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Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια 
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίη−
σης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολι−
σµού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Νοµική µορφή−Έδρα του Ιδρύµατος Νεολαίας

και ∆ια Βίου Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ)

1. Με την υπ’ αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β΄ 2508) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το νοµικό πρόσωπο 
µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Νεολαίας» που ιδρύθηκε 
µε το άρθρο 17 του ν. 3369/2005 και το νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ινστιτούτο ∆ιαρκούς 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων» που ιδρύθηκε µε το άρθρο 4 του 
ν. 2327/1995, συγχωνεύθηκαν µε απορρόφηση στο νοµικό 
πρόσωπο µε την επωνυµία «Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας». 
Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το νοµικό πρό−
σωπο µε την επωνυµία «Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας» (ΕΙΝ) 
µετονοµάστηκε σε «Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ» (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ). 

2. Το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δια−
θέτει οικονοµική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοι−
νωφελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί 
προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και επο−
πτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

3. Η έδρα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ βρίσκεται στην Αθήνα. 

Άρθρο 2
Σκοπός−Αρµοδιότητες ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 

Το «Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης» είναι 
πάροχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού.

1. Το «Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης» έχει 
ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραµµάτων 
και έργων για: 

(α) τη ∆ια Βίου Μάθηση κατά την έννοια του ν. 3879/ 
2010 (Α΄163),

(β) τη νέα γενιά, µε έµφαση τη στήριξη των νέων στη 
εκπαιδευτική και επαγγελµατική διαδροµή και κινητικό−
τητά τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτοµίας 
και κινητικότητας, 

(γ) τη διαχείριση των θεµάτων που σχετίζονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε τη µαθητική και φοιτητική µέ−
ριµνα.

2. Οι αρµοδιότητες του «Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια 
Βίου Μάθησης» είναι οι εξής:

α) Υλοποιεί όλες τις σχετικές δράσεις και τα έργα 
που αναφέρονται στον ανωτέρω σκοπό του.

β) Ενεργεί ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης ή τελι−
κός δικαιούχος προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων, εν 
όλω ή εν µέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισµούς, καθώς και 
συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµά−
των.

γ) Αναθέτει την εκπόνηση µελετών που αφορούν στην 
ανοικοδόµηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, καθώς 
και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιο−
ποίηση των ακινήτων του.

δ) Προβαίνει στην προµήθεια του πάσης φύσεως εξο−
πλισµού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και 
την εκµετάλλευση της περιουσίας του.

ε) Φροντίζει για την επαγγελµατική εκπαίδευση και 
συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων του.

στ) Εκµεταλλεύεται τα δικαιώµατα πνευµατικής και 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του.

ζ) Εκπονεί προγράµµατα, µελέτες, σεµινάρια, συνέ−
δρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό µε την 
συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυ−
ξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση, στην 
εκπαίδευση, στην οργάνωση µεθόδων αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου και στην αντιµετώπιση των κοινωνι−
κών µορφωτικών και πολιτιστικών προβληµάτων.

η) Αναλαµβάνει και εκτελεί προγράµµατα µελετών 
εθνικής κλίµακας σχετικών µε τις δραστηριότητές του, 
χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους 
πόρους µετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και αφορούν 
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σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµο−
νικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου 
καθοριζόµενου δια της συµβάσεως. Η προκήρυξη του 
γνωστικού αντικειµένου γίνεται µετά από πρόταση της 
Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα και έγκριση από τη Γε−
νική Συνέλευση Τµήµατος. Η διάρκεια της συµβάσεως 
καθορίζεται µέχρι ενός Πανεπιστηµιακού έτους κατά 
περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα. ∆ύναται 
αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όµως ο 
συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί 
τα τρία (3) Πανεπιστηµιακά έτη. Η απασχόληση των 
ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή µερική και η κάλυψη 
της αποζηµίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και 
πόρους που θα εξασφαλίζει το Τµήµα, χωρίς αύξηση της 
κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι.».

17. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, 
η οποία ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων 
για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµ−
φωνα µε το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών, έχουν τη 
δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο 
του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013 σε όλα τα µαθήµατα 
που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε 
χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο.

18. Στο άρθρο 11 του ν. 3879/2010 (Α΄163) προστίθεται 
παράγραφος 16 ως εξής: 

«16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από εισήγηση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προ−
σανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είναι δυνατή η χορήγηση 
αντιστοιχίας των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των κα−
τόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαί−
σιο της ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
και αυτών της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 
ήτοι των αποφοίτων των I.E.Κ. µε τα αντίστοιχα επαγ−
γελµατικά δικαιώµατα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ει−
δικοτήτων προϋφιστάµενων αντίστοιχων συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεµηθεί 
µε προεδρικά διατάγµατα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του 
ν. 2009/1992 (Α΄18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 
3879/2010 (Α΄163), καθώς και γ) µε την, κατά περίπτωση, 
κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νοµοθεσία 
εκάστου καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου».

19. α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν µέρος στις 
εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 
2011−2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή 
ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τεκµαίρουν 
δικαίωµα µεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε 
αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα, κατά την έννοια της υπ’ 
αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστη−
µιακών Τµηµάτων» (Β΄ 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/ 
7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β΄ 998), όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον το ετήσιο 
κατά το έτος 2011 εισόδηµα του δυνητικά δικαιούχου 
και των µελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το 
ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά 
κεφαλήν. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους 
επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο 
παράρτηµα της υπ’ αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) 
κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγ−
µατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε 

συγγενή α΄ ή β΄βαθµού ή οι γονείς ή κηδεµόνες αυτών, 
ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδε−
δειγµένα συµπληρώσει δέκα (10) µήνες ανεργίας εντός 
του έτους 2012, το ανωτέρω εισόδηµα υπολογίζεται 
στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 
κατά κεφαλήν.

β. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγ−
µατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και επιτρέ−
πεται µόνο από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή από 
Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθµός των µεταφεροµένων θέσεων 
δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθ−
µού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τµήµα που εδρεύει 
στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% 
του συνολικού αριθµού των εισακτέων στις υπόλοιπες 
Σχολές ή Τµήµατα.

γ. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν 
σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλη−
τισµού για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο διαφορετικών 
Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ.

δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά 
Σχολή ή Τµήµα είναι µε σειρά προτεραιότητας τα κά−
τωθι:

αα) το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου και 
των µελών της οικογενείας του κατά το έτος 2011, κατά 
αύξουσα κατανοµή,

ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόµενες στο 
παράρτηµα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) 
κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγ−
µατοποιήσει δωρεά οργάνου, ή µυελού των οστών σε 
συγγενή α΄ ή β΄ βαθµού,

γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό 
φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν εί−
ναι ήδη κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορι−
κού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις 
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη 
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουρι−
στικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού δια−
φορετικής πόλης της µόνιµης κατοικίας των γονέων 
τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των 
πολύδυµων τέκνων που συµµετείχαν το ίδιο σχολικό 
έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τρι−
τοβάθµια εκπαίδευση,

δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή 
σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο πα−
ράρτηµα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄1612/2010) κοινής 
υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποι−
ήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή 
α΄ ή β΄βαθµού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από 
τους δύο γονείς,

εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυµάτων της 
τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

στστ) τα µόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, 
κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη µετα−
φορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτη−
ρίων χορήγησης της µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 


