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Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης  και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους έχουν εφαρμογή για 
την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών της δη-
μόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους δι-
ατάξεις του, για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους, 
ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) Στελέχη της εκπαίδευσης: τα στελέχη των παραγρά-
φων 2 και 3 του άρθρου 21 που επιλέγονται σύμφωνα 
με τα άρθρα 21 έως 36. 

β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσω-
πικό του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).

δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό 
του άρθρου 18 του ν. 3699/2008.

ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία: 
αα) η υπηρεσία στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαί-

δευση, 
ββ) η προϋπηρεσία με την ιδιότητα του προσωρινού 

αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με 
αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο με 
ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), και

γγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.

στ) Διδακτική υπηρεσία:
αα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μο-

νάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), καθώς και στις Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) 
που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήμα-
τά τους,

ββ) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, 
γγ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία Δεύ-

τερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και σε Σχολές Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), 

δδ) η άσκηση διδακτικού έργου σε Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου-
δών για χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών, 

εε) η υπηρεσία με την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαι-
δευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου ή του προ-
ϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
του προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου ή του μέ-
λους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέ-
ντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και 
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) 
ή Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(Κ.Δ.Α.Υ.), του προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδα-
γωγικής Ομάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
(Κ.Ε.Α.), του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνο-
λογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, 
του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής 
υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριο-
τήτων σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του υπευθύνου ή του 
αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Εργαστηριακό Κέντρο 
Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρο Συμβουλευτικής 
και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), σε Γραφείο Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σε Γρα-
φείο Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), σε Κέντρο Πληροφορικής 
και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σε Συμβουλευτι-
κό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.) και σε Κέντρο Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), του Συντονιστή Εκπαίδευσης 
Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), καθώς και του υπευθύνου σχολικών 
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σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την 
υποβολή της αίτησης και πρέπει σε αυτή να αναγράφεται 
ότι η Σύγκλητος συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης 
της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. που μετακινείται.

δ. Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύμα-
τος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση 
στο ίδρυμα υποδοχής. Για τη μετακίνηση αποφασίζει 
η Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής συνεδριάζο-
ντας σε ειδική σύνθεση στην οποία μετέχουν μόνο τα 
μέλη της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του 
ν. 4485/2017. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από εισή-
γηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από μέλη Δ.Ε.Π. 
του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., του ίδιου γνωστικού αντικειμέ-
νου με αυτό του αιτούμενου τη μετακίνηση και, μόνο αν 
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται 
μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η επιτροπή 
συγκροτείται με αιτιολογημένη ως προς τη συνάφεια του 
γνωστικού αντικειμένου απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος με την ειδική σύνθεση και τα μέλη της είναι 
της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με αυτήν του αιτούμενου 
τη μετακίνηση. Η μετακίνηση ολοκληρώνεται με πράξη 
του Πρύτανη του Ιδρύματος υποδοχής, η οποία εκδίδε-
ται ύστερα από έγκριση της απόφασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος από τη Σύγκλητο και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία στο ίδρυμα 
υποδοχής ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία τεσσάρων (4) μηνών από την κατάθεση σε αυτό της 
αίτησης του ενδιαφερομένου και έχει ως έναρξη ισχύος 
το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

ε. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση με-
τακίνησης μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ιδρύματος. Στην 
περίπτωση αυτή η Σύγκλητος εγκρίνει τη μετακίνηση 
αφού λάβει τη γνώμη του Τμήματος προέλευσης και την 
απόφαση του Τμήματος υποδοχής.».

2. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δι-
αδικασίες μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχουν 
δοθεί οι γνώμες και των δύο (2) Τμημάτων, προέλευσης 
και υποδοχής, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

3. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του 
ν. 4009/2011 καταργείται.

Άρθρο 93

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι εκπαι-
δευτικοί που αποσπώνται από την οργανική τους θέση 
σε σχολικές μονάδες άλλης διεύθυνσης εκπαίδευσης ή 
υπηρεσίας ή εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη που 
προκύπτει από την απόσπαση του εν λόγω προσωπικού 
για τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές και τα πάσης φύσης 
επιδόματά του βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ορ-
γανικής του θέσης.».

Άρθρο 94

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

1. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στις ελληνό-
γλωσσες μονάδες του εξωτερικού, κατά το διάστημα 
της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση 
σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά 
το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε 
αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση 
που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε 
(5) ετών, τότε, με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου 
σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέ-
χουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην 
παρ. 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 
(Α΄167) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσε-
ων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν.

β) Κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής 
τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για 
οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον είχαν υπηρε-
τήσει ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2017-
2018 αποσπάστηκαν και έχασαν την οργανική τους θέση 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησής 
τους στο σχολείο όπου είχαν την οργανική τους θέση, 
μέχρι τις 31.8.2018.

Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί με 
μετάθεση άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασμένος εκ-
παιδευτικός παραμένει στην οικεία διεύθυνση ως υπε-
ράριθμος.».

2. Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α) Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
β) Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 95

Απουσίες μαθητών-αθλητών

Η παρ. 46 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«46. α) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτι-
κών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, οι οποίοι ως αθλητές μέλη των ελληνικών εθνικών 
ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προ-
ετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμι-
ους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες 
ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες, 
στις οποίες είναι μέλη, υπερέβησαν το προβλεπόμενο, 
δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, όριο απουσιών, 
θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλε-
πόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων (114) ωρών, 
πραγματοποιήσουν μέχρι και εκατόν σαράντα (140) επι-
πλέον ώρες απουσίας.

β) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών 
σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
οι οποίοι ως αθλητές συμμετέχουν σε πανελλήνιους 
αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις 
που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπον-
δία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο, δικαι-
ολογημένων και αδικαιολόγητων, απουσιών, θεωρείται 
επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου 
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των εκατόν δεκατεσσάρων (114) ωρών πραγματοποιή-
σουν μέχρι και εβδομήντα (70) επιπλέον ώρες απουσίας.

Οι επιπλέον απουσίες των δικαιολογημένων και αδι-
καιολόγητων, που προβλέπονται στα εδάφια α΄ και β΄ 
της παρούσας παραγράφου, δεν προσμετρούνται, με 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, εφόσον οφείλο-
νται, αποδεδειγμένα, στις αθλητικές τους υποχρεώσεις 
προετοιμασίας ή αγωνιστικές. Με απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά, με τα οποία αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα, 
κατά το οποίο οι μαθητές-αθλητές των ανωτέρω περι-
πτώσεων δεν παρακολούθησαν τα μαθήματά τους.

γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαθητών - αθλητών, 
οι οποίοι συμμετέχουν σε προετοιμασία και διεθνείς 
αγώνες υψηλού επιπέδου των περίπτώσεων α΄ και β΄, 
μπορούν, προκειμένου να καλύψουν το απαιτούμενο 
όριο για την υποχρεωτική τους φοίτηση, με κοινή από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
να λαμβάνουν ειδική διδακτική στήριξη, ύστερα από 
εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο 
οποίος καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην 
ίδια απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι λειτουργικές 
δαπάνες και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 96

Υπερωρίες Αρεταίειου Νοσοκομείου

Η εργασία που πραγματοποιήθηκε από το πάσης φύ-
σεως προσωπικό του Αρεταίειου Νοσοκομείου, εκτός 
του ιατρικού, κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017, 
στο πλαίσιο της 24ώρου λειτουργίας του και αντιστοιχεί 
σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
και τη νύχτα, προς συμπλήρωση ή καθ’ υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, θεωρείται νόμι-
μη. Νόμιμη επίσης θεωρείται και η αποζημίωση για την 
ανωτέρω εργασία, καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων των 
1304/1.12.2016 και 1305/1.12.2016 αποφάσεων της Εφο-
ρείας του Αρεταίειου Νοσοκομείου (Β΄ 3924), ΚΑΕ 0263 
του προϋπολογισμού του έτους 2017 του Νοσοκομείου.

Άρθρο 97

1. Η περίπτωσης η΄ του άρθρου 88 του ν. 4485/2017 
αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Οι παράγραφοι 7 και 22 του άρθρου 39 του ν. 4186/
2013 (Α΄ 193),».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 2469/1997 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για τις 
αποσπάσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 ή τον Κανονι-
σμό της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και με το άρθρο 
18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) και τα άρθρα 34 και 59 του 
ν. 4314/2014 (Α΄ 265), από την έναρξη ισχύος τους.».

3. Οι κάθε είδους δαπάνες των περιφερειακών διευ-
θύνσεων εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εκπαιδευτι-
κών Κέντρων (ΠΕΚ) και των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
(ΓΑΚ) Ηρακλείου, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έως 

τις 31.12.2017, χωρίς την πιστή τήρηση της διαδικασίας 
που προβλέπεται στο π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), μπορούν να 
εκκαθαριστούν σε βάρος των οικείων πιστώσεων των 
προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 2018 των Ε.Φ., 
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 98

1. Δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρ-
θρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) για οφειλές σε διε-
θνείς οργανισμούς που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες 
μέχρι 31.12.2017 μπορεί να αναληφθούν και να πληρω-
θούν εντός του ορίου των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
του τρέχοντος έτους, χωρίς να απαιτείται η σχετική ανά-
ληψη υποχρέωσης προηγούμενου έτους, κατά παρέκκλι-
ση των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 
80/2016 (Α΄ 145). Η έλλειψη ανάληψης υποχρέωσης προ-
ηγούμενου οικονομικού έτους δεν καθιστά τις ανωτέρω 
δαπάνες μη κανονικές και δεν επισύρει την αναζήτηση 
ευθυνών από τα αρμόδια όργανα.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4415/2016 
προστίθενται περιπτώσεις β΄ και γ΄ ως εξής:

«β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί αύξηση του 
προϋπολογισμού των προσκλήσεων της προηγούμενης 
παραγράφου για τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξα-
γωγή διδακτορικών διατριβών ή και μεταδιδακτορικών 
μελετών, καθώς και να προβλεφθούν κονδύλια για τη δι-
αχείριση των προσκλήσεων αυτών και για την λειτουργία 
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.
ΙΔ.Ε.Κ). Η εν λόγω αύξηση βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συγκεκριμένα πόρους προερχόμενους 
από το ΠΔΕ και πραγματοποιείται με εκταμίευση του εν 
λόγω ποσού στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ. Η διάταξη αυτή ισχύει 
από 6.9.2016.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων μπορεί να μεταφερθούν κονδύλια από 
τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συγκεκριμένα από 
πόρους προερχόμενους από το ΠΔΕ στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ 
για κάλυψη εξόδων των προσκλήσεων - δράσεων του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που η ΓΓΕΤ διαχειρίζεται. Το ποσοστό των 
κονδυλίων που μεταφέρονται δεν μπορεί να υπερβεί 
το πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοιχων προσκλήσε-
ων - δράσεων.».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) δεν 
μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ούτε να είναι μέλος επιστημονικής ομάδας 
που έχει υποβάλει αίτηση.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Στο Ίδρυμα μπορεί να αποσπαστούν, ύστερα από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εποπτεύ-
οντος το ίδρυμα Υπουργού που δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σχετικής αίτησής τους, 
υπάλληλοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή 
από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δι-


