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για τους εισαγόμενους στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκ−
παίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007.

Άρθρο 14

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών

1. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 
1 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«6. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προη−
γούμενων παραγράφων, δικαίωμα μετεγγραφής υφίστα−
ται μόνο για ένα από τα δύο Τμήματα, κατ’ επιλογή του 
ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερο στον τόπο της 
κατοικίας των γονέων ή στην πόλη όπου φοιτά ήδη ένας 
τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή και είναι αντίστοιχο με 
το Τμήμα προέλευσης.» 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρ−
θρου 1 του ν. 3282/2004 διαγράφεται.

3. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του  ν. 
3282/2004 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 
και 5 του άρθρου αυτού, οι υποψήφιοι για μετεγγραφή 
σπουδαστές Τ.Ε.Ι., που εισάγονται στο Τμήμα προέλευ−
σης κατά το εαρινό εξάμηνο και εγγράφονται σε αυτό 
κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, 
μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους εντός 
της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
αυτής.»

4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 
αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζο−
νται για τους φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή 
με προσαύξηση των μορίων εισαγωγής τους ή ύστε−
ρα από κατατακτήριες εξετάσεις. Εφαρμόζονται μόνο 
για όσους εισάγονται στα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της 
χώρας με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις 
των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και σπουδαστών 
που εισάγονται ως υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία 
όσων προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα 
της Θράκης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 
του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 15

Κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005−2006 το ποσοστό των 
κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των 
εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδο−
χής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών.

2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανε−
πιστημίου και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς 
κύκλου σπουδών ορίζεται για τα Ιδρύματα του Λεκα−
νοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης σε πο−
σοστό 2% και για τα υπόλοιπα Ιδρύματα σε ποσοστό 
4 % του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων σε κάθε 
Τμήμα Πανεπιστημίου. Το ίδιο ποσοστό ορίζεται και για 
τις κατατάξεις κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, T.E.I. 

ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανώτερων σχολών 
διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων σχολών υπερ−
διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουρ−
γείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά 
σε κάθε Τμήμα Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. 
ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό 
ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμή−
μα Πανεπιστημίου, κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών 
υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων 
Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς 
αυτά, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% του αριθμού εισα−
κτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα Πανεπιστημίου. 
Πέραν των ανωτέρω ποσοστών, κατατάξεις πτυχιούχων 
Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυ−
χιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής 
πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του 
αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

3. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψη−
φία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω 
προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν 
τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονά−
δας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς 
την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του 
παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των 
υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή 
τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες 
μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν 
επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη 
πτυχιούχων γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου ή με 
κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα. Όπου η 
επιλογή των υποψηφίων γίνεται με εξετάσεις, πρέπει να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδι−
κασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται 
από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξετα−
ζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται 
όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλά−
χιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι 
έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε 
καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί 
το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι 
υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την 
αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο βαθ−
μός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο 
βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση 
μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται 
επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο 
κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθ−
μων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη 
συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων 
στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα και 
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κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των 
κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευ−
σης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 16

Κεντρικές Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

1. α) Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 
του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 119 Α΄) αντικαθί−
στανται ως εξής:

«7. Σε κάθε Πανεπιστήμιο ιδρύεται ενιαία Κεντρική 
Βιβλιοθήκη που λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκε−
ντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο 
«Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος Ιδρύ−
ματος)». Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε 
Πανεπιστημίου είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Ιδρύματος, η συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και 
διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη 
εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμε−
τοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και 
τον πολιτισμό. Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος σε Παραρτήματα 
σε επίπεδο Σχολής ή σε Μονάδες καθορίζεται από τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος ύστε−
ρα από απόφαση της Συγκλήτου. Προϋπόθεση για την 
ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων ή Μονάδων της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος είναι η εξασφάλι−
ση από το Ίδρυμα των συνθηκών απρόσκοπτης λειτουρ−
γίας τους με τη διάθεση επαρκούς αριθμού επιστημο−
νικού και λοιπού προσωπικού και οικονομικών πόρων. 
Τα Παραρτήματα ή οι Μονάδες υπάγονται διοικητικά 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αποτελούν 
ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους 
πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και 
τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.»

β) Όλες οι αναφορές που γίνονται στις παραγράφους 
7 και 8 του άρθρου 7 του ν. 1268/1982, όπως η πρώτη 
από τις παραγράφους αυτές έχει τροποποιηθεί με την 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του  
ν. 1404/1983 και όπως η δεύτερη έχει προστεθεί με την 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του  
ν. 1404/1983, σε Βιβλιοθήκες Τμημάτων και Διοικητικά 
Συμβούλια Τμημάτων διαγράφονται.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ−
μόζονται αναλόγως και για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευ−
τικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).

3. Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε 
Ιδρύματος επιλέγεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστη−
μίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.. Με προεδρικό διάταγμα, 
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε έξι (6) μήνες 
από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθορίζονται τα 
προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή στη θέση 
του Προϊσταμένου, καθώς και οι αρμοδιότητές του.

Άρθρο 17

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

1. Επιτρέπεται η σύσταση Συνδέσμου, με τίτλο «Σύν−
δεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)», 
με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελ−
τιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού 
και ερευνητικού έργου τους. Ειδικότερα, μεταξύ των 
στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη 
ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους Κεντρικών 
Βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού 
σε εθνικό πλαίσιο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον 
τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό 
την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των 
πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προ−
τύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους. Ο 
Σύνδεσμος αποτελείται από τα Πανεπιστήμια και τα 
Τ.Ε.Ι. της χώρας.

2. Η σύσταση και η λειτουργία του Σ.Ε.Α.Β. γίνεται με 
τη σύνταξη και υπογραφή από τα Ιδρύματα προγραμμα−
τικής συμφωνίας, στην οποία προβλέπονται οι στόχοι 
και οι όροι συνεργασίας. Εάν δεν επέλθει, με ενιαία 
προγραμματική συμφωνία, η ταυτόχρονη συνεργασία 
όλων των Ιδρυμάτων, τα εφεξής ενδιαφερόμενα Ιδρύμα−
τα θα μπορούν με ιδιαίτερη συμφωνία να προσχωρούν 
στην αρχική προγραμματική συμφωνία σύστασης του 
Σ.Ε.Α.Β..

3. Συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να 
είναι και Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από άλλα 
Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, καθώς και άλλοι κρατικοί οργανι−
σμοί.

Άρθρο 18

Θέματα Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Ακαδημίας Αθηνών

1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 
2083/ 1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), που προστέθηκε με την παρά−
γραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002, προστίθεται 
το ακόλουθο εδάφιο:

«Ομοίως συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί μετά την 
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μέχρι 31.8.2003, 
θεωρούνται νόμιμες και ισχύουν από την ημέρα της 
υπογραφής τους.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ 156 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) 
δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα Διδασκα−
λεία Μετεκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από:

α) δύο (2) καθηγητές των Π.Τ.Δ.Ε. των Πανεπιστημί−
ων,

β) δύο( 2) καθηγητές των Π.Τ.Ν. των Πανεπιστημίων,
γ) έναν (1) σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
δ) έναν (1) μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστι−

τούτου,
ε) έναν (1) σχολικό σύμβουλο δημοτικής εκπαίδευ−

σης,
στ) έναν (1)σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής,




