Τεύχος Α’ 17/15.02.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ), σύμφωνα με το άρθρο 22 του Δεύτερου Άρθρου του ν. 3785/2009, οπότε αρχίζει η εφαρμογή του
άρθρου 2 του ν. 3149/2003 για τη συγκρότηση του ΕΣ.
2. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρατείνεται για ένα (1) έτος ύστερα από την ολοκλήρωση
της μετεγκατάστασης της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατά τα ανωτέρω.
3. Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΒΕ εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Έως την έκδοση του Οργανισμού της ΕΒΕ και την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών
μονάδων που προβλέπονται σε αυτόν, οι υπηρετούντες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προϊστάμενοι των
οργανικών μονάδων της ΕΒΕ εξακολουθούν να ασκούν
τα καθήκοντά τους.
5. Έως την έκδοση του Οργανισμού της ΕΒΕ η κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσίες γίνεται με απόφαση
του ΓΔ.
6. Έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού της
ΕΒΕ και για μεταβατικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, τα θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν
με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται
με απόφαση του ΕΣ.
7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,
ο χρόνος ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης της ΕΒΕ
στο ΚΠΙΣΝ διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 7
Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων
1. Καθιερώνεται από το σχολικό έτος 2016-2017 στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική
εκπαίδευση ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή, ο οποίος είναι
αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης του μαθητή. Ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή εκδίδεται μετά την εγγραφή του μαθητή στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
2. α) Η διενέργεια του συνόλου των σχολικών εκδρομών και οι πάσης φύσεως μετακινήσεις στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό των μαθητών και των εκπαιδευτικών
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του μεταλυκειακού
έτους-τάξης μαθητείας υπάγονται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
β) Η παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258)
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η
διαδικασία για την έγκριση του συνόλου των σχολικών
εκδρομών και των πάσης φύσεως μετακινήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του μεταλυκειακού έτους-τάξης
μαθητείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα».
3. Με απόφαση του οικείου συλλόγου διδασκόντων
δεν υπολογίζονται οι απουσίες από τα μαθήματα έως
δύο (2) εβδομάδες μαθητών με εξαιρετικές επιδόσεις
στη μουσική, χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις
χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν
πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια ή
προβολή. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με την προσκόμιση
από τους ενδιαφερόμενους της πρόσκλησης συμμετοχής τους από το όργανο διοργάνωσης της εκδήλωσης.
4. α) Το άρθρο 32 του ν. 4415/2016 (Α΄159) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32
Ρυθμίσεις εγγραφής μαθητών
σε διαφορετικό τύπο Λυκείου
Οι μαθητές δικαιούνται μία μόνο μετεγγραφή κατά
το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη
Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι
εσπερινό. Οι μαθητές που αιτούνται μετεγγραφή από
Επαγγελματικό Λύκειο σε Γενικό Λύκειο και το αντίστροφο, κατατάσσονται σε τάξη σύμφωνα με τη συνολική
μαθητική πορεία τους, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο
των τάξεων από τις οποίες έχουν προαχθεί, και όχι απλώς
την τελευταία τάξη εγγραφής. Ειδικά, οι μαθητές της Β’
τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στη Β’ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
εκτός εάν η συνολική μαθητική τους πορεία (τάξεις από
τις οποίες έχουν προαχθεί) τους δίνει το δικαίωμα εγγραφής σε επόμενη τάξη.».
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.
Άρθρο 8
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας
σχολικών μονάδων
1. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 (Α΄237),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4415/2016
(Α΄159), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για
τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016- 2017 και 2017-2018».
2. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4407/2016 (Α΄ 134), μετά τις λέξεις «για τα διδακτικά
έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 20142015, 2015-2016, και 2016-2017,» προστίθενται οι λέξεις
«και 2017-2018,».

