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και θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Πρυτανικού 
Συμβουλίου ή του Συμβουλίου ΤΕΙ και αναπέμπει την 
υπόθεση στο οικείο ΑΕΙ.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του 
ν. 3282/2004, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρά−
γραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3404/2005, προστίθενται 
οι λέξεις «καθώς και στις περιπτώσεις των αποφοίτων 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυ−
κείων».

3. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 προστίθεται το εξής 
εδάφιο:

«Το εν λόγω ποσό αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.»

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
1 του ν. 3282/2004 προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Το εν λόγω ποσό αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.»

Άρθρο 34

Ξένα σχολεία

1. Στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουρ−
γούντος στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 
4862/1931 (ΦΕΚ 2 Α΄), στο οποίο ακολουθείται πρόγραμ−
μα σπουδών, χώρας − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.), ή συνδυαστικού προγράμματος όπου μια από τις 
εμπλεκόμενες χώρες είναι χώρα − μέλος της Ε.Ε., επιτρέ−
πεται η φοίτηση μαθητών, υπηκοότητας χώρας − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς περιορισμούς.

2. Στα σχολεία της προηγούμενης παραγράφου, στα 
οποία ακολουθείται πρόγραμμα σπουδών τρίτης χώρας, 
επιτρέπεται η φοίτηση Ελλήνων μαθητών, μετά από 
προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Διοικητικού Το−
μέα, η οποία χορηγείται μετά από αίτηση του έχοντος 
την επιμέλεια του μαθητού γονέως ή κηδεμόνα, με τα 
αναγκαία για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά.

Η άδεια χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις 
όταν:

α) Ο μαθητής έχει διπλή υπηκοότητα.
β) Ο μαθητής έχει ελληνική υπηκοότητα αλλά έχει 

αλλοδαπό έναν εκ των δύο γονέων.
γ) Ο μαθητής έχει άλλο συγγενικό του πρόσωπο 2ου 

βαθμού το οποίο ήδη φοιτά στο εν λόγω σχολείο.
δ) Ο μαθητής έχει συγγενικό του πρόσωπο 1ου βαθμού 

το οποίο διδάσκει στο εν λόγω σχολείο.
ε) Είναι τέκνο Διπλωμάτη υπαλλήλου του Υπουργείου 

Εξωτερικών ή υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί σε Διεθνή 
Οργανισμό ή σε Οργανισμό με διεθνείς προσφερόμενες 
υπηρεσίες ή προϊόντα.

στ) Έχει φοιτήσει ένα από τα προηγούμενα έξι (6) 
έτη σε ξένο σχολείο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 
οποιασδήποτε βαθμίδας.

ζ) Όταν αποδεδειγμένα ο μαθητής θα μετοικήσει εντός 
της επόμενης τριετίας εκτός Ελλάδος και θα υποχρε−
ωθεί να φοιτήσει σε σχολείο τρίτης χώρας.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται με αποφάσεις 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τη διαπίστωση της υπαγωγής του μαθητή, προ−
σκομίζονται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα δικαιολογητικά 
τα οποία καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και εφόσον η εκά−
στοτε διεύθυνση του Σχολείου προσκομίσει πρόγραμμα 
σπουδών όπου στην αντίστοιχη 1η Δημοτικού ακολου−
θείται σε εβδομαδιαία βάση 5ωρη υποχρεωτική φοίτηση 
ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού.

3. Εφόσον μαθητής έχει φοιτήσει σε σχολείο της ανω−
τέρω παραγράφου, η υπαγωγή και η φοίτησή του στις 
τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν 
στις τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

4. Στις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αντι−
στοιχούν στις τάξεις μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα, όπως εκάστοτε καθορίζονται και ισχύουν, 
επιτρέπεται η εγγραφή και μετεγγραφή μαθητών, ελ−
ληνικής ή αλλοδαπής υπηκοότητας, στα σχολεία του 
άρθρου 1 του ν. 4862/1931, χωρίς οποιοδήποτε περιο−
ρισμό.

5. Το άρθρο 2 του ν. 4862/1931 καταργείται.
6. Το άρθρο 8 του ν. 4862/1931 αντικαθίσταται ως 

εξής:
«1. Οι τίτλοι σπουδών, που εκδίδονται από το ξένο 

σχολείο, θεωρούνται ισότιμοι και αντίστοιχοι των τίτλων 
που εκδίδονται από τα ελληνικά σχολεία της αυτής 
βαθμίδας.

2. Οι προϋποθέσεις μετεγγραφής μαθητών από ξένο 
σχολείο σε ελληνικό ιδιωτικό ή δημόσιο ενεργείται υπό 
τους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται στα 
σχολεία γενικής εκπαίδευσης σε αντίστοιχη τάξη, σύμ−
φωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η διαπίστωση της 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας δεν συνιστά προϋπό−
θεση για την εγγραφή.»

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2413/1996 
(ΦΕΚ 124 Α΄) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:

«η) ελληνόγλωσσης ή δίγλωσσης εκπαίδευσης οι οποί−
ες παρέχουν κάθε είδους επαγγελματική κατάρτιση, 
αρχική ή συμπληρωματική και εξασφαλίζουν στους εκ−
παιδευόμενους αντίστοιχα προσόντα με τη διδασκαλία 
επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών 
γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων.»

8. Οι χορηγούμενοι στους αποφοίτους των μονά−
δων της προηγούμενης παραγράφου τίτλοι σπουδών 
αναγνωρίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του 
ΟΕΕΚ, ως ισότιμοι με τους τίτλους αντιστοίχου διάρκει−
ας φοίτησης ινστιτούτων και σχολών επαγγελματικής 
κατάρτισης της ημεδαπής.

Άρθρο 35

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που 
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κα−
τηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (A.E.I.) Πανεπιστημιακής και 
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικα−
στικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των Τμημάτων 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστη−
μίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ’ υπέρ−
βαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% εφόσον 
είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο 
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Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειω−
μένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 
85%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, 
δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναι−
μία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη 
τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
(shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως 
αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, 
πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά 
αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από 
κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπα−
γείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη 
νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέ−
ατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από 
βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με 
φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται 
σε αιμοκάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορρα−
γική διάθεση − αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε 
θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε 
μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση 
κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, 
νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από 
ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχο−
ντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχο−
ντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα 
οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, πάσχοντες από 
φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υπο−
βάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, 
από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυ−
τευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, 
πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες 
χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 
50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορ−
μό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης 
που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της 
καρδιάς (κλάσμα εξώθησης <35%), από υπερτροφικού 
τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική 
υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε 
αιτιολογίας, από το σύνδρομο Brugada, από ιδιοπαθή 
κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχο−
ντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από 
πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, 
πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από 
τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινω−
μάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα, 
από χρόνια σαρκοείδωση (μορφές μεγάλης βαρύτητας 
με πνευμονική εντόπιση), από αυτοάνοση ηπατίτιδα, 
από τραυματική απώλεια και των δυο όρχεων ή αμφί−
πλευρη ορχεκτομή, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή 
ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, καθώς 
και από διάσπαρτο ερυθυματώδη λύκο ή σκληροδερμία 
με προσβολή των πνευμόνων (πνευμονική ίνωση, πνευ−
μονική αγγειίτιδα), ή των νεφρών (κρεατινίνη ορού >3 ή 
clearance κρεατινίνης <4) ή της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα, 
μυοκαρδίτιδα) και οι υποβληθέντες σε ολική ή μερική 
κολεκτομή.

2. Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν 
εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της 
επιστήμης είναι δυσχερής γι’ αυτούς η παρακολούθηση 
σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που 
εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από 
την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται 

η επιλογή. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οι 
σχετικές αποφάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 
30 Σεπτεμβρίου 2009.

3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάθε 
Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων 
που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή γίνεται 
με κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το Λύ−
κειο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προ−
γενέστερη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας 
προτίμησης για το συγκεκριμένο τμήμα προηγούνται 
οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση το έτος γέννησής 
τους. Αν ταυτίζεται και το έτος γέννησης εισάγονται 
ως υπεράριθμοι.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τό−
πος, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα αναγκαία 
συλλογικά όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
και την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγρα−
φής των εισαγομένων στα Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά 
από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), 
καθορίζονται ειδικότερα τα όργανα, ο τρόπος και η 
διαδικασία διαπίστωσης της πάθησης που δικαιολογεί, 
κατά περίπτωση, την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί−
δευση και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η αποζημίωση των 
μελών των αναγκαίων συλλογικών οργάνων.

5. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται 
οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του άρθρου 
46 του ν. 1946/1991 και του άρθρου 12 του ν. 2640/1998 
και της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 
(ΦΕΚ 152 Α΄).

6. Όπου στο ν. 3282/2004 γίνεται αναφορά στο άρθρο 
12 του ν. 2640/1998, νοείται εφεξής το παρόν άρθρο.

Άρθρο 36

Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄)

Κυρώνεται δια του παρόντος η υπ’ αριθμ. 679/1996 
(ΦΕΚ 826 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίη−
ση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β1/819 απόφασης 
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση 
Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστη−
ριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
Χώρας»», ως ισχύει σήμερα και αναδρομικά από την 
έκδοσή της.

Άρθρο 37

Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ

Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 
199 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ γίνεται 
είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων 
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