγράφου μπορούν
να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονο−
μάζονται και καταργούνται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις,
καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε
Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.. Για τον ορισμό του
αριθμού των εισακτέων και τη διαδικασία επιλογής των
υποψηφίων για την εισαγωγή σε Εισαγωγικές Κατευ−
θύνσεις των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. εφαρ−
μόζονται αντίστοιχα οι ισχύουσες διατάξεις για την
εισαγωγή στα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.. Στην
περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και
των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου δηλωτικό
στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο
τίτλος της Κατεύθυνσης.
β. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α΄ της παρούσας
παραγράφου καταλαμβάνουν και τις προβλεπόμενες
στην παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄141)
Κατευθύνσεις ή Ειδικεύσεις.
γ. Ειδικά, για τους εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 ο
παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο
κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο, ακόμα
και στην περίπτωση που το Α.Ε.Ι. ή η Σχολή ή το Τμήμα
εισαγωγής τους συγχωνεύθηκε, κατατμήθηκε, μετονο−
μάστηκε ή καταργήθηκε.»
Άρθρο 8
Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 42
του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«β. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και το
ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των μελών, των
περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 3374/2005 (Α΄189) για το διάστημα αυτό, καθορίζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 9
Στο άρθρο 33 του ν. 4038/2012 τροποποιείται η πα−
ράγραφος 1 ως εξής:
«1. Οι σχολικοί σύμβουλοι που επιλέγονται και τοπο−
θετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου
του ν. 3848/2010, κατατάσσονται, και για όσο χρόνο
ασκούν τα καθήκοντα αυτά, στον Α΄ Βαθμό, που προ−
βλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226), εφόσον έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας,
όπως κατατάχθηκαν με το ν. 4024/2011 και οι Διευθυντές
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Στους Σχολικούς Συμβούλους που δεν έχουν τα
απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, απονέμεται ο Α΄ Βαθμός
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε κάθε περίπτω−
ση, εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας
υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη
στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α΄,
οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατατάσσονται στα επόμενα μι−
σθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4024/2011.»
Άρθρο 10
Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (A΄118),
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 329 παρ.6
περίπτωση β΄ του ν. 4072/2012 (Α΄86), προστίθεται στο
τέλος εδάφιο, ως εξής:
«Οι Σύμβουλοι Β΄ και Γ΄ μετά από πέντε έτη εξελίσ−
σονται ύστερα από θετική κρίση, σε προσωποπαγείς
θέσεις Συμβούλων Α΄ και Β΄ αντίστοιχα, με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού με όλες τις έννομες συνέπειες. Για την
εξέλιξή τους υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο
εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρό−
ντος. Η εξέλιξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ύστερα από εισήγηση τριμελούς ειδικής επιστημονικής

επιτροπής, η οποία κρίνει το επιστημονικό και ερευνητι−
κό έργο του κρινόμενου συνολικά και η συγκρότησή της
προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού εντός τριάντα
(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης εξέλιξης του
κρινόμενου. Οι ειδικές εισηγητικές επιτροπές οφείλουν
να υποβάλουν έκθεση το αργότερο σε τριάντα (30) ημέ−
ρες από τη συγκρότησή τους. Μετά το πέρας των τριά−
ντα (30) ημερών θεωρείται ότι έχουν εισηγηθεί θετικά.
Όσοι κρίνονται θετικά καταλαμβάνουν προσωποπαγείς
θέσεις Συμβούλων Α΄ή Β΄αντίστοιχα που συστήνονται
με ίδια απόφαση. Στην πενταετία προσμετράται και
ο χρόνος προϋπηρεσίας τους ως κύριο επιστημονικό
προσωπικό στο πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.»
Άρθρο 11
To άρθρο 47 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«Άρθρο 47
Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετεί−
χαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συμμε−
τέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του
2011, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δυο
προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 με το 10% και βάσει
της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές
κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι
οποίοι, είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατη−
γορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιο−
δήποτε λόγο, είτε δήλωσαν, και οι Σχολές ή Τμήματα
των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή
τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδερφών τους
ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήματος ή δεν διατά−
χθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς
Σχολές ή Τμήματα, λόγω κατοικίας των γονέων τους,
έχουν δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής στη Σχολή
ή το Τμήμα επιτυχίας τους. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής ή επανεγγραφής
των ανωτέρω, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. Η εγγραφή
ή επανεγγραφή των ανωτέρω θα πρέπει να έχει περα−
τωθεί το αργότερο έως την 12η Μαΐου 2013.
Κάθε προηγούμενη διάταξη καταργείται.»
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Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 4 Aπριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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