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EKΘΕΣΗ

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλ-
λες διατάξεις»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

H Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συνήλ-
θε σε τέσσερις συνεδριάσεις, στις 7, 8, 9 και 11 Ιανουα-
ρίου 2019, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Δη-
µητρίου Σεβαστάκη, µε αντικείµενο την επεξεργασία και
εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Τα-
µείο και άλλες διατάξεις».

Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρό-
γλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης, η Υφυπουρ-
γός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κυρία Μερό-
πη Τζούφη, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγο-
ντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν  η

Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αθανασία (Σία) Αναγνω-
στοπούλου, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Χρή-
στος Κέλλας,  ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συ-
µπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Λεωνίδας Γρηγορά-
κος, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή
Αυγή, κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο Ειδικός Αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ.  Ιωάννης Δε-
λής, o Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων – Ε-
θνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία, κ. Κωνσταντί-
νος Κατσίκης, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», κ.
Γεώργιος Μαυρωτάς, ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης
Κεντρώων, κ. Δηµήτριος Καβαδέλλας, καθώς και οι Βου-
λευτές κ.κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος
Κοντογεώργος, Ανδρέας Κουτσούµπας, Αθανάσιος Μι-
χελής, Νικόλαος Θηβαίος, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης,
Παναγιώτα Δριτσέλη, Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, Άννα
Βαγενά, Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, Φωτεινή
Βάκη, Δηµήτριος Κρεµαστινός, Δηµήτριος Μπαξεβανά-
κης, Γεώργιος Ακριώτης, Ιωάννης Στέφος, Ανδρέας Ρι-
ζούλης, Ελισσάβετ Σκούφα, Ελένη Αυλωνίτου, Γεώργιος
Στύλιος, Αναστάσιος Πρατσόλης, Ιωάννης Αµανατίδης,
Ηλίας Καµατερός και Γεώργιος – Δηµήτριος Καρράς. 
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί

του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανο-
νισµού της Βουλής, οι κ.κ. Νικολέττα Παϊσίδου, Πρόε-
δρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποι-
ότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), Ξενοφών
Σπηλιώτης, Πρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας και Μιχαήλ Βρα-
χνάκης, Αντιπρύτανης, Πέτρος Λάµψας, Πρύτανης ΤΕΙ

Στερεάς Ελλάδας, Μελέτιος – Αθανάσιος Δηµόπουλος,
Πρύτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Θωµάς Σφηκόπουλος, Αναπληρωτής
Πρύτανης ΕΚΠΑ, Σπυρίδων Κίντζιος, Πρύτανης Γεωπονι-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών και Ιορδάνης Χατζηπαυλί-
δης, Αντιπρύτανης, Ζήσης Μαµούρης, Πρύτανης Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας, Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Διδακτι-
κού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ),  Απόστο-
λος Κοκκόσης, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συλλόγων
Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ (ΟΣΕΠ – ΤΕΙ), Παύλος
Χαραµής, Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ), Αθανάσιος Κικινής, Πρόεδρος της Διδα-
σκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), Νικηφόρος
Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), Βασιλική Γοριδάρη, Πρόε-
δρος της Οµοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθµιας Εκ-
παίδευσης (ΟΚΠΕ) και Ευστράτιος Χατζηπαναγιώτου, Α-
ντιπρόεδρος, Παναγιώτης Σταµάτης, Πρόεδρος της Έ-
νωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (Ε-
ΝΕΛΕΑ), Χριστίνα Ρίττερ, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (ΣΑΚΕΑ), Δη-
µήτριος Παπαευθυµίου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ο-
µοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΠΕΑ), Μαρίνα Κακαζιάνη,
Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Τµηµάτων Ειδικής
Αγωγής (ΣΑΤΕΑ), Αγησίλαος Κοντορόζης, µέλος της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Δευτεροβάθµιας (ΠΕ-
ΑΔ), Ουρανία Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια Σιβιτανιδεί-
ου, Κωνσταντίνος Χόρτης, Αναπληρωτής Γενικός Γραµ-
µατέας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπη-
ρία (ΕΣΑΜΕΑ), Αλίκη – Βασιλική Ντρίβα, Πρόεδρος της
Επιτροπής ενεργών φοιτητών Τµήµατος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Ευστράτιος Γεωργουδής,
µέλος διοίκησης της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτι-
κών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), υπεύθυνος εκπαι-
δευτικών θεµάτων, Μαρία Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος
της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) και Ιωάννης
Βλάχος, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αναπληρωτών Πο-
λυτέκνων.
Η Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των

Ανεξαρτήτων Ελλήνων – Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατι-
κή Συµµαχία  εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω
σχεδίου νόµου, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο
Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ., ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµ-
µουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και ο Ειδικός Αγορητής
του «Ποταµιού» το καταψήφισαν, ενώ ο Ειδικός Αγορη-
τής της Ένωσης Κεντρώων δήλωσε «παρών».

Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου,  κα-
θώς και τις µε γενικό και ειδικό αριθµό 1900/197,
1906/203 και 1910/207 τροπολογίες, που πρότειναν οι
παριστάµενοι Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, κ. Δηµήτριος Βίτσας, αντίστοιχα. 
Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις

των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των
µελών της, προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία,
του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και
στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη



Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τους
παριστάµενους Υπουργούς, Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και Μεταναστευτικής Πολιτικής.   

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΑ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Άρθρο 1
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλίας
(Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας), µε έδρα τη Λάρισα, καταργείται από
την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό
πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη δια-
τύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα
και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ως οι-
ονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φό-
ρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή
των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων
των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. 

2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας συ-
νεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας χωρίς διακο-
πή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για
το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας. 

3. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσεται στον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ο οποίος υπει-
σέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και
εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και
υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του
Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµα-
τοδοτούµενων και συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν έ-
ρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
αυτά συµπεριλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δι-
καιώµατα που απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και
έργου µέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονοµικής και Δι-
οικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε.
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Καθήκοντα προϊσταµέ-
νου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊ-
στάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµο-
νικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραµµάτων-έργων
εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του

έργου τους. Ο εξοπλισµός κάθε έργου, µετά την ολοκλή-
ρωσή του, περιέρχεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Η
επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλίας ανασυγκροτείται µέσα σε τριά-
ντα (30) ηµέρες από τον ορισµό της προσωρινής διοίκη-
σης κάθε νέου Τµήµατος και προστίθενται ως µέλη εκ-
πρόσωποι των νέων Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη
της θητείας των ήδη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επτα-
µελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του       ν.
4485/2017 (Α΄114) δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνέ-
νωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επι-
τροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας µετέχει, µέχρι τις 31.5.2019, ως επι-
πλέον µέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχεί-
ρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε
λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί
ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µέλη της επιτρο-
πής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 

Άρθρο 2
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µε
τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των
προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυ-
τοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πα-
νεπιστήµιο Θεσσαλίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 έως 5. Η
µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε
πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, που εκδίδο-
νται εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, µνηµονεύουν τις θέσεις και τα ονόµατα
αυτών που τις κατέχουν και δηµοσιεύονται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3
Ένταξη µελών Δ.Ε.Π. 

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται
στο κατά την περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 22 Γενικό Τµήµα, µε έδρα τη Λάρισα, του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας, αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτ-
λους των µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,
κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, δηλαδή κα-
θηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκου-
ροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλο-
νται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανε-
πιστηµίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 2. 

2.α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσ-
σαλίας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωπο-
παγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π.
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµί-
δας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης
δ΄. 

2



β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή
προσωποπαγή θέση είτε δυνάµει της περίπτ. στ΄ της
παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε δυ-
νάµει της περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συν-
δυασµό µε τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης
βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας και ζητούν τη µετατροπή της θέσης
τους σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας βαθµίδας, η ο-
ποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάτα-
ξης, ως εξής:
αα) Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ-

λουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανική
της ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συ-
ντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χω-
ρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής ισχύει
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για

µετατροπή της θέσης τους στη Γραµµατεία του Τµήµα-
τος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται
µέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταµε-
λείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέ-
λη. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, ύστερα
από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε κάθε Τµή-
µα µία επιτροπή κρίσης από καθηγητές Πανεπιστηµίου
α΄ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το
γνωστικό πεδίο του Τµήµατος, ενώ στο Γενικό Τµήµα συ-
γκροτούνται επιτροπές ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδι-
κότητες, οµοίως από καθηγητές Πανεπιστηµίου α΄ βαθ-
µίδας. Η Σύγκλητος συντάσσει κατάλογο είκοσι (20) ε-
κλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµή-
µατος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την υ-
ποβολή, η Συνέλευση ή και µεµονωµένα µέλη Δ.Ε.Π. του
Τµήµατος µπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα,
αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη
συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των εκλεκτόρων.
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου
εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγο-
ντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολο-
γία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαι-
ρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναποµεί-
ναντα να µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτρο-
πής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοι-
νοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη των
επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανα-
νεώνεται µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, ύ-
στερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι αιτήσεις εξετά-
ζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδροµή
των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υ-
ποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αρ-
γότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή τους µε
πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλο-
νται στον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος
πραγµατοποιείται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της
θέσης σχετική πράξη µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την

παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έ-
λεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το
όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπό-
κειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστε-
ρα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξή-
ντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµι-
µότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλει-
στική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευ-
ση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Η πράξη µετατροπής ισχύει από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η αίτηση υποβληθεί
µέχρι τις 31.8.2019, διαφορετικά ισχύει από την ηµερο-
µηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις µετατροπής θέσης
υποβάλλονται µέχρι δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υ-
ποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την
έκδοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορε-
τικό Τµήµα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρρι-
ψης και της δεύτερης αίτησης το µέλος Δ.Ε.Π. παραµέ-
νει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς

θέσεις διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέσης
που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ό-
σοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο µι-
σθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από
την 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν
από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµερο-
µηνία έκδοσης της πράξης. 
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές ε-

φαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία
ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανά-
λογα µε τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς
καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει
στα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και υπάγεται: 
αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του   ν.

4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρµογών, 
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους

υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωµα του εκλέγειν
και το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοί-
κησης του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχό-
λησης ισχύει η νοµοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες
λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτο-
ρικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχρι τις
31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη µε-
τατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε
προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο
εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο ο-
ποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέ-
χνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασί-
ζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επι-
τροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον
της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συνα-
φούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του αιτούµενου
τη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφα-
ση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη
της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυ-
µα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις
της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο
νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστι-
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κή προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει
για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσα σε τριά-
ντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµ-
µένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µε-
τατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώ-
µατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έ-
λεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το
όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπό-
κειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστε-
ρα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξή-
ντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµι-
µότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλει-
στική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευ-
ση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την
ηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού δι-
πλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν
από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή
στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνε-
ται µε την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η
µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1.1.2020, εφό-
σον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, δια-
φορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Η αίτηση για µετατροπή θέσης σε οργανική κατατί-

θεται είτε σε Γενικό Τµήµα είτε σε άλλο, νέο ή υφιστά-
µενο, Τµήµα του Πανεπιστηµίου, στο οποίο το µέλος
Δ.Ε.Π. έχει µετακινηθεί σε προσωποπαγή θέση, σύµφω-
να µε την επόµενη περίπτωση.
στ) Για τη µετακίνηση από Γενικό Τµήµα στα υπόλοιπα

Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, είτε σε προσωποπαγή θέση
είτε σε οργανική αν έχει ήδη γίνει µετατροπή της θέσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω εντός του Γενικού
Τµήµατος, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη
Γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο θέλει να µετακινη-
θεί. Η Συνέλευση του οικείου Τµήµατος ορίζει τριµελή ε-
πιτροπή αξιολόγησης αποτελούµενη από µέλη Δ.Ε.Π.
του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ίδιας ή ανώτερης βαθµίδας
µε αυτή του αιτούντος, του ίδιου γνωστικού αντικειµέ-
νου. Αν δεν υπάρχουν µέλη Δ.Ε.Π. µε το ίδιο γνωστικό
αντικείµενο ή δεν επαρκούν επιλέγονται µέλη Δ.Ε.Π. µε
συναφές γνωστικό αντικείµενο. Η επιτροπή εξετάζει τη
συνάφεια του επιστηµονικού έργου του υποψηφίου µε
το γνωστικό πεδίο του Τµήµατος υποδοχής και υποβάλ-
λει εγγράφως την εισήγησή της στη Συνέλευση του Τµή-
µατος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) η-
µερών, η οποία αρχίζει από την περιέλευση του αιτήµα-
τος σε αυτήν. Η Συνέλευση του Τµήµατος αποφασίζει
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, η
οποία αρχίζει από την περιέλευση σε αυτήν της εισήγη-
σης του προηγούµενου εδαφίου. Στη συνεδρίαση για τη
λήψη απόφασης της Συνέλευσης δεν συµµετέχει το µέ-
λος Δ.Ε.Π. που έχει υποβάλει την αίτηση για µετακίνη-
ση. Η αίτηση για τη µετακίνηση υποβάλλεται µετά την έ-
γκριση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων, η ο-
ποία συντελείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι
(6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περί-
πτωση αρνητικής απάντησης, το µέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαί-
ωµα επανυποβολής αίτησης µετακίνησης στο ίδιο Τµή-
µα, µετά την παρέλευση ενός (1) έτους και σε άλλο Τµή-
µα του Πανεπιστηµίου, χωρίς χρονικό περιορισµό. Για τη

µετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύουν οι
χρονικοί περιορισµοί της υπηρεσίας στο ίδιο Τµήµα και
στην ίδια βαθµίδα, ούτε απαιτείται γνώµη της Συνέλευ-
σης του Γενικού Τµήµατος. 
ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται

και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών
Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης
διάταξης. 

Άρθρο 4
Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται στο Γε-
νικό Τµήµα µε έδρα τη Λάρισα του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας, µε την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση
που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλο-
νται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικό
καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από
τηνς 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδο-
χές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργα-
ζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.
Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδή-
ποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορή-
γησης παροχών και επιδοµάτων που προβλέπονται  στο
άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά ε-
φαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄
83). Με απόφαση της Συγκλήτου µετακινούνται σε άλλα
Τµήµατα του οικείου Πανεπιστηµίου ύστερα από αίτησή
τους και σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος
υποδοχής. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει για την πρώτη
µετακίνηση από το Γενικό Τµήµα σε άλλο Τµήµα του Πα-
νεπιστηµίου.

Άρθρο 5
Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Θεσ-
σαλίας, σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει, οργανι-
κή ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ί-
δια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο,
στην ίδια ειδικότητα και µε το βαθµό που κατέχει και πα-
ραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύ-
στερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του προσωπι-
κού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέ-
τηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου,
σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτι-
µηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς
και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγό-
ροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη ε-
ντολή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µεταφέρονται αυτοδίκαια
και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και
να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λίας µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και
την ίδια διάρκεια.

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συ-
νεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί
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υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προ-
σωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και
την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν
τις υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου.

Άρθρο 6
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που
απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη
πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5. 

2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτη-
ση των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι, κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, και αυτών που εγγράφονται
µέχρι τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019. Οι
φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα
σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµ-
βάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι..
Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών εντάσσονται
στο Γενικό Τµήµα στο οποίο εντάσσεται ο Διευθυντής
του Π.Μ.Σ. και λαµβάνουν µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδί-
κευσης πανεπιστηµίου. 

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι-
κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα α-
ντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να α-
σκούν τα ανατεθειµένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα
στο Τµήµα προέλευσης, καθώς και όσα τους ανατεθούν
µε απόφαση του Συµβουλίου Ένταξης της παραγράφου
1 του άρθρου 13. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανα-
τίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. 

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών,
την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών
και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµη-
µάτων αυτών αρµόδιο είναι το Συµβούλιο Ένταξης και η
Γραµµατεία του.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυ-
χώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά
και επιλεγόµενα µαθήµατα του πρώτου κύκλου σπουδών
του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατό-
τητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επι-
πλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών Τµήµατος
Πανεπιστηµίου, στο οποίο µπορούν να ζητήσουν να ε-
νταχθούν σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια, και να λά-
βουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριµέ-
να, µπορούν να ενταχθούν: α) οι φοιτητές του Τµήµατος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, του Τµήµατος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών ΤΕ, του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανι-
κών ΤΕ, µε έδρα τα Τρίκαλα και του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών ΤΕ, µε έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
στο Τµήµα Συστηµάτων Ενέργειας ή στο Τµήµα Περιβάλ-

λοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, β) οι φοιτητές
του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας στο Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλίας, γ) οι φοιτητές του Τµήµατος Σχε-
διασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και του
Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περι-
βάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Δασολογίας,
Επιστηµών Ξύλου και Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, δ) οι φοιτητές του Τµήµατος Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, ε) οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Διοίκησης Ε-
πιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στ) οι φοι-
τητές του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας στο Τµήµα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας ή
στο Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας, ζ) οι φοιτητές του Τµήµατος Τεχνο-
λογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Επι-
στήµης Τροφίµων και Διατροφής του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, η) οι φοιτητές του Τµήµατος Διατροφής και
Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο Τµήµα Διαιτολο-
γίας και Διατροφολογίας ή στο Τµήµα Επιστήµης Τροφί-
µων και Διατροφής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, και θ)
οι φοιτητές του Τµήµατος Νοσηλευτικής και του Τµήµα-
τος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στο
Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Για
την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραµµατεία του
οικείου Τµήµατος µέχρι τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα
σε εξήντα (60) ηµέρες από την ανάρτηση της βαθµολο-
γίας στο τελευταίο µάθηµα και είναι δυνατόν να ανακλη-
θεί µε νέα αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται
το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχι-
κής αίτησης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε
πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, ύστερα από σχετική
απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται
από τη Σύγκλητο και µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος
Τ.Ε.Ι. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµή-
µατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος µε τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου
Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του έτους
έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος και
σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης α-
πό τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν
λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστη-
µιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περι-
λαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρό-
γραµµα σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Για
τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και
την πρακτική άσκηση, που δεν λαµβάνονται υπόψη για
τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, χο-
ρηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

6. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού
έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµή-
νων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών,
σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προ-
σαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν µόνο το
δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών
Τµήµατος Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Άρθρο 7
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Στερεάς Ελ-
λάδας (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) καταργείται από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρό-
σωπο και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το οποίο υπεισέρχεται
αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχι-
κά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώ-
σεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός
διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή
άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή
άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσε-
ων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. 

2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλά-
δας συνεχίζονται από το Ε.Κ.Π.Α. χωρίς διακοπή της δί-
κης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας ισχύουν έναντι του Ε.Κ.Π.Α.. 

3. Κατ’ εξαίρεση: α) εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών τα Τµήµατα Δασοπονίας και Διαχείρι-
σης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης Συστηµάτων Ε-
φοδιασµού και Διοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας
Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερε-
άς Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά
πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια
και λοιπές δοµές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τµήµα-
τα, καθώς και η λοιπή ακίνητη περιουσία του Τ.Ε.Ι. Στε-
ρεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι, τη Θήβα και την Άµφισσα,
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1, β) εντάσ-
σονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας τα Τµήµατα Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕ, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερε-
άς Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά
πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια
και λοιπές δοµές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τµήµα-
τα, καθώς και η λοιπή ακίνητη περιουσία του Τ.Ε.Ι. Στε-
ρεάς Ελλάδας στη Λαµία, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παραγράφου 1. 

4. Το ταµειακό υπόλοιπο του έτους 2018 του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας περιέρχεται στο Ε.Κ.Π.Α. ως αποθεµα-
τικό. Για τις συµβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρε-
σία παρέχεται σε Τµήµατα ή υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Στερε-
άς Ελλάδας που έχουν ενταχθεί σε άλλο πανεπιστήµιο,
ο οικονοµικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλµατοποίη-
ση και η πληρωµή γίνονται από το Ε.Κ.Π.Α., αφού βεβαι-
ωθεί η ορθή εκτέλεση από επιτροπή που ορίζει το πανε-
πιστήµιο στο οποίο ανήκουν τα οικεία Τµήµατα. Το ταµει-
ακό υπόλοιπο προηγουµένων ετών (αποθεµατικό) πε-
ριέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο
Ε.Κ.Π.Α., τριάντα τοις εκατό (30%) στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας και είκοσι τοις εκατό (20%) στο Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, ως αποθεµατικό. Το ακριβές ποσό
που περιέρχεται σε κάθε ίδρυµα διαπιστώνεται και µετα-

φέρεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση µε συνηµµένη
σχετική οικονοµική έκθεση πενταµελούς επιτροπής που
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων και στην οποία µετέχουν ως
πρόεδρος ένας υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων και ως µέλη ένας εκπρόσω-
πος από κάθε ίδρυµα που υποδεικνύεται από την οικεία
Σύγκλητο και ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευ-
σης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Η εισήγηση υποβάλλε-
ται σε προθεσµία που θέτει ο Υπουργός στην απόφαση
συγκρότησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να αναπροσαρµόζο-
νται τα ποσοστά της παρούσας, ύστερα από αίτηµα Αντι-
πρύτανη Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
ενός από τα τρία ιδρύµατα.

5.α) Τα έργα/προγράµµατα που διαχειρίζεται ο Ειδικός
Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανε-
πιστηµίου στο οποίο εντάσσεται ο επιστηµονικός υπεύ-
θυνος του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 9. Κατ’ εξαίρε-
ση: αα) τα έργα της πρακτικής άσκησης φοιτητών του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το έργο µε τίτλο «Υποστήριξη
Παρεµβάσεων Κοινωνικής Μέριµνας Φοιτητών του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5030416 και το έργο
της απόκτησης ακαδηµαϊκής διδακτικής εµπειρίας σε νέ-
ους επιστήµονες κατόχους διδακτορικού συνεχίζουν να
υλοποιούνται και τα σχετικά κονδύλια ανακατανέµονται
µε απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι-
χειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναµικού - Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση», ανάλογα
µε τις απαιτήσεις των έργων, ββ) το έργο ΚΑ103 Κλασσι-
κή Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προ-
γράµµατος Erasmus+ και χρηµατοδοτείται από το Ίδρυ-
µα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) συνεχίζει να υλοποιεί-
ται και τα σχετικά κονδύλια ανακατανέµονται µε απόφα-
ση της αρµόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Υ., ανάλογα µε τις α-
παιτήσεις των έργων, γγ) το έργο ΚΑ107 Διεθνής Κινητι-
κότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράµµατος
Erasmus+ και χρηµατοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. συνεχίζει
να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια µεταφέρονται
στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., δδ) το έργο KA2 CBHE
Electricity markets and Engineering Education
(ELEMEND) που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράµ-
µατος Erasmus+ και χρηµατοδοτείται από την EACEA
συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια µετα-
φέρονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.. 
β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστηµίου υπεισέρχεται

αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγ-
µατα, και τις υποχρεώσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερε-
άς Ελλάδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση
α΄, και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα
που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχει αναλά-
βει, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις.
Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµ-
βάνονται και όσα απορρέουν από συµβάσεις εργασίας
και έργου µέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονοµικής και
Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη µονάδα του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., αντίστοιχα, και χρέη προϊσταµέ-
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νου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελεί ο οι-
κείος προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.. Οι επι-
στηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραµµάτων-
έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρω-
ση του έργου τους. Ο εξοπλισµός κάθε έργου µετά την
ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται στο ίδρυµα στο οποίο έ-
χει ενταχθεί ο επιστηµονικός υπεύθυνος. Η επιτροπή ε-
ρευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των τριών πανεπι-
στηµίων ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από τον ορισµό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου
Τµήµατος και προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των νέ-
ων Τµηµάτων µε θητεία µέχρι τη λήξη της θητείας των ή-
δη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο της
παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δεν ανα-
συγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται
ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. µετέχει µέχρι τις 31.5/2019,
ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και δια-
χείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, αντί-
στοιχα, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας
του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος,
καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από
ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος µέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το οποίο επι-
λέγεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α.. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά
θέµατα ως προς τον επιµερισµό των ταµειακών διαθεσί-
µων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου. Με όµοια απόφαση, ύστερα από εισή-
γηση της πενταµελούς επιτροπής της παραγράφου 4,
µπορεί να ενταχθούν και άλλα έργα στις ρυθµίσεις της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 και να καθοριστεί ο
φορέας υλοποίησης των έργων αυτών και ο τρόπος κα-
τανοµής των κονδυλίων.

7. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δοµές που εξυπη-
ρετούν το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα τη
Χαλκίδα, µεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριό-
τητα, νοµή και κατοχή στο Ε.Κ.Π.Α., σύµφωνα µε τη δια-
δικασία της παραγράφου 1. Τα κτίρια, εργαστήρια και
λοιπές δοµές που εξυπηρετούν το Τµήµα Εµπορίας και
Διαφήµισης, µε έδρα την Άµφισσα µεταφέρονται αυτοδι-
καίως κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στο Γεω-
πονικό Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία της πα-
ραγράφου 1. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δοµές που
εξυπηρετούν το Τµήµα Ηλεκτρολογίας, µε έδρα τη Λα-
µία, µεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα,
νοµή και κατοχή στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, σύµφω-
να µε τη διαδικασία της παραγράφου 1. 

Άρθρο 8
Ένταξη του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
στο Ε.Κ.Π.Α., στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλά-
δας που υπηρετεί στις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. στα Ψαχνά
Ευβοίας και στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ,
Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανι-
κών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ και
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε τις αντίστοιχες

θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή
προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Ε.Κ.Π.Α., σύµφω-
να µε τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 11. Το πάσης φύ-
σεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που υπηρε-
τεί στις υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. στη Θήβα, το Καρπενήσι και
την Άµφισσα και στα Τµήµατα της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 7, µε τις αντίστοιχες θέσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωπο-
παγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρ-
θρα 9 έως 11. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί στις υπηρεσίες του
Τ.Ε.Ι. στη Λαµία και στα Τµήµατα της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 7, µε τις αντίστοιχες θέσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωπο-
παγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 11. Η µετα-
φορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε πρά-
ξεις του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστηµίου, οι οποίες
εκδίδονται εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, µνηµονεύουν τις θέσεις και τα ο-
νόµατα αυτών που τις κατέχουν και δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στις αποφάσεις του Πρύ-
τανη του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και σε περίπτω-
ση άρνησης ένταξης, ασκείται έλεγχος νοµιµότητας από
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αυ-
τεπαγγέλτως, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την
έκδοση της πράξης ή κατόπιν προσφυγής που ασκείται
µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών που αρχίζει από
την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ένταξης ή της αρ-
νητικής απάντησης ή από την άπρακτη πάροδο τριών (3)
µηνών από την κατάθεση από τον ενδιαφερόµενο αιτή-
µατος έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ένταξης. Σε περί-
πτωση προσφυγής, ο έλεγχος νοµιµότητας ολοκληρώ-
νεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την κατάθε-
ση της προσφυγής.

Άρθρο 9
Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.

1.α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών ΤΕ, Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ, Μηχανολό-
γων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκα-
φών ΤΕ και Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στο Γενικό Τµήµα
της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15,
του Ε.Κ.Π.Α..
β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων της περίπτωσης α΄

της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελ-
λάδας εντάσσονται στο Γενικό Τµήµα της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 20, του Γεωπονικού Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων της περίπτωσης β΄

της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελ-
λάδας εντάσσονται στο Γενικό Τµήµα µε έδρα τη Λαµία
της περίπτωσης ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22,
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας απο-
κτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του
οικείου Πανεπιστηµίου κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόµε-
νων θέσεων, δηλαδή καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρω-
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τές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέ-
κτορες και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των
µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης διάταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3. 

3.α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στε-
ρεάς Ελλάδας, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας
προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπι-
στηµίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, και όσοι κατέ-
χουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας
οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πα-
νεπιστηµίου, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄. 
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελ-
λάδας ή προσωποπαγή θέση είτε δυνάµει της περίπτ.
στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
είτε δυνάµει της περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε
συνδυασµό µε τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης
βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του οικείου
Πανεπιστηµίου και ζητούν τη µετατροπή της θέσης τους
σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας βαθµίδας, η οποία
διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως
εξής:
αα) Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ-

λουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανική
της ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συ-
ντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χω-
ρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής ισχύει
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας καταθέτουν αίτηση για

µετατροπή της θέσης τους στη Γραµµατεία του Τµήµα-
τος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται
µέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταµε-
λείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέ-
λη. Με πράξη του Πρύτανη του οικείου πανεπιστηµίου, ύ-
στερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε κά-
θε Τµήµα µία επιτροπή κρίσης από καθηγητές πανεπι-
στηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου
µε το γνωστικό πεδίο του Τµήµατος, ενώ στα Γενικά Τµή-
µατα συγκροτούνται επιτροπές ανά ειδικότητα ή συγγε-
νείς ειδικότητες, οµοίως από καθηγητές Πανεπιστηµίου
α΄ βαθµίδας. Η Σύγκλητος συντάσσει κατάλογο είκοσι
(20) εκλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση του
Τµήµατος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
υποβολή, η Συνέλευση ή και µεµονωµένα µέλη Δ.Ε.Π.
του Τµήµατος µπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτο-
ρα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για
τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των εκλεκτό-
ρων. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας του προηγού-
µενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή ε-
πιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρω-
µατικά µέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική
αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης.
Αν εξαιρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο ώστε τα ε-
ναποµείναντα να µην επαρκούν για τη συγκρότηση της
επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και
τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέ-

λη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί
να ανανεώνεται µε πράξη του Πρύτανη του οικείου πα-
νεπιστηµίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι αι-
τήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί
η συνδροµή των προσόντων που προβλέπονται στο στοι-
χείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξε-
τάζονται το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την υ-
ποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επι-
τροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµό-
τητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστική προ-
θεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη
µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης προθε-
σµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει
τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µε-
τατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγ-
γέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθε-
ται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της.
Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνε-
ται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η πράξη µετατροπής ισχύει
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η αίτηση
υποβληθεί µέχρι τις 31.8.2019, διαφορετικά ισχύει από
την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις µετατρο-
πής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη
αίτηση υποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους
από την έκδοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε
διαφορετικό Τµήµα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτω-
ση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το µέλος Δ.Ε.Π.
παραµένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς

θέσεις διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέσης
που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ό-
σοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο µι-
σθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από
την 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν
από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµερο-
µηνία έκδοσης της πράξης. 
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές ε-

φαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία
ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανά-
λογα µε τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς
καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει
στα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και υπάγεται: 
αα) Στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του   ν.

4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρµογών. 
ββ) Στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους

υπηρετούντες Λέκτορες για το δικαίωµα εκλέγειν και το
δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης
του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ι-
σχύει η νοµοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτο-
ρες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχρι τις 31.12.2022 στη
Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη µετατροπή της θέ-
σης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέ-
ση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο εξαιρετικής και α-
διαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυ-
νατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
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σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστή-
µης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που α-
ποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθµίδας
του Επίκουρου, ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµέ-
νου µε αυτό του αιτούµενου τη µετατροπή. Η επιτροπή
αυτή συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και δύο
(2) τουλάχιστον από τα µέλη της προέρχονται από άλλο
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της
επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο
νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστι-
κή προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδει
για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσα σε τριά-
ντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµ-
µένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µε-
τατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώ-
µατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έ-
λεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το
όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπό-
κειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστε-
ρα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξή-
ντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµι-
µότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλει-
στική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευ-
ση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την
ηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού δι-
πλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν
από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή
στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα πανεπιστηµίου γίνε-
ται από την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ
η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από την 1.1.2020,
εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή,
διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Η αίτηση για µετατροπή θέσης σε οργανική κατατί-

θεται είτε σε Γενικό Τµήµα είτε σε άλλο, νέο ή υφιστά-
µενο, Τµήµα του οικείου πανεπιστηµίου, στο οποίο το
µέλος Δ.Ε.Π. έχει µετακινηθεί σε προσωποπαγή θέση,
σύµφωνα µε την επόµενη περίπτωση.
στ) Για τη µετακίνηση από Γενικό Τµήµα στα υπόλοιπα

Τµήµατα του οικείου πανεπιστηµίου, είτε σε προσωπο-
παγή θέση είτε σε οργανική αν έχει ήδη γίνει µετατροπή
της θέσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω εντός
του Γενικού Τµήµατος, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αί-
τηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο θέλει να
µετακινηθεί. Η Συνέλευση του οικείου Τµήµατος ορίζει
τριµελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούµενη από µέλη
Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ίδιας ή ανώτερης
βαθµίδας µε αυτή του αιτούντος, του ίδιου και ελλείψει
τούτων συναφούς γνωστικού αντικείµενου. Η επιτροπή
εξετάζει τη συνάφεια του επιστηµονικού έργου του υπο-
ψηφίου µε το γνωστικό πεδίο του Τµήµατος υποδοχής
και υποβάλει εγγράφως την εισήγησή της στη Συνέλευ-
ση του Τµήµατος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριά-
ντα (30) ηµερών από όταν περιέλθει το αίτηµα σε αυτήν.
Η Συνέλευση του Τµήµατος αποφασίζει µέσα σε απο-
κλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από όταν πε-
ριέλθει σε αυτήν η εισήγηση του προηγούµενου εδαφί-

ου. Το µέλος Δ.Ε.Π., του οποίου η αίτηση για µετακίνηση
εξετάζεται, δεν συµµετέχει στη συνεδρίαση για τη λήψη
της ανωτέρω απόφασης. Η αίτηση για τη µετακίνηση υ-
ποβάλλεται µετά την έγκριση των προγραµµάτων σπου-
δών των Τµηµάτων, η οποία συντελείται µέσα σε απο-
κλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής απάντη-
σης, το µέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαίωµα επανυποβολής αίτη-
σης µετακίνησης στο ίδιο Τµήµα µετά την παρέλευση ε-
νός (1) έτους και σε άλλο Τµήµα του πανεπιστηµίου, χω-
ρίς χρονικό περιορισµό. Για τη µετακίνηση της παρούσας
περίπτωσης δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισµοί υπηρε-
σίας στο ίδιο Τµήµα και στη βαθµίδα, ούτε απαιτείται
γνώµη της Συνέλευσης του Γενικού Τµήµατος. 
ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσ-

σονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µε-
λών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλ-
λης διάταξης. 

Άρθρο 10
Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται
στα Γενικά Τµήµατα του οικείου πανεπιστηµίου, σύµφω-
να µε το άρθρο 8, µε την ίδια εργασιακή σχέση και την ί-
δια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υ-
ποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µι-
σθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρ-
χεται από την 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαί-
ες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν
ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προ-
σωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από ο-
ποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της
χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που προβλέπονται
στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά
εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83). Με απόφαση της Συγκλήτου µετακινούνται σε
άλλα Τµήµατα του οικείου πανεπιστηµίου ύστερα από αί-
τησή τους και σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης του Τµή-
µατος υποδοχής. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει για την
πρώτη µετακίνηση από το Γενικό Τµήµα σε άλλο Τµήµα
του πανεπιστηµίου.

Άρθρο 11
Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας µεταφέρεται αυτοδικαίως στο οικείο Πανεπι-
στήµιο, σύµφωνα µε το άρθρο 8, σε αντίστοιχη θέση αυ-
τής που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια
εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική
βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε το
βαθµό που κατέχει, παραµένοντας στην ίδια έδρα (πόλη
εργασίας). Είναι δυνατή η µετακίνησή τους σε άλλη πό-
λη εργασίας, µετά από αίτησή τους. Η µετακίνηση και η
τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµ-
βουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού
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συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας,
καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. 

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστη-
µονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακα-
δηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτα-
κτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρε-
σίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο οικείο
πανεπιστήµιο µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και
την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν
τις υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου.

Άρθρο 12
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

στο Ε.Κ.Π.Α., στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, που κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
που απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για τη λή-
ψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο οικείο Πανε-
πιστήµιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρ-
θρου 7, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5. 

2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την α-
ποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, φοιτητών και όσων εγγραφούν κα-
τά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019. Οι φοιτητές συνεχί-
ζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του
Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντί-
στοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Οι φοιτητές του
δεύτερου κύκλου σπουδών εντάσσονται στο Γενικό Τµή-
µα στο οποίο εντάσσεται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και
λαµβάνουν µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης πανεπι-
στηµίου. 

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι-
κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα α-
ντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να α-
σκούν τα ανατεθειµένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα
στο Τµήµα προέλευσης, καθώς και όσα τους ανατεθούν
µε απόφαση του Συµβουλίου Ένταξης της παραγράφου
1 του άρθρου 13. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανα-
τίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. 

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών,
την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών
και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµη-
µάτων αυτών αρµόδιο είναι το Συµβούλιο Ένταξης και η
Γραµµατεία του.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυ-
χώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά
και επιλεγόµενα µαθήµατα του πρώτου κύκλου σπουδών
του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατό-
τητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύµ-
φωνα µε την παράγρφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέ-
ον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών Τµήµατος πα-
νεπιστηµίου, στο οποίο µπορούν να ζητήσουν να εντα-
χθούν σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια, και να λάβουν

πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα,
µπορούν να ενταχθούν: α) οι φοιτητές του Τµήµατος Μη-
χανικών Πληροφορικής ΤΕ και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Ψηφια-
κών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, β) οι
φοιτητές του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας στο Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, γ) οι φοιτητές του Τµήµατος Φυσικοθεραπεί-
ας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Φυσικοθερα-
πείας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, δ) οι φοιτητές του
Τµήµατος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Αεροδιαστηµικής Ε-
πιστήµης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ε) οι φοιτητές
του Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Δα-
σολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, και στ) οι φοιτητές
του Τµήµατος Διοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων και Συστηµάτων Εφοδιασµού του Γεωπο-
νικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Για την ένταξή τους υπο-
βάλλουν αίτηση στη γραµµατεία του οικείου Τµήµατος έ-
ως τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέ-
ρες από την ανάρτηση της βαθµολογίας στο τελευταίο
µάθηµα και είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέα αίτηση
του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι
(6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης. Τα ε-
πιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου
του Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέ-
λευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
και µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων του
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε µαθήµα-
τα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος του πανε-
πιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος,
του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους
λήψης πτυχίου πανεπιστηµίου, εκδίδεται µέχρι τις 30 Ι-
ουνίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας
του Τµήµατος και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπο-
βολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται
µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του
πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκη-
ση, εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο α-
ντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του πανε-
πιστηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο
φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαµβάνονται
υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαί-
δευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύ-
στερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, µπορούν και
οι φοιτητές των λοιπών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελ-
λάδας να ενταχθούν σε Τµήµατα του οικείου πανεπιστη-
µίου µε τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 5.

7. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού
έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµή-
νων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών,
σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προ-
σαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν µόνο το
δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών
Τµήµατος Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

Άρθρο 13

1.α) Με απόφαση του οικείου Πρύτανη που εκδίδεται
µέσα σε έναν (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος συγκροτείται και λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών, έως τις 31.8.2024, Συµβούλιο Ένταξης, στο
οποίο µετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων κάθε
Πανεπιστηµίου, ως πρόεδρος, και τρεις (3) εκπρόσωποι
από κάθε Γενικό Τµήµα του οικείου Πανεπιστηµίου, των
άρθρων 15, 20 και 22. Οι εκπρόσωποι των Γενικών Τµη-
µάτων εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των
µελών Δ.Ε.Π. των εν λόγω Τµηµάτων. Κατά την πρώτη
συνεδρίαση το Συµβούλιο Ένταξης εκλέγει τον Αντιπρό-
εδρο. Το Συµβούλιο Ένταξης είναι αρµόδιο για την ολο-
κλήρωση των προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου
των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας και συγκεκριµένα ως προς τα προγράµµατα αυτά: α)
κατανέµει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των µα-
θηµάτων, β) απονέµει τους τίτλους σπουδών, γ) εγκρίνει
τα διανεµόµενα συγγράµµατα για κάθε µάθηµα του προ-
γράµµατος σπουδών, δ) εισηγείται στη Σύγκλητο την
προκήρυξη θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού,
συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαµβάνει απόφαση
περί της επιλογής, ε) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη
ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητές του, στ) ασκεί κάθε άλλη σχετική αρ-
µοδιότητα για την ολοκλήρωση των παραπάνω προγραµ-
µάτων σπουδών. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Ένταξης
έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) µεριµνά για την εφαρµο-
γή των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων των
Τ.Ε.Ι., συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων, β) συγκαλεί το Συµβούλιο Ένταξης, καταρ-
τίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θε-
µάτων µέλος του Συµβουλίου, εισηγείται τα θέµατα για
τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του
Συµβουλίου και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσε-
ών του. Το Συµβούλιο Ένταξης επικουρείται από Γραµµα-
τεία. Μέχρι τη συγκρότηση του Συµβουλίου Ένταξης τις
αρµοδιότητές του τις ασκεί η οικεία Σύγκλητος. Μετά τις
31.8.2024, µε απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται τα όρ-
γανα του πανεπιστηµίου που ασκούν τις αρµοδιότητες
του Συµβουλίου Ένταξης, ως προς την ολοκλήρωση των
προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. που
µεταβατικά παρέχονται από το οικείο πανεπιστήµιο σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 6 και 12, την απονοµή τίτλων σπου-
δών και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
στους φοιτητές και αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών. 
β) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου Ένταξης συµµετέ-

χει έως τις 31.8.2024 στην οικεία Σύγκλητο και στο Πρυ-
τανικό Συµβούλιο χωρίς δικαίωµα ψήφου και ως εισηγη-
τής στα θέµατα αρµοδιότητας του Συµβουλίου Ένταξης.
Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή
προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή ε-
κλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των µελών του Συµ-
βουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρω-
τή του από το ίδιο το Συµβούλιο. 

2. Διαδικαστικά και άλλα ζητήµατα, που ανακύπτουν α-

πό την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερε-
άς Ελλάδας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Ε.Κ.Π.Α.
και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, την οργάνωση
των διοικητικών υπηρεσιών των Τµηµάτων και την κατα-
νοµή σε αυτές του προσωπικού, ρυθµίζονται µε απόφα-
ση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του
Ε.Κ.Π.Α. και του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, α-
ντίστοιχα, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στον οργανι-
σµό και τον εσωτερικό κανονισµό των Ιδρυµάτων.

3. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Θεσ-
σαλίας και κατανέµονται σε Τµήµατα της παραγράφου 1
του άρθρου 22, πλην των Γενικών Τµηµάτων, µε απόφα-
ση της Συγκλήτου. Θέσεις µελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί ε-
γκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου
2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το Πα-
νεπιστήµιο Θεσσαλίας.

4. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού κατανε-
µηµένες στα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας µετα-
φέρονται στο οικείο πανεπιστήµιο και κατανέµονται σε
Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 22, πλην των Γενικών Τµηµάτων, µε απόφαση της
οικείας Συγκλήτου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και
3 του άρθρου 7. Κενές θέσεις κατανεµηµένες στο Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες δεν έχουν ήδη κατανεµηθεί
σε Τµήµα, κατανέµονται εκ νέου σε ένα από τα Πανεπι-
στήµια Θεσσαλίας, Ε.Κ.Π.Α. και Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων. Θέσεις µελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί ε-
γκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου
2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το οι-
κείο Πανεπιστήµιο.

5. Εκκρεµείς υποθέσεις µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσ-
σαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του οι-
κείου πειθαρχικού συµβουλίου παραπέµπονται και κρίνο-
νται από το αρµόδιο πλέον πειθαρχικό συµβούλιο µελών
Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων.

6. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις µελών
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλά-
δας, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης
ή µονιµοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση α-
πό το ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος Δ.Ε.Π. µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες
µετακίνησης που εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, συνεχίζονται από το σηµείο που βρίσκονται
και ολοκληρώνονται από τα όργανα των Γενικών Τµηµά-
των του οικείου πανεπιστηµίου των άρθρων 15, 20 και
22, σύµφωνα µε τις διατάξεις και τα πραγµατικά περι-
στατικά που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης
ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 9. 
Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν

αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ί-
διας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 3
και 9, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή µονιµο-
ποίησης.

7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλά-
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χιστον ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.
5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις πε-
ριπτώσεις µετακίνησης των ήδη υπηρετούντων καθηγη-
τών του Ε.Κ.Π.Α., του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, προς τα Τµήµατα
της παραγράφου 1 του άρθρου 15, της παραγράφου 1
του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 του άρθρου 22, α-
ντίστοιχα. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν µόνο για
αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31 Δεκεµβρίου του έ-
τους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας κάθε Τµήµα-
τος και για µία µόνο µετακίνηση.

8. Τα έτη που τα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκά-
στοτε βαθµίδα ως µέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται,
µετά την ένταξή τους στο οικείο πανεπιστήµιο, σαν να έ-
χουν διανυθεί στην οικεία βαθµίδα καθηγητή Πανεπιστη-
µίου.

9. Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησης
µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όρ-
γανα των Γενικών Τµηµάτων του οικείου πανεπιστηµίου
των άρθρων 15, 20 και 22.

10. Εκκρεµείς διαδικασίες υπηρεσιακών µεταβολών,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργα-
να του οικείου πανεπιστηµίου. 

11. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως µέλος
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλά-
δας και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας ή στο Ε.Κ.Π.Α. ή στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών, αντίστοιχα, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή
να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυ-
ντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στον
ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγο-
νται µόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στα αντίστοιχα
Πανεπιστήµια. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψη-
φιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση µετα-
τροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
και στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και παραµένουν σε προ-
σωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο
Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, αντί-
στοιχα, δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρό-
σωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέ-
χουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Το-
µέων και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µο-
νοπρόσωπων οργάνων.

12. Μέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως µέλη
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλά-
δας και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος, µετέχουν στα εκλε-
κτορικά σώµατα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, εκτός
αν για τη συµµετοχή απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή
α΄ βαθµίδας, οπότε µετέχουν µόνο οι Καθηγητές α΄ βαθ-
µίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών. Εκλεκτορικά σώµατα που έχουν ήδη συ-
γκροτηθεί δεν θίγονται.

13. Μετεγγραφές φοιτητών και εγγραφές από κατατα-
κτήριες εξετάσεις στα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και
στα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διενεργούνται
αποκλειστικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-
2019 και οι φοιτητές λαµβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι..

14. Τα προγράµµατα που παρέχονται από το Κέντρο Ε-
πιµόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
ως προς τους εγγεγραµµένους σπουδαστές από το
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

15. Καταργείται το π.δ. 83/2013 (Α΄ 123), µε εξαίρεση
το άρθρο 8 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώ-
νευσης του Τµήµατος Μηχανικής Βιοσυστηµάτων και µε
την επιφύλαξη της παροχής των προγραµµάτων σπου-
δών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρό-
ντος και την εγγραφή και µετεγγραφή φοιτητών για το
ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019.

16. Καταργείται το π.δ. 100/2013 (Α΄ 135), µε εξαίρε-
ση το άρθρο 10 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών
συγχώνευσης των Τµηµάτων Ηλεκτρολογίας, Εµπορίας
και Διαφήµισης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και µε την ε-
πιφύλαξη της παροχής των προγραµµάτων σπουδών των
Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, και την εγ-
γραφή και µετεγγραφή φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έ-
τος 2018-2019.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-

ΝΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.)

Άρθρο 14
Ίδρυση Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής 

και Αειφορίας 

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται, µε έδρα τα Ψαχνά του Νοµού
Ευβοίας, Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Α-
ειφορίας. 

2. Η ακαδηµαϊκή της λειτουργία αρχίζει από την έναρ-
ξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

3. Στη Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική
και γραµµατειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε
επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

4. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των ορ-
γάνων διοίκησης της Σχολής ολοκληρώνονται το αργό-
τερο µέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κο-
σµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α.
µέχρι τις 31.5.2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει ε-
κλογές µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, η αρµοδιότητά του
αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση
έως δύο (2) φορές, στις προθεσµίες των προηγούµενων
εδαφίων.

5. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότη-
σης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής,
οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από
προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της
Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. και αποτελείται από: 
αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου

ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθ-
µίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµα-
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τος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,
ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής, 
γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.

Άρθρο 15
Ίδρυση Τµηµάτων 

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύονται τα εξής Τµήµατα:
α) Κοινωνιολογίας, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο ε-

ντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστη-
µών,
β) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών, µε έδρα

την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών
και Πολιτικών Επιστηµών,
γ) Αεροδιαστηµικής Επιστήµης και Τεχνολογίας µε έ-

δρα τα Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Θετικών Επιστηµών,
δ) Διαχείρισης Λιµένων και Ναυτιλίας, µε έδρα τα Ψα-

χνά του Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών,
ε) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηµατογράφου, µε έδρα τα

Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών,
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχεί-

ρισης Φυσικών Πόρων, µε έδρα τα Ψαχνά του Νοµού Ευ-
βοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
ζ) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιοµηχανίας, µε έδρα τα

Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Θετικών Επιστηµών,
η) Γενικό, µε έδρα τα Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας,
θ) Διατροφής και Διαιτολογίας µε έδρα τα Ψαχνά του

Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
ι) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισµού,

µε έδρα τα Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσ-
σεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και
Αειφορίας.

2. Το Γενικό Τµήµα της περίπτωσης η΄ της παραγρά-
φου 1 καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τµηµάτων
του Ε.Κ.Π.Α., δεν απονέµει πτυχία πρώτου κύκλου σπου-
δών αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραµ-
µάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορι-
κής διατριβής. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος από τα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ, Μηχανο-
λόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Αερο-
σκαφών ΤΕ και Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στο Γενικό Τµήµα
και εισάγονται σε αυτό φοιτητές και για το ακαδηµαϊκό
έτος 2019-2020. Για αυτό το χρονικό διάστηµα δεν απαι-
τείται επανίδρυση των Π.Μ.Σ., αν έχουν ιδρυθεί σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Αν µέλη Δ.Ε.Π. που
έχουν τη ιδιότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή µετέχουν σε Συ-
ντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε Ειδική Διατµηµατική ή
Διιδρυµατική Επιτροπή Π.Μ.Σ. µετακινηθούν από το Γενι-
κό σε άλλο Τµήµα, διατηρούν την ιδιότητα του Διευθυ-
ντή Π.Μ.Σ. Γενικού Τµήµατος και συµµετέχουν στα πα-
ραπάνω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλιση των παρα-
γράφων 4, 5 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.

3. Στο Γενικό Τµήµα δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις
µελών Δ.Ε.Π..

4. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων που ι-

δρύονται µε το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοι-
τητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους
2019-2020, µε εξαίρεση το Τµήµα Διατροφής και Διαιτο-
λογίας και το Τµήµα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλα-
κτικού Τουρισµού, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων
αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2020-
2021.

5. Στα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν λειτουργεί
προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως τις 31.8.2019, οπότε και
αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφω-
να µε το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι
τα Τµήµατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα
µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Μέχρι το Τµήµα να κα-
ταστεί αυτοδύναµο, στην προσωρινή Συνέλευση µετέ-
χουν επιπλέον των µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και πέ-
ντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. τα οποία ορίζονται µε πράξη του
Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Γενι-
κό Τµήµα προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο
µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ξεκινώντας από την πρώτη
βαθµίδα και εξαντλώντας τις βαθµίδες µέχρι και τη βαθ-
µίδα του επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε ε-
κλογική διαδικασία έως τις 28.2.2019, µε θητεία έως τις
31.8.2021. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση Τµήµατος στο
Γενικό Τµήµα ασκούν και τις αρµοδιότητες Κοσµήτορα
και Κοσµητείας αντίστοιχα. Στα Τµήµατα των περιπτώσε-
ων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 λειτουργεί προσωρινή
Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφω-
να µε τα προηγούµενα εδάφια, από την 1η Σεπτεµβρίου
του έτους πριν από την έναρξη της ακαδηµαϊκής τους
λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή
µη, καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα
συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστηµίου,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Πρόεδροι
στις προσωρινές συνελεύσεις µπορούν να οριστούν και
µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν ταυτόχρονα και άλλη θέση
µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.. 

6. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λει-
τουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα µε την περίπτω-
ση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και πα-
ρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαι-
δευτικό και ερευνητικό έργο του.

7. Σε καθένα από τα Τµήµατα που ιδρύονται µε το πα-
ρόν, µε εξαίρεση το Γενικό Τµήµα, συνιστώνται οκτώ (8)
θέσεις µελών Δ.Ε.Π.. 

8. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ι-
δρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακα-
δηµαϊκά εξάµηνα. 

9. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των
Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν γίνεται σύµφωνα
µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκρο-
τείται µε απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης και στην
οποία µετέχουν και µέλη Δ.Ε.Π. του Γενικού Τµήµατος, ί-
διου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειµένου, εισηγεί-
ται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του
προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα
προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρ-
χή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτω-
σης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.
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Άρθρο 16
Κατάτµηση του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής

και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 το Τµήµα Φιλο-
σοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέµνεται στα εξής
νέα Τµήµατα: 
α) Τµήµα Φιλοσοφίας και 
β) Παιδαγωγικό Τµήµα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Ο Τοµέας Ψυχολογίας του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. εντάσσε-

ται στο υφιστάµενο Τµήµα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής, χωρίς να αποτελεί διακριτό Τοµέα.

2. Τα νέα Τµήµατα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχο-
λή.

3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τµηµάτων και
η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδη-
µαϊκό έτος 2019-2020.

4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τµηµάτων
διαρκεί οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η διαµόρφωση
των προγραµµάτων σπουδών γίνεται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράµµατα θεωρούνται
πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πι-
στοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έ-
ως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. Έως τις
31.8.2019 οι Γενικές Συνελεύσεις του Τοµέα Φιλοσοφίας
και του Τοµέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. καταρτίζουν
προσχέδιο του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος
Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

5. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Φιλοσοφίας και του
Παιδαγωγικού Τµήµατος Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2
του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38). 

6. Σε καθένα από τα νέα Τµήµατα συνιστάται Γραµµα-
τεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του    ν.
4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υπο-
στήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το
διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραµµατεία του
Τµήµατος Φ.Π.Ψ. κατανέµεται µε πράξη του Πρύτανη
του Ε.Κ.Π.Α. στα δύο νέα Τµήµατα από το ακαδηµαϊκό έ-
τος 2019-2020.

7. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές µονάδες
που έχουν κατανεµηθεί στους τοµείς Φιλοσοφίας, Παι-
δαγωγικής και Ψυχολογίας του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. εντάσ-
σονται στα Τµήµατα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας, αντίστοιχα. Για
την κατανοµή και ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Όσα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτι-
κές µονάδες έχουν διατηρηθεί στο τµήµα Φ.Π.Ψ. κατα-
νέµονται και εντάσσονται σε ένα από τα τρία ανωτέρω
Τµήµατα ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. 

8. Στα νέα Τµήµατα λειτουργεί από την 1.9.2019 προ-
σωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως τις
31.10.2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος µε εκλο-
γική διαδικασία, άλλως µέχρι τα Τµήµατα αυτά να κατα-
στούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του    ν.
4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει
στις 31 Αυγούστου του οικείου ακαδηµαϊκού έτους. Ως
τις 31 Αυγούστου παρατείνεται και η θητεία των εκλεγ-

µένων εκπροσώπων των φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τελευταίου έτους της θητείας
του Προέδρου. Οι πρόεδροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή
µη, καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συµµετέχουν στα
συλλογικά όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017. 

9. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ει-
δικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό
Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και το Ειδικό Τεχνικό Ερ-
γαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί µέ-
χρι την 1.9.2019 στο Τµήµα Φ.Π.Ψ., κατανέµεται και ε-
ντάσσεται από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα
Τµήµατα και στο Τµήµα Ψυχολογίας, µε πράξη του Πρύ-
τανη του Ε.Κ.Π.Α. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ανάλογα µε τον Τοµέα του Τµήµατος
Φ.Π.Ψ. στον οποίο καθένας υπηρετεί. Οι θέσεις που κα-
τέχουν µεταφέρονται ταυτοχρόνως µε την πράξη κατα-
νοµής και ένταξής τους στα νέα Τµήµατα. Εκκρεµείς δια-
δικασίες διορισµού, εξέλιξης ή µετακίνησης συνεχίζο-
νται από ένα (1) από τα τρία (3) Τµήµατα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Ψυχολο-
γίας, ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο, ύστερα από
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Πρύτανη, που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορι-
κά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

10. Οι ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατη-
γορίες έκτακτου προσωπικού, η σύµβαση των οποίων
δεν λήγει µέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδηµαϊ-
κού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τµήµατα και
στο Τµήµα Ψυχολογίας, µε πράξη του Πρύτανη του
Ε.Κ.Π.Α. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, ύστερα από τεκµηριωµένη αίτηση των ενδιαφε-
ροµένων και γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος, στο
οποίο ο ενδιαφερόµενος αιτείται την ένταξη. Το προσω-
πικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς µε
το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύµβασής του.

11. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα Φ.Π.Ψ. κα-
τά τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017, 2017-2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδηµαϊ-
κό έτος 2018-2019, εντάσσονται από την κατάτµηση σε
ένα από τα Τµήµατα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Τµήµα-
τος Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Τµήµατος Ψυχολο-
γίας ως εξής:
α) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, που έ-

χουν εισαχθεί τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016
και 2016-2017, εντάσσονται στο Τµήµα Φιλοσοφίας, 
β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έ-

χουν εισαχθεί τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016
και 2016-2017, εντάσσονται στο Παιδαγωγικό Τµήµα
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
γ) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έ-

χουν εισαχθεί τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016
και 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τµήµατος
Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδηµαϊκό έτος 2017-
2018 και όσοι εισάγονται το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019
έχουν δικαίωµα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε από τα
δύο νέα Τµήµατα ή το Τµήµα Ψυχολογίας. 
Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίµησης που

υποβάλλει ο φοιτητής και δεν ανακαλείται και απόφαση
της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται πριν τις 31 Ιουλί-
ου 2019 µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται µε απόφα-
ση της Συγκλήτου, η οποία δηµοσιεύεται τουλάχιστον ε-
ξήντα (60) ηµέρες πριν την έναρξη της προθεσµίας στην
ιστοσελίδα του ιδρύµατος και του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.. Οι
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φοιτητές διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση
σε σχέση µε τα υπολειπόµενα εξάµηνα σπουδών. Με
πράξη του Προέδρου Τµήµατος υποδοχής, ύστερα από
σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται η
αντιστοίχιση των µαθηµάτων του προγράµµατος σπου-
δών του Φ.Π.Ψ. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπου-
δών του Τµήµατος υποδοχής. 

12. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδη-
µαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της
παραγράφου 11 δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωση
προτίµησης, ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του
Τµήµατος Φ.Π.Ψ. και λαµβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η
εκπαιδευτική λειτουργία του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. συνεχίζε-
ται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυ-
τών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται ποιο από τα
δύο νέα Τµήµατα είναι αρµόδιο για την ολοκλήρωση του
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., την πα-
ροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και
πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πι-
στοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τµή-
µατος Φ.Π.Ψ.. Στο Τµήµα αυτό περιέρχεται και το αρχείο
του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέµατα,
µετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύµφω-
να µε την παράγραφο 8. 

13. Τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που λει-
τουργούν στο Τµήµα Φ.Π.Ψ. κατανέµονται στα τρία ανω-
τέρω Τµήµατα ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι
υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. εντάσσο-
νται µε απόφαση της Συγκλήτου σε ένα από τα τρία α-
νωτέρω Τµήµατα ύστερα από εισήγηση του επιβλέπο-
ντος καθηγητή.

Άρθρο 17
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Ε.Κ.Π.Α.

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό
Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος,
µε έδρα την Αθήνα. 

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η προαγωγή της διεπι-
στηµονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρ-
µοσµένης έρευνας, των γραµµάτων και των τεχνών, κα-
θώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών,
κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας, β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοί-
των του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς
και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρµοσµένες
περιοχές διεπιστηµονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι
θεραπεύονται επιµέρους σε περισσότερα του ενός Τµή-
µατα, γ) η διευκόλυνση του Πανεπιστηµίου να ανταπο-
κριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέµατα που
αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του
και την υποστήριξη των φοιτητών του, δ) η παροχή υπη-
ρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ε) η προ-
βολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτι-
σµού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης
γλώσσας. 

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: 
α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα

και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς
τρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του, 
β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδα-

πής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιο-
ποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,
γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνι-

κό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις και
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαµεσολαβεί
στη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, την οι-
κονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό,
δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώ-

µονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ-

ναφή µε τους παραπάνω σκοπούς. 
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα, όλα

µε έδρα την Αθήνα:
α) Επιστήµης Δεδοµένων και Έξυπνων Τεχνολογιών
β) Βιοεπιστηµών
γ) Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ενεργειακών Πόρων

και Κλιµατικής Αλλαγής
δ) Φωτονικής, Υλικών και Νανοτεχνολογίας 
ε) Αναπτυξιακών και Επιχειρηµατικών Ερευνών
στ) Κοινωνικών Ερευνών και Διεθνών Θεσµών Διακυ-

βέρνησης
ζ) Επικοινωνίας, Ψηφιακών Μέσων και Κοινωνικών Δι-

κτύων
η) Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακρίβειας
θ) Αγροδιατροφής και Φυσικών Προϊόντων
ι) Μελέτης της Ανθρώπινης Κίνησης
ια) Σύγχρονων Ζητηµάτων Δικαίου
ιβ) Γλωσσών και Γλωσσικής Πολυµορφίας, Διαπολιτι-

σµικής Επικοινωνίας, Μετάφρασης και Διερµηνείας
ιγ) Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Γραµµάτων, Ιστορίας,

Πολιτισµού και Τεχνών
ιδ) Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ιε) Έρευνας και Εφαρµογών στην Ψυχολογία
ιστ) Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλάσσιου Περι-

βάλλοντος
ιζ) Φιλοσοφικών Ερευνών.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτε-

λείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί-
δευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυ-
ντές των Ινστιτούτων ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Δι-
ευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβου-

λίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να α-
σκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντι-
πρόεδρο του Συµβουλίου.
γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) απο-

φασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στη διοίκηση και
τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουρ-
γίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε-
τραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ., δδ)
διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµή του
Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά α-
ποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφα-
σίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄,
ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου και
συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του, και ζζ)
λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που
σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του, σύµφω-
να µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονι-
σµό λειτουργίας της παραγράφου 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το
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Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,
προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα
για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος
του Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτι-
κής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουρ-
γίας του Π.Ε.Κ..
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις

εξής αρµοδιότητες: αα) µεριµνά για την εφαρµογή των
αποφάσεων του Συµβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο (2)
έτη την έκθεση απολογισµού του Π.Ε.Κ., την οποία υπο-
βάλλει το Συµβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει ως ε-
πιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού,
προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο
πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
10 και δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από
τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου
13. 

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή
συντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόε-
δρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. 
α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-

µοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυ-
ξιακή πολιτική του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετή-
σιο προϋπολογισµό που αφορά στις δραστηριότητες του
Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον
προϋπολογισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού,
προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο
στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παραγράφου
10 και δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ε-
νέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκο-
πών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον ε-
σωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµο-

διότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ιν-
στιτούτου, ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ε-
ρευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και δδ) α-
σκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το
Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον ε-
σωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.
Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα κα-
θήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα
αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής
επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία-
ση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µετα-
ξύ των µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται
να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούς
συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται
από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ.. 

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των
Ινστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπών
είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., τα οποία έχουν διοικητι-
κή πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα α-
ντικείµενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην
προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµ-
µάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων
της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη
από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται
από πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε από-
φαση της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γί-
νεται µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψη-

φιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται µέλη
Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο
και ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου
προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέ-
δρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων
και των µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριε-
τής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω
θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µο-
νοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Ε.Κ.Π.Α. για την εγκα-
τάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλί-
ου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ι-
δρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και

τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο
Ε.Κ.Π.Α. ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέ-
ντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, 
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-
λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση

µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την α-
ξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων, 
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµα-

τικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια-

σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υ-
λοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να δια-

τίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιου-
σιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του
Π.Ε.Κ..

10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγµατο-
ποιείται ως εξής: α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδων
που προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄,
γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.
και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντι-
πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική
διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων
κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επι-
στηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη του
Ινστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που
αποκτάται µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον
κοινό εξοπλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης
υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας
για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες
του Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυ-
ντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για
τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη
Σύγκλητο µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών
και περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό του
Π.Ε.Κ.. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ιν-
στιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη
των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο
Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά
το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου.
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Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59
έως 67 του ν. 4485/2017.

11. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύµατος,
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απα-
σχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρό-
νου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο
πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζε-
ται.

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της
συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβά-
νουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα
οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,
έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του    ν.
4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρα-
γράφου Δ΄ του ίδιου νόµου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα
σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουρ-
γίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανο-
νισµό λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτού-

των του, 
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι-
τούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτρο-
πών, 
γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των

µελών των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµο-

νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-

πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-
σχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-

σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων δια-

νοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του ε-

ρευνητικού κέντρου, την εύρυθµη λειτουργία του και την
εκπλήρωση του σκοπού του.

14. Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, µετονοµάζο-
νται, συγχωνεύονται ή καταργούνται µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος. 

Άρθρο 18
Τεχνόπολη Ευρίπου

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. δηµιουργείται Τεχνόπολη - Σύµπλεγµα
Τεχνολογίας, Τέχνης και Πολιτισµού (Τεχνόπολη Ευρί-
που) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της Χαλκίδας,
ως χώρος ανάπτυξης καινοτόµων ερευνητικών, αναπτυ-
ξιακών και πολιτιστικών δοµών. Η οργάνωση, διαχείριση
και λειτουργία της Τεχνόπολης ανατίθεται στην Εταιρεία
Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α.
που ιδρύθηκε µε το π.δ. 29/1993 (Α΄ 11), εκτός αν εγκα-

θίστανται στην Τεχνόπολη ακαδηµαϊκές µονάδες του
Ε.Κ.Π.Α. οπότε είναι αρµόδια η Σύγκλητος. Με απόφαση
του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ι-
δρύµατος, παραχωρείται κατά χρήση στην Εταιρεία έ-
κταση του Πανεπιστηµίου, καθώς και η έκταση του επό-
µενου εδαφίου ή τµήµα αυτής, για την ανάπτυξη των ε-
γκαταστάσεων της Τεχνόπολης. Με απόφαση των Δηµο-
τικών Συµβουλίων των Δήµων Χαλκιδέων και Διρφύων –
Μεσσαπίων µπορεί να παραχωρείται δωρεάν η χρήση
δηµοτικών ακινήτων στο Ε.Κ.Π.Α. για τη λειτουργία της
Τεχνόπολης και για άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δράσεις του Ε.Κ.Π.Α..

2. Στην Τεχνόπολη πραγµατοποιούνται ερευνητικές
δράσεις και µπορεί να εγκαθίστανται µε απόφαση της
Συγκλήτου εργαστήρια και δοµές του Ε.Κ.Π.Α. µε καινο-
τόµο ερευνητική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστη-
ριότητα.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταµε-
λής επιστηµονική επιτροπή που αποτελείται από µέλη
Δ.Ε.Π. καθηγητές α΄ βαθµίδας ή της βαθµίδας του ανα-
πληρωτή καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α.. Η Επιτροπή εισηγείται
στη Σύγκλητο και στο διοικητικό συµβούλιο της Εταιρεί-
ας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α.
για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς τους σχετικά µε τη λει-
τουργία της Τεχνόπολης και είναι αρµόδια για τη σύντα-
ξη του Κανονισµού της Τεχνόπολης, ο οποίος εγκρίνεται
από τη Σύγκλητο. Στην επιτροπή αυτή µπορεί να ανατί-
θεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου,
ο σχεδιασµός, ο συντονισµός, η εγκατάσταση, η λει-
τουργία και η εποπτεία των ερευνητικών, αναπτυξιακών,
πολιτιστικών και λοιπών δοµών και δραστηριοτήτων της
Τεχνόπολης, για κάθε θέµα της αρµοδιότητας της Εται-
ρείας Διαχείρισης. Η θητεία των µελών της επιστηµονι-
κής επιτροπής είναι τετραετής, µε δυνατότητα ανανέω-
σης. Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν αποζηµίωση
για τη συµµετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά
τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµο-
νής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015   (Α΄
94) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου
6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιου
νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Άρθρο 19
Ίδρυση και κατάργηση Σχολών

1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών καταργούνται
από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020 οι υ-
φιστάµενες Σχολές Αγροτικής Παραγωγής, Υποδοµών
και Περιβάλλοντος και Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Α-
νάπτυξης και ιδρύονται, µε έδρα την Αθήνα, οι εξής Σχο-
λές:
α) Επιστηµών των Φυτών
β) Επιστηµών των Ζώων
γ) Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
δ) Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής
ε) Εφαρµοσµένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
στ) Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επι-

στηµών.
2. Στις Σχολές που ιδρύονται ισχύουν τα εξής:
α) Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έ-

17



ναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.
β) Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικη-

τική και γραµµατειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουρ-
γεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄
της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
γ) Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των ορ-

γάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργό-
τερο µέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κο-
σµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Γεωπο-
νικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µέχρι τις 31.5.2019. Αν ο
Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές µέχρι την ηµεροµη-
νία αυτή, η αρµοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των µπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις
προθεσµίες των προηγούµενων εδαφίων.
δ) Μέχρι την 1.9.2019, αρµόδιοι Κοσµήτορες είναι οι υ-

πηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κο-
σµήτορες της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδοµών
και Περιβάλλοντος και της Σχολής Τροφίµων, Βιοτεχνο-
λογίας και Ανάπτυξης, ο πρώτος για τα Τµήµατα τα ο-
ποία σύµφωνα µε το άρθρο 20 εντάσσονται στις Σχολές
Επιστηµών των Φυτών, Επιστηµών των Ζώων και Περι-
βάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής και ο δεύτερος για
τα Τµήµατα, τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο 20 εντάσσο-
νται στις Σχολές Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής, Ε-
φαρµοσµένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και Εφαρ-
µοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών. Στις
υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κο-
σµητείες συµµετέχουν και οι Πρόεδροι των αντίστοιχων,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, Τµηµάτων.

Άρθρο 20
Ίδρυση και µετονοµασία Τµηµάτων

1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ιδρύονται τα
εξής Τµήµατα:
α) Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλο-

ντος, µε έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Επιστηµών των Φυτών
β) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστηµά-

των Εφοδιασµού, µε έδρα τη Θήβα, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών
Επιστηµών
γ) Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης, µε έδρα

την Άµφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµο-
σµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
δ) Γενικό, µε έδρα την Αθήνα
ε) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, µε έδρα την

Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών των
Ζώων
στ) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον, µε

έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περι-
βάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
ζ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, µε έδρα την Αθή-

να, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίµων και Δια-
τροφής. 

2. Στα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος Τµήµατα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ε-
πέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) το Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής εντάσσε-

ται στη Σχολή Επιστηµών των Φυτών,
β) το Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργι-

κής Μηχανικής, εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος

και Γεωργικής Μηχανικής,
γ) το Τµήµα Βιοτεχνολογίας εντάσσεται στη Σχολή Ε-

φαρµοσµένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας,
δ) το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής του

Ανθρώπου εντάσσεται στη Σχολή Τροφίµων και Διατρο-
φής, 
ε) το Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης ε-

ντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και
Κοινωνικών Επιστηµών, και
στ) το Τµήµα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργει-

ών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδοµών και
Περιβάλλοντος µετονοµάζεται σε Τµήµα Ζωικής Παρα-
γωγής και εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών των Ζώων.
Από τη µετονοµασία δεν επέρχεται καµία µεταβολή στα
επαγγελµατικά δικαιώµατα που απορρέουν από τον πα-
ρεχόµενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόµενος τίτλος σπου-
δών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί µέχρι και το α-
καδηµαϊκό έτος 2018-2019 στο Τµήµα Ζωικής Παραγω-
γής και Υδατοκαλλιεργειών φέρει τον υφιστάµενο κατά
το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

3. Το Γενικό Τµήµα της περίπτωσης δ΄ της παραγρά-
φου 1 καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τµηµάτων
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, δεν απονέµει πτυχία
πρώτου κύκλου σπουδών αλλά παρέχει τη δυνατότητα
εκπόνησης Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Τα Π.Μ.Σ. που παρέ-
χονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος από τα
Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 7, εντάσσονται στο Γενι-
κό Τµήµα και εισάγονται σε αυτό φοιτητές και για το α-
καδηµαϊκό έτος 2019-2020. Για αυτό το χρονικό διάστη-
µα δεν απαιτείται επανίδρυση των Π.Μ.Σ. αν έχουν ιδρυ-
θεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Αν µέλη
Δ.Ε.Π. που έχουν την ιδιότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή µετέ-
χουν σε Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε Ειδική Δια-
τµηµατική ή Διιδρυµατική Επιτροπή Π.Μ.Σ. µετακινηθούν
από το Γενικό σε άλλο Τµήµα, διατηρούν την ιδιότητα
του Διευθυντή Π.Μ.Σ. Γενικού Τµήµατος και συµµετέ-
χουν στα παραπάνω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλι-
ση των παραγράφων 4, 5 και 8 του άρθρου 31 του
ν. 4485/2017.

4. Στο Γενικό Τµήµα δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις
µελών Δ.Ε.Π..

5. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων που ι-
δρύονται µε το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοι-
τητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους
2019-2020, µε εξαίρεση τα Τµήµατα των περιπτ. ε΄, στ΄
και ζ΄ της παρ. 1 η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουρ-
γίας των οποίων καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση
της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών
και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρί-
τερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση
αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούµενου έ-
τους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουρ-
γίας. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου είναι α-
ποκλειστική.

6. Στα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν λειτουργεί
προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24
του ν. 4485/2017 έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδει-
κνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα µε
το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµή-
µατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Μέχρι το Τµήµα να καταστεί
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αυτοδύναµο, στην προσωρινή Συνέλευση µετέχουν επι-
πλέον των µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και πέντε (5) µέ-
λη Δ.Ε.Π. τα οποία ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη ύ-
στερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Γενικό Τµήµα
προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο µέλος
Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ξεκινώντας από την πρώτη βαθµίδα
και εξαντλώντας τις βαθµίδες µέχρι και τη βαθµίδα του
επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική δια-
δικασία έως τις 28.2.2019, µε θητεία έως τις 31.8.2021.
Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση Τµήµατος στο Γενικό Τµή-
µα ασκεί και τις αρµοδιότητες Κοσµήτορα και Κοσµητεί-
ας αντίστοιχα. Στα Τµήµατα των περιπτώσεων ε΄, στ΄
και ζ΄ της παραγράφου 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέ-
λευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα µε
τα προηγούµενα εδάφια, από την 1η Σεπτεµβρίου του έ-
τους πριν από την έναρξη της ακαδηµαϊκής τους λει-
τουργίας. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη,
καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλ-
λογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστηµίου,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Πρόεδροι
στις προσωρινές συνελεύσεις µπορούν να οριστούν και
µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν ταυτόχρονα και άλλη θέση
µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..

7. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λει-
τουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτω-
ση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και πα-
ρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαι-
δευτικό και ερευνητικό έργο του.

8. Σε καθένα από τα Τµήµατα που ιδρύονται µε το πα-
ρόν, µε εξαίρεση το Γενικό Τµήµα, συνιστώνται οκτώ (8)
θέσεις µελών Δ.Ε.Π..

9. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ι-
δρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακα-
δηµαϊκά εξάµηνα. Εξαιρείται το Τµήµα Δασολογίας και
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τµήµα Διοίκη-
σης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστηµάτων Εφοδια-
σµού και το Τµήµα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργει-
ών, στο οποίο η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης για την
απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά ε-
ξάµηνα.

10. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των
Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν γίνεται σύµφωνα
µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκρο-
τείται µε απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης και στην
οποία µετέχουν και µέλη Δ.Ε.Π. του γενικού Τµήµατος, ί-
διου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειµένου, εισηγεί-
ται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του
προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράµ-
µατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Δια-
σφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70
έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της
παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άρθρο 21
Ίδρυση και µετονοµασία Σχολών

1.α) Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύονται οι εξής
Σχολές:
αα) Τεχνολογίας, µε έδρα τη Λάρισα

ββ) Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών, µε έδρα
τη Λάρισα.
β) Η Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-

σµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µετονοµάζεται σε
Σχολή Επιστηµών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισµού και Διαι-
τολογίας. 

2. Στις Σχολές που ιδρύονται µε το παρόν ισχύουν τα
εξής:
α) Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έ-

ναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.
β) Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία, για τη διοι-

κητική και γραµµατειακή της υποστήριξη, η οποία λει-
τουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτω-
ση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.
γ) Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των ορ-

γάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργό-
τερο µέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κο-
σµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας έως τις 31.5.2019. Αν ο Πρύτανης
δεν προκηρύξει εκλογές µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, η
αρµοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί
να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσµίες
των προηγούµενων εδαφίων.
δ) Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότη-

σης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής,
οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από
προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και αποτελεί-
ται από: 
αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου

ορίζεται, µε όµοια απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής
α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ι-
δρύµατος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,
ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής, 
γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.

Άρθρο 22
Ίδρυση και µετονοµασία Τµηµάτων

1. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύονται τα εξής
Τµήµατα:
α) Πολιτισµού και Δηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχα-

νιών µε έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών
β) Γλωσσικών και Διαπολιτισµικών Σπουδών µε έδρα

τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών και Κοινωνικών Επιστηµών
γ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής µε έδρα τη Λά-

ρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και
Διοικητικών Επιστηµών
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα τη Λάρισα, το ο-

ποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Διοικητικών
Επιστηµών
ε) Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, µε έδρα τη Λάρισα,

το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών
στ) Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής µε έδρα τη Λάρισα

το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών
ζ) Νοσηλευτικής µε έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας
η) Δηµόσιας και Ενιαίας Υγείας µε έδρα την Καρδίτσα,

το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας
θ) Φυσικοθεραπείας µε έδρα τη Λαµία, το οποίο εντάσ-
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σεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας
ι) Συστηµάτων Ενέργειας, µε έδρα τη Λάρισα, το οποίο

εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας
ια) Περιβάλλοντος, µε έδρα την πόλη της Λάρισας, το

οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας
ιβ) Ψηφιακών Συστηµάτων µε έδρα τη Λάρισα, το ο-

ποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας
ιγ) Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής µε έδρα την

Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών
ιδ) Δασολογίας, Επιστηµών Ξύλου και Σχεδιασµού, µε

έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τε-
χνολογίας
ιε) Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, µε έδρα τα Τρί-

καλα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Φυσι-
κής Αγωγής, Αθλητισµού και Διαιτολογίας
ιστ) Φυσικής µε έδρα τη Λαµία, το οποίο εντάσσεται

στη Σχολή Θετικών Επιστηµών
ιζ) Μαθηµατικών µε έδρα τη Λαµία, το οποίο εντάσσε-

ται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών
ιη) Γενικό, µε έδρα τη Λάρισα
ιθ) Γενικό, µε έδρα τη Λαµία
κ) Ψυχολογίας, µε έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσε-

ται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών
κα) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλι-

κία, µε έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχο-
λή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών
κβ) Λογοθεραπείας, µε έδρα τη Λαµία, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
2. Στα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας επέρχο-
νται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών εντάσσεται στη

Σχολή Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών.
β) Το Τµήµα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επι-

στηµών µετονοµάζεται σε Τµήµα Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών. Από τη µετονοµασία δεν επέρχεται καµία
µεταβολή στα επαγγελµατικά δικαιώµατα που απορρέ-
ουν από τον παρεχόµενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόµε-
νος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί
µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στο Τµήµα
Πληροφορικής φέρει τον υφιστάµενο κατά το χρόνο ει-
σαγωγής τίτλο και τύπο.

3. Τα Γενικά Τµήµατα του παρόντος καλύπτουν εκπαι-
δευτικές ανάγκες των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, δεν απονέµουν πτυχία πρώτου κύκλου
σπουδών, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα εκπόνησης
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και δι-
δακτορικής διατριβής. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος από τα Τµήµατα του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και τα Τµήµατα της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλά-
δας, εντάσσονται στα Γενικά Τµήµατα των περιπτώσεων
ιη΄ και ιθ΄ της παραγράφου 1, αντίστοιχα, και εισάγονται
σε αυτά φοιτητές και για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-
2020. Γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα δεν απαιτείται επανί-
δρυση των Π.Μ.Σ. αν έχουν ιδρυθεί σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017. Αν µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν την ι-
διότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή µετέχουν σε Συντονιστική Ε-
πιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε Ειδική Διατµηµατική ή Διιδρυµατική
Επιτροπή Π.Μ.Σ. µετακινηθούν από το Γενικό σε άλλο
Τµήµα, διατηρούν την ιδιότητα του Διευθυντή Π.Μ.Σ. Γε-
νικού Τµήµατος και συµµετέχουν νοµίµως στα παραπά-

νω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλιση των παραγρά-
φων 4, 5 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.

4. Στα Γενικά Τµήµατα δεν προκηρύσσονται νέες θέ-
σεις µελών Δ.Ε.Π..

5. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων που ι-
δρύονται µε το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοι-
τητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους
2019-2020, µε εξαίρεση τα Τµήµατα των περιπτώσεων
κ΄, κα΄, κβ΄ της παραγράφου 1, η έναρξη της εκπαιδευ-
τικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται µε αιτιολογη-
µένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας, ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υ-
ποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως
όχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022. Η α-
πόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγού-
µενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λει-
τουργίας. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου είναι
αποκλειστική.

6. Στα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν λειτουργεί
προσωρινή Συνέλευση µε εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως 31.8.2019, ο-
πότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικα-
σία σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορε-
τικά µέχρι τα Τµήµατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν.4485/2017. Μέχρι το Τµή-
µα να καταστεί αυτοδύναµο, στην προσωρινή Συνέλευση
µετέχουν επιπλέον των µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και
πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. τα οποία ορίζονται µε πράξη του
Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στα Γενι-
κά Τµήµατα προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιό-
τερο µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ξεκινώντας από την
πρώτη βαθµίδα και εξαντλώντας τις βαθµίδες µέχρι και
τη βαθµίδα του επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος
µε εκλογική διαδικασία έως τις 28.2.2019, µε θητεία έως
τις 31.8.2021. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση Τµήµατος
στα Γενικά Τµήµατα ασκούν και τις αρµοδιότητες Κοσµή-
τορα και Κοσµητείας αντίστοιχα. Στα Τµήµατα των περι-
πτώσεων κ΄, κα΄ και κβ΄ της παραγράφου 1 λειτουργεί
προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόε-
δρος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, από την 1η
Σεπτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδη-
µαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων,
προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συµ-
µετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου
Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον
ν. 4485/2017. Πρόεδροι στις προσωρινές συνελεύσεις
µπορούν να οριστούν και µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν ταυ-
τόχρονα και άλλη θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκη-
σης στο Α.Ε.Ι..

7. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λει-
τουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα µε την περίπτω-
ση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και πα-
ρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαι-
δευτικό και ερευνητικό έργο του.

8. Σε καθένα από τα Τµήµατα που ιδρύονται µε το πα-
ρόν, µε εξαίρεση τα Γενικά Τµήµατα, συνιστώνται οκτώ
(8) θέσεις µελών Δ.Ε.Π.. 

9. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ι-
δρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακα-
δηµαϊκά εξάµηνα. Εξαιρούνται το Τµήµα Γεωπονίας -  Α-
γροτεχνολογίας το Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγω-
γής, το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής και το
Τµήµα Δασολογίας, Επιστηµών Ξύλου και Σχεδιασµού,
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στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης για την από-
κτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµη-
να.

10. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των
Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν γίνεται σύµφωνα
µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκρο-
τείται µε απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης και στην
οποία µετέχουν και µέλη Δ.Ε.Π. των γενικών Τµηµάτων,
ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειµένου, εισηγεί-
ται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του
προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα
προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρ-
χή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτω-
σης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 23
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

1. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύεται Πανεπιστη-
µιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) (Πανεπιστηµιακό Κέ-
ντρο Έρευνας Καινοτοµίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») ως
ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα τον Βόλο. 

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητι-
κών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινω-
νίας, γ) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων,
δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φο-
ρείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, στ) η διαµε-
σολάβηση ανάµεσα στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα
για την ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων στις επιχειρή-
σεις και ζ) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελ-
ληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό, ιδίως στους τοµείς: 
αα) ευφυών συστηµάτων παραγωγής και ευφυών πό-

λεων,
ββ) ψηφιακού πολιτισµού και τεχνολογιών επικοινω-

νίας και εκπαίδευσης,
γγ) αγροτικής ανάπτυξης, 
δδ) γενετικής βελτίωσης ζώων, 
εε) κινησιολογίας, 
στστ) ασφάλειας συστηµάτων και επιστήµης δεδοµέ-

νων,
ζζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου,
ηη) αποκατάστασης και ευεξίας,
θθ) διδακτικής και επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, 
ιι) επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: 
α) εκπονεί µελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρί-

ζεται εγκεκριµένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµ-
µατα και έργα, τα οποία εµπίπτουν στους τοµείς της πα-
ραγράφου 2,
β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της Ελλά-

δας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιο-
ποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων,
γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνι-

κό Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δι-
καίου, τους Ο.Τ.Α., α' και β' βαθµού, συνεταιρισµούς, επι-
στηµονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
και Α.Ε.Ι. και επιστηµονικά ή τεχνολογικά πάρκα, διαµε-
σολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαί-
δευση και την παραγωγή αγαθών, 

δ) συνεργάζεται µε έλληνες και ξένους εµπειρογνώ-
µονες σε θέµατα που άπτονται του αντικειµένου του για
την προώθηση των σκοπών του,
ε) παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες µε αγγλόφω-

να εκπαιδευτικά προγράµµατα για την αρχαία, µέση και
νεότερη ελληνική και διεθνή ιστορία, την αρχαιολογία,
τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, τις τέχνες, το θέατρο, τον
πολιτισµό, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, και
στ) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ-

ναφή µε τους παραπάνω σκοπούς. 
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: 
α) ευφυών συστηµάτων παραγωγής και ευφυών πόλε-

ων, µε έδρα τον Βόλο,
β) ψηφιακού πολιτισµού και τεχνολογιών επικοινωνίας

και εκπαίδευσης, µε έδρα τον Βόλο,
γ) αγροτικής ανάπτυξης, µε έδρα τη Λάρισα,
δ) γενετικής βελτίωσης ζώων, µε έδρα την Καρδίτσα,
ε) κινησιολογίας, µε έδρα τα Τρίκαλα,
στ) ασφάλειας συστηµάτων και επιστήµης δεδοµένων,

µε έδρα τη Λαµία,
ζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, µε έδρα τη

Λάρισα,
η) αποκατάστασης και ευεξίας, µε έδρα τη Λαµία,
θ) διδακτικής και επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, µε έδρα

τον Βόλο,
ι) επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας, µε έδρα τη Λά-

ρισα, 
ια) Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.), µε έδρα

την Άµφισσα. Το Π.Ε.Κ. µπορεί να συνάπτει, ύστερα από
εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής του Ι.Δ.Ε. πρωτό-
κολλο συνεργασίας µε άλλο Α.Ε.Ι. µε σκοπό την ανάπτυ-
ξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων.
Στην περίπτωση αυτή συµµετέχουν στη συντονιστική ε-
πιτροπή του Ι.Δ.Ε. και δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. από το συνερ-
γαζόµενο Α.Ε.Ι..

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτε-

λείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί-
δευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυ-
ντές των Ινστιτούτων, ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι
Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβου-

λίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να α-
σκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντι-
πρόεδρο του Συµβουλίου.
γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στη

διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., 
ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υπο-

δοµών και των εξοπλισµών του, 
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε-

τραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ., 
δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσω-

τερικό κανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµή
του Π.Ε.Κ., 
εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέ-

σµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για
τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων αλ΄, γ΄, ε΄ και
ζ΄ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου και συντάσ-
σει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του, και ζζ) λαµβάνει
κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζο-
νται µε την εκπλήρωση των σκοπών του, σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λει-
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τουργίας της παραγράφου 13.
δ) ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το

Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,
προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµατα
για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος
του Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτι-
κής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουρ-
γίας του Π.Ε.Κ.,
ε) ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις

εξής αρµοδιότητες: 
αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του

Συµβουλίου, 
ββ) συντάσσει κάθε δυο (2) έτη την έκθεση απολογι-

σµού του Π.Ε.Κ. την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στη
Σύγκλητο, 
γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµ-

βάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συ-
νάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 10, δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που
παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας
της παραγράφου 13. 

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή
συντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόε-
δρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. 
α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-

µοδιότητες: 
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτι-

κή του Ινστιτούτου, 
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά

στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, 
γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολο-

γισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθει-
ών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαί-
σιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 10 και 
δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµο-

διότητες: 
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτού-

του, 
ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό

και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, 
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και 
δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται

από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα
στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου
13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα
καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα
αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής
επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία-
ση της επιτροπής, µε ψηφοφορία µεταξύ των µελών της.
Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα κα-
θήκοντά του ως µέλους της τριµελούς συντονιστικής ε-
πιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρό-
εδρο του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ.. 

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των
Ινστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπών
είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, τα ο-
ποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότη-
τα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του
Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ε-
ρευνητικών προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίηση

των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους
εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση
των υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η ο-
ποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και απο-
τελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ι-
δρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέ-
χθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέ-
σεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επι-
λέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη του
Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1)
έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των
Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των συντο-
νιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέ-
ωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβί-
βαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου δι-
οίκησης στο Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λίας για την εγκατάσταση και την λειτουργία του. Με ει-
σήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συ-
γκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και

τις δηµόσιες επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανε-
πιστήµιο Θεσσαλίας ειδικά για τη λειτουργία του ερευ-
νητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, 
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-
λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση

µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την α-
ξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων, 
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµα-

τικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια-

σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υ-
λοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να δια-

τίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιου-
σιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του
Π.Ε.Κ..

10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγµατο-
ποιείται ως εξής: 
α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδων που προέρχο-

νται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄
της παραγράφου 9 του παρόντος γίνεται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζε-
ται ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., 
β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και ανα-

πτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του
Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυ-
τών είναι µέλη του Ινστιτούτου, 
γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάται

µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξο-
πλισµό του Π.Ε.Κ., 
δ) µέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθε-
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ται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουρ-
γικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επι-
στηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το µέρος της
παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες
των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα α-
πό εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνε-
ται στον εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ.. Η συνολική
παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.
είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοι-
χων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις ε-
κατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 67 του ν. 4485/
2017.

11. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύµατος,
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απα-
σχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρό-
νου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο
πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζε-
ται.

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της
συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβά-
νουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα
οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,
έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄
του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της πα-
ραγράφου Δ΄ του ίδιου νόµου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα
σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουρ-
γίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανο-
νισµό λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτού-

των του, 
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι-
τούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτρο-
πών, 
γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των

µελών των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµο-

νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-

πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-
σχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-

σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων δια-

νοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του ε-

ρευνητικού κέντρου, την εύρυθµη λειτουργία του και την
εκπλήρωση του σκοπού του.

14. Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, µετονοµάζονται,
συγχωνεύονται ή καταργούνται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από
σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος. 

Άρθρο 24
Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό 

Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.)

1. Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας δηµιουργείται το Αβε-
ρώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας
(ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της
Λάρισας. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του
πάρκου αυτού ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και
Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
που ιδρύθηκε µε το π.δ. 156/1987 (Α΄ 81). Με απόφαση
του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ι-
δρύµατος παραχωρείται κατά χρήση στην Εταιρεία έκτα-
ση του Πανεπιστηµίου για την ανάπτυξη των εγκαταστά-
σεων του πάρκου. 

2. Στο ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ., σχεδιάζονται και πραγµατοποι-
ούνται, σε συνεργασία µε την Αβερώφειο Γεωργική Σχο-
λή, παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολο-
γικής κατεύθυνσης, που ενσωµατώνουν καινοτόµα επι-
στηµονικά και τεχνολογικά δεδοµένα, διατηρώντας µια
διαρκή λειτουργική διασύνδεση µε την επιστηµονική κοι-
νότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο
ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ. πραγµατοποιείται:
α) στοχευµένη έρευνα, ενίσχυση, δηµιουργία και ανά-

πτυξη καινοτόµων εφαρµογών στον τοµέα της αγροδια-
τροφής, όπως ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρµογών
στην πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων, παραγωγή
υψηλής ποιότητας προϊόντων και τροφίµων ζωικής και
φυτικής προέλευσης µε ταυτόχρονη διατήρηση, καθώς
και ανάδειξη και εµπλουτισµό των φυσικών πόρων και α-
ποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος µε πρότυπες
δράσεις, εκτροφή καθαρόαιµων ζώων υψηλής γενετικής
αξίας µε σύγχρονες διαχειριστικές µεθόδους, πιστοποίη-
ση της φυλής τους, συσχέτιση µοριακών και µικροβια-
κών δεικτών µε επιθυµητά χαρακτηριστικά, συσχέτιση
γενετικής ποικιλότητας και ανθεκτικότητα ή ευαισθησία
σε νοσήµατα - παραγωγή βιολογικών προϊόντων και κα-
ταγραφή και βελτίωση του οικολογικού αποτυπώµατος
των εκτροφών,
β) εκπαίδευση σπουδαστών του Ιδρύµατος και της Α-

βερωφείου Γεωργικής Σχολής, καθώς και επιµόρφωση
και κατάρτιση, µέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
σης (Κ.Ε.Ε.) του Ιδρύµατος, σε θέµατα όπως οι εναλλα-
κτικές µορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες βέλ-
τιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστα-
σία του περιβάλλοντος, η εφαρµογή επιστηµονικών ανα-
καλύψεων για την παραγωγή προϊόντων µε µειωµένο
περιβαλλοντικό αποτύπωµα, η εκτροφή παραγωγικών
ζώων µε εφαρµογή των πλέον καινοτόµων µεθόδων, η α-
ναγνώριση και η αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρω-
µατικών και φαρµακευτικών φυτών, η παραγωγή και η α-
νάδειξη καινοτόµων προϊόντων µε ιδιαίτερα και ευεργε-
τικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου, η ε-
φαρµογή καινοτόµων συστηµάτων καλλιέργειας και η α-
νάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης,
γ) ανάπτυξη δράσεων ενηµέρωσης και εξοικείωσης µε

τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιµέρους δραστηριό-
τητες του πρωτογενούς τοµέα, στις οποίες περιλαµβά-
νονται και δράσεις αναψυχής, όπως θεµατικές εκθέσεις
και ηµερίδες, οργανωµένες επισκέψεις, επιδείξεις και
ξεναγήσεις στους χώρους του ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.,
δ) δηµιουργία υποδοµών για την αξιοποίηση των ζώων
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στη θεραπευτική του ανθρώπου (θεραπευτική ιππασία).
3. Στο ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ. µπορεί να δηµιουργούνται δο-

µές κατάλληλες για την επίτευξη των σκοπών της παρα-
γράφου 2, όπως κέντρο ολοκληρωµένης αγροτικής εκ-
παίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδια-
τροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιµατικές µονάδες
εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊό-
ντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόµες ιδιότη-
τες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιηµέ-
νου περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, πρότυπο θερµοκή-
πιο και µονάδα αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών.
Η δηµιουργία των δοµών αυτών αποφασίζεται από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ύστερα από
πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Α-
ξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλίας, η οποία διαµορφώνεται κατόπιν εισήγη-
σης της επιτροπής της παραγράφου 4.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται και συγκρο-
τείται επταµελής επιτροπή από µέλη Δ.Ε.Π. καθηγητές
α΄ βαθµίδας ή της βαθµίδας του Αναπληρωτή καθηγητή
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, από συναφή Τµήµατα. Η
θητεία των µελών της επιστηµονικής επιτροπής είναι τε-
τραετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η επιτροπή ειση-
γείται στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίη-
σης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας για κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του
ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.. Στην επιτροπή αυτή µπορεί να ανατίθε-
ται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ο
συντονισµός και η υλοποίηση των επιστηµονικών, ερευ-
νητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ..
Τα µέλη της επιτροπής δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για
τη συµµετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά
τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµο-
νής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄
94) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου
6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιου
νόµου.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΑΛΛΗΜΝΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΛΛΗΜΝΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Άρθρο 25
Ίδρυση - νοµική µορφή - έδρα

Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
µε την επωνυµία «Παλληµνιακό Ταµείο», το οποίο ε-
δρεύει στη Λήµνο και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 26
Σκοπός

Ο σκοπός του Παλληµνιακού Ταµείου είναι κοινωφε-
λής και, ειδικότερα, συνίσταται στη στήριξη πρωτοβου-
λιών των τοπικών νησιωτικών κοινοτήτων σε θέµατα πο-
λιτισµού, την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών
φορέων και ιδρυµάτων της Λήµνου και την εν γένει προ-
ώθηση της βιο-οικονοµίας και καινοτοµίας στον αγροτικό
τοµέα, καθώς και τη διατήρηση και ανάδειξη των τοπι-
κών προϊόντων και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονο-
µιάς του αγροτικού χώρου.

Άρθρο 27
Όργανα διοίκησης

1. Όργανα διοίκησης του Παλληµνιακού Ταµείου είναι
η Παλληµνιακή Επιτροπή και ο Πρόεδρος.

2. Η Παλληµνιακή Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και
αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει ειδίκευση ή εµπει-

ρία σχετική µε τον σκοπό του Ταµείου και επιλέγεται µε
τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων, από το Μητρώο Επιτελικών Στε-
λεχών Δηµόσιας Διοίκησης σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33,
διόρθ. σφάλµ. Α΄ 34),
β) δύο (2) µέλη µε ειδίκευση ή εµπειρία σχετική µε τον

σκοπό του Ταµείου, από τα οποία ένα (1) µέλος µε τον α-
ναπληρωτή του επιλέγεται σύµφωνα µε την περίπτωση
α΄ και το άλλος µέλος µε τον αναπληρωτή του ορίζεται
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
γ) ένα (1) µέλος, το οποίο υποδεικνύεται µε τον ανα-

πληρωτή του από τον Δήµο Λήµνου,
δ) δύο (2) µέλη µε τους αναπληρωτές τους, τα οποία

προέρχονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων και
τους Προέδρους και τα µέλη των Συµβουλίων των Κοινο-
τήτων του Δήµου Λήµνου και εκλέγονται σε ειδική συνε-
δρίαση που συγκαλεί ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµ-
βουλίου, δια µυστικής ψηφοφορίας από το σύνολο των
µελών που απαρτίζουν τα όργανα διοίκησης των Κοινο-
τήτων του Δήµου Λήµνου, όπως αυτά ορίζονται στο άρ-
θρο 8 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 5 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133),
ε) ένα (1) µέλος, το οποίο υποδεικνύεται µε τον ανα-

πληρωτή του από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
στ) ένα (1) µέλος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπι-

κού (Δ.Ε.Π.) του Τµήµατος Επιστήµης Τροφίµων και Δια-
τροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο υποδει-
κνύεται µε τον αναπληρωτή του από τη Συνέλευση του
Τµήµατος, και
ζ) ένα (1) µέλος, το οποίο υποδεικνύεται µε τον ανα-

πληρωτή του από το Πολιτιστικό Σωµατείο µη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Σύλλογος Φίλων της
Παλιάς Μητρόπολης».

3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Παλλη-
µνιακής Επιτροπής και προεδρεύει σε αυτές, καταρτίζει
την ηµερήσια διάταξη, υπογράφει τα πρακτικά και κάθε
αλληλογραφία ή έγγραφα, µεριµνά για τη διεκπεραίωση
των αποφάσεων της Επιτροπής και προΐσταται των ορ-
γανικών µονάδων και του προσωπικού του Ταµείου, το ο-
ποίο και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Η Παλλη-
µνιακή Επιτροπή είναι αρµόδια για κάθε άλλο θέµα που
αφορά τη διοίκηση του Ταµείου.

4. Η θητεία των µελών και του γραµµατέα της Παλλη-
µνιακής Επιτροπής είναι τετραετής και παρατείνεται αυ-
τοδικαίως από τη λήξη της, µέχρι τη συγκρότηση της νέ-
ας Επιτροπής, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο. Σε περί-
πτωση αντικατάστασης µέλους κατά τη διάρκεια της θη-
τείας του, το νέο µέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θη-
τείας του προκατόχου του. Γραµµατέας της Παλληµνια-
κής Επιτροπής και αναπληρωτής του ορίζονται, µε την α-
πόφαση συγκρότησης, µέλη του προσωπικού του Ταµεί-
ου.

5. Δεν µπορεί να οριστεί µέλος της Παλληµνιακής Επι-
τροπής όποιος έχει κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλ-
λήλου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του
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Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3528/2007 (Αλ 26). Από την ιδιότητα του µέλους
της Παλληµνιακής Επιτροπής εκπίπτει εκείνος στο πρό-
σωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτω-
σης δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε το άρθρο 149
του ίδιου Κώδικα.

6. Στις συνεδριάσεις της Παλληµνιακής Επιτροπής
µπορεί να καλούνται και να παρίστανται για την παροχή
διευκρινίσεων, χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι προϊστάµενοι
των οργανικών µονάδων, καθώς και µέλη του προσωπι-
κού του Ταµείου.

7. Ο Πρόεδρος της Παλληµνιακής Επιτροπής είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει
αποδοχές και τα λοιπά µέλη της Επιτροπής λαµβάνουν
αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις
της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 30.

Άρθρο 28
Περιουσία - πόροι

1. Το Παλληµνιακό Ταµείο έχει δική του περιουσία, την
οποία διαθέτει για την εκπλήρωση του κοινωφελούς
σκοπού του.

2. Πόροι του Ταµείου είναι:
α) οι πρόσοδοι από την αξιοποίηση και εκµετάλλευση

της κινητής και ακίνητης περιουσίας του,
β) κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία

θανάτου, καθώς και κάθε φύσης εισφορές, επιχορηγή-
σεις, επιδοτήσεις και εν γένει παροχές φυσικών ή νοµι-
κών προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, περιλαµβα-
νοµένων των επιχορηγήσεων από τη συµµετοχή σε χρη-
µατοδοτούµενα αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα και
των επιδοτήσεων της αγροτικής εκµετάλλευσης και πα-
ραγωγής,
γ) οι πρόσοδοι από παραγωγικές - επιχειρηµατικές

δραστηριότητες,
δ) κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.

Άρθρο 29
Σύσταση αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας

1. Το Παλληµνιακό Ταµείο µπορεί από κοινού µε άλ-
λους φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα να συστή-
σει αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα για την εκµετάλ-
λευση του συνόλου ή µέρους της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του.

2. Σκοπός της εταιρείας είναι η πραγµατοποίηση παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων αγροτικής και οικολογικής κα-
τεύθυνσης, που ενσωµατώνουν καινοτόµα επιστηµονικά
και τεχνολογικά δεδοµένα, διατηρώντας µια διαρκή λει-
τουργική διασύνδεση µε την επιστηµονική κοινότητα,
τον καταναλωτή και την κοινωνία. Ειδικότερα, στο σκο-
πό αυτό περιλαµβάνονται:
α) η στοχευµένη έρευνα για την ενίσχυση, δηµιουργία

και ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών στον τοµέα της α-
γροδιατροφής, την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωικών
και φυτικών προϊόντων µε ταυτόχρονη διατήρηση, ανά-
δειξη και εµπλουτισµό των φυσικών πόρων, καθώς και
την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος µε πρό-
τυπες δράσεις,
β) η εκπαίδευση αγροτών, καθώς και η επιµόρφωση και

κατάρτισή τους σε θέµατα, όπως οι εναλλακτικές µορ-
φές παραγωγής και νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτι-

κής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περι-
βάλλοντος, η εφαρµογή γνώσεων για την παραγωγή
προϊόντων µε µειωµένο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, η
αναγνώριση και αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρω-
µατικών και φαρµακευτικών φυτών, η παραγωγή και ανά-
δειξη καινοτόµων προϊόντων µε ιδιαίτερα και ευεργετικά
χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου (βιοτρόφι-
µα), η εφαρµογή καινοτόµων συστηµάτων καλλιέργειας
(υδροπονικά, αεροπονικά), η ανάπτυξη τεχνικών γενετι-
κής βελτίωσης,
γ) η ανάπτυξη δράσεων ενηµέρωσης και εξοικείωσης

µε τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιµέρους δραστη-
ριότητες του πρωτογενούς τοµέα, περιλαµβάνοντας α-
κόµη και δράσεις αναψυχής, όπως ιδίως θεµατικές εκθέ-
σεις και ηµερίδες, οργανωµένες επισκέψεις, επιδείξεις
και ξεναγήσεις.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της παραγράφου 2, το
Παλληµνιακό Ταµείο παραχωρεί στην αστική µη κερδο-
σκοπική εταιρεία χωρίς αντάλλαγµα τη χρήση του συνό-
λου ή µέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

4. Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µπορεί για την
επίτευξη του σκοπού της να φιλοξενεί στα κατά χρήση
παραχωρούµενα ακίνητα δοµές, όπως ενδεικτικά κέντρο
ολοκληρωµένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής
πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυ-
πες βιοκλιµατικές µονάδες εκτροφών για την παραγωγή
τοπικών αγροτικών προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά και καινοτόµες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης
παραγωγής ελαχιστοποιηµένου περιβαλλοντικού αποτυ-
πώµατος, ποίµνιο, πρότυπο θερµοκήπιο και µονάδα αρω-
µατικών και φαρµακευτικών φυτών, οι οποίες καθορίζο-
νται µε απόφαση της Παλληµνιακής Επιτροπής.

Άρθρο 30
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζηµίωση των λοι-
πών µελών της Παλληµνιακής Επιτροπής, σύµφωνα µε
την παράγραφο 7 του άρθρου 27 καθορίζονται µε την
κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως η παράγραφος αυτή αναριθ-
µήθηκε σε παράγραφο 3 µε την παρ. 3 του άρθρου δεύ-
τερου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). Στα πρόσωπα του
προηγούµενου εδαφίου καταβάλλονται έξοδα κίνησης,
έξοδα διανυκτέρευσης και ηµερήσια αποζηµίωση, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ.
Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9
της παραγράφου Δ΄ του ίδιου νόµου.

Άρθρο 31
Κατάργηση του Παλληµνιακού 

Σχολικού Ταµείου - µεταβατικές διατάξεις

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Παλληµνιακόν Ταµείον Εκπαιδευτικής
Προνοίας» του ν. 3437/1927 (Α΄ 307), το οποίο µετονο-
µάστηκε σε «Παλληµνιακόν Σχολικόν Ταµείον» µε την
παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 5019/1931 (Α΄ 160) καταρ-
γείται.

2. Το Παλληµνιακό Ταµείο που ιδρύεται µε το άρθρο 25
καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του Παλληµνια-
κού Σχολικού Ταµείου που καταργείται µε την παράγρα-
φο 1. Τα αρχεία του Παλληµνιακού Σχολικού Ταµείου, τα
πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και
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κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κι-
νητής και ακίνητης περιουσίας του περιέρχονται αυτοδι-
καίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στο Παλληµνιακό Τα-
µείο, στο οποίο και ανήκει η αποκλειστική χρήση και δια-
χείρισή τους, µε την επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας
για δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες.

3. Η Παλληµνιακή Επιτροπή του Παλληµνιακού Ταµεί-
ου συγκροτείται σε έναν (1) µήνα από την παρέλευση
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Από τη συγκρότηση της Επιτροπής αυτής, η θητεία του
Προέδρου και των µελών της Διοικούσας Επιτροπής του
Παλληµνιακού Σχολικού Ταµείου λήγει αυτοδικαίως και
αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο. Κατ’ εξαίρεση, για την
πρώτη εφαρµογή της παρούσας, τα µέλη της περίπτω-
σης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 διορίζονται µέ-
σα σε έναν (1) µήνα από την εγκατάσταση των Προέ-
δρων των Κοινοτήτων και των Προέδρων και µελών των
Συµβουλίων των Κοινοτήτων του Δήµου Λήµνου που θα
αναδειχθούν από τις δηµοτικές εκλογές του 2019, και µε
θητεία που λήγει µαζί µε τη θητεία των µελών που ορίζο-
νται µε την πρώτη απόφαση συγκρότησης της Παλλη-
µνιακής Επιτροπής από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Μέχρι τον διορισµό των µελών της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 27, σύµφωνα µε το προη-
γούµενο εδάφιο, στην Παλληµνιακή Επιτροπή συµµετέ-
χουν δύο (2) µέλη, τα οποία υποδεικνύονται µε τους α-
ναπληρωτές τους από τον Δήµο Λήµνου.

4. Η Διοικούσα Επιτροπή του Παλληµνιακού Σχολικού
Ταµείου ασκεί τη διοίκηση του Παλληµνιακού Ταµείου, η
οποία περιορίζεται αποκλειστικά στη διεκπεραίωση θε-
µάτων επείγοντος χαρακτήρα, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και έως τη συγκρότηση της Παλληµνιακής
Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
27. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα προβαίνει σε απογραφή ό-
λων των κινητών και ακινήτων του Παλληµνιακού Σχολι-
κού Ταµείου που σύµφωνα µε την παράγραφο 2, περιέρ-
χονται στο Παλληµνιακό Ταµείο, η οποία εγκρίνεται από
το Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου.
Απόσπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης απογραφής, το
οποίο περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα από το
Παλληµνιακό Ταµείο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά ε-
µπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ.
533/1963 (Α΄ 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βι-
βλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου ή
στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο και οι σχετικές εγγρα-
φές ανατρέχουν στο χρόνο έναρξης ισχύος του παρό-
ντος. Η κινητή περιουσία παραδίδεται από τα µέλη της α-
περχόµενης Διοικούσας Επιτροπής του Παλληµνιακού
Σχολικού Ταµείου στην Παλληµνιακή Επιτροπή του Παλ-
ληµνιακού Ταµείου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολ-
λο παράδοσης - παραλαβής.

5. Μέχρι τη σύσταση και την πλήρωση των θέσεων
προσωπικού του Παλληµνιακού Ταµείου, χρέη γραµµα-
τέα της Παλληµνιακής Επιτροπής ασκεί µέλος της, που
ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µία (1) µόνο φορά, ύστερα
από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Παλλη-
µνιακού Ταµείου, µπορεί να παραταθεί η προθεσµία της
παραγράφου 3 για τη συγκρότηση της Παλληµνιακής Ε-
πιτροπής για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός. Κατά το

διάστηµα αυτό η Διοικούσα Επιτροπή συνεχίζει να ασκεί
τις αρµοδιότητες της παραγράφου 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 32

1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 21 του
ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι αποφάσεις ορισµού της Επιτροπής δεν γνωστο-
ποιούνται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για
το οικείο ακαδηµαϊκό έτος.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4559/2018 (Α΄ 142) οι λέξεις «τις περιπτώσεις ββ΄,
γγ΄ και δδ΄» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τις περιπτώ-
σεις β΄, γ΄ και δ΄». 

3. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται εδάφιο το ο-
ποίο έχει ως εξής:

«Το γνωστικό αντικείµενο της θέσης καθορίζεται στην
προκήρυξη, σύµφωνα µε την αίτηση του υποψηφίου που
ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασµό µε το γνωστικό του α-
ντικείµενο και το συνολικό επιστηµονικό και ερευνητικό
του έργο και τις ανάγκες του Τµήµατος.»

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προστίθενται εδάφια, τα οποία έ-
χουν ως εξής: 

«Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµε-
νου εδαφίου, οι φοιτητές συνεχίζουν στα Πανεπιστηµια-
κά Τµήµατα τις σπουδές τους και έχουν εκ νέου τη δυνα-
τότητα υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, εντός του µη-
νός Ιουνίου 2019 σε προθεσµία που ορίζεται από τη Σύ-
γκλητο. Η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου δεν ανα-
καλείται. Η απόφαση της Συγκλήτου δηµοσιεύεται του-
λάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν την έναρξη της προθε-
σµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος και των Τµηµάτων
του Α.Ε.Ι..»

5. Στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθενται εδάφια

ως εξής: «Με όµοια απόφαση καθορίζεται και η έδρα του
Α.Σ.Α.Ε.Ε.. Το Ίδρυµα στις εγκαταστάσεις του οποίου ε-
δρεύει το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αναλαµβάνει και τη διοικητική του
υποστήριξη.» 
β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 αντικαθίσταται

ως εξής: «β) Με απόφαση των µελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., κα-
τά την πρώτη συνεδρίασή του, ορίζονται o Πρόεδρος και
o αναπληρωτής Προέδρου, ο οποίος προέρχεται από
τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι. και αναπληρώνει τον Πρό-
εδρο, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.»

6. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 21 του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017 οι λέξεις «όχι µετά τις 30.12.2018.» αντικα-
θίστανται από τις λέξεις «όχι µετά τις 30.12.2019.». Το
προηγούµενο εδάφιο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2019.

7. α) Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017
(Α΄114), το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 60 του
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), τροποποιείται ως εξής: 

«5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του
παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται για τους υποψήφι-
ους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου.» 
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β) Αν επταµελής επιτροπή για την έγκριση διδακτορι-
κής διατριβής υποψήφιου διδάκτορα, που έχει γίνει δε-
κτός πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, συ-
γκροτήθηκε χωρίς τα αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π.,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 41, η συγκρό-
τησή της είναι νόµιµη. 

Άρθρο 33
Επιτροπή ισότητας των φύλων

1. Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται και συγκρο-
τείται σε κάθε Α.Ε.Ι. άµισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύ-
λων (Ε.Ι.Φ.) ως συµβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου
και των Διοικήσεων των Σχολών και Τµηµάτων για την
προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας
και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδηµαϊκής ζωής. 

2. Η Ε.Ι.Φ. είναι εννεαµελής και αποτελείται από έξι (6)
µέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έ-
ναν (1) διοικητικό υπάλληλο και έναν (1) φοιτητή. Τα µέ-
λη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δηµοσιεύει
ο Πρύτανης. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τρι-
µελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συ-
ντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγη-
ση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των µε-
λών λαµβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνει-
σφορά των υποψηφίων στα πεδία της ισότητας των φύ-
λων, της καταπολέµησης των ανισοτήτων και διακρίσε-
ων και της αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού.

3. Η Ε.Ι.Φ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και δια-

σφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές,
ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύµατος
και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη
Σύγκλητο, 
β) εισηγείται στα αρµόδια όργανα µέτρα για την προώ-

θηση της ισότητας και την καταπολέµηση του σεξισµού, 
γ) παρέχει ενηµέρωση και επιµόρφωση στα µέλη της

ακαδηµαϊκής κοινότητας σε θέµατα σχετικά µε το φύλο
και την ισότητα,
δ) παρέχει υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε περιπτώ-

σεις καταγγελιών για διακριτική µεταχείριση ή παρενο-
χλητική συµπεριφορά,
ε) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σε-

µιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη µελέτη του
φύλου, 
στ) προωθεί την εκπόνηση µελετών και ερευνών σχε-

τικά µε θέµατα που σχετίζονται µε το πεδίο της αρµοδιό-
τητάς της, 
ζ) παρέχει συνδροµή προς θύµατα διακρίσεων όταν

καταγγέλλουν διακριτική µεταχείριση. Με τον εσωτερι-
κό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. ρυθµίζονται ειδικότερα τα θέµα-
τα υποστήριξης των θυµάτων διακριτικής µεταχείρισης
από την Επιτροπή.

Άρθρο 34
Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.)

1. Συνιστάται Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο Εκπαίδευσης και
Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε.)
µε έδρα τη Λαµία.

2. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και α-
ποτελείται από δεκατρία (13) µέλη: 
α) έξι (6) µέλη είναι µέλη Δ.Ε.Π., από τα οποία δύο (2)

προτείνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας, δύο (2) από τη Σύγκλητο του Ε.Κ.Π.Α. και δύο (2)
από τη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, ένα από τα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος, 
β) ένα (1) µέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συµβού-

λιο Έρευνας και Καινοτοµίας (Ε.Σ.Ε.Κ.),
γ) ένα (1) µέλος επιλέγεται από τον Υπουργό Παιδεί-

ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
δ) δύο (2) µέλη υποδεικνύονται από την Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας, 
ε) ένα (1) µέλος υποδεικνύεται από τα επιµελητήρια

που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια και
στ) δύο (2) µέλη υποδεικνύονται από την Περιφερεια-

κή Ένωση Δήµων Στερεάς Ελλάδας.
3. Τα µέλη του Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε έχουν τριετή θητεία, µε

δυνατότητα ανανέωσης και δεν λαµβάνουν αποζηµίωση
για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έ-
ξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και
µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπα-
ραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της
υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιου νό-
µου. Τα οδοιπορικά έξοδα του προηγούµενου εδαφίου
καταβάλλονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

4. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α) µελετά τις προϋποθέσεις ίδρυσης Α.Ε.Ι. και Ερευνη-

τικών Κέντρων (Ε.Κ.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας, εκπονεί σχετική έκθεση βιωσιµότητας και εισηγεί-
ται µέχρι τις 31.12.2020 στον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων την ίδρυσή τους, λαµβάνοντας υ-
πόψη: 
αα) τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους

που έχει θέσει κάθε Α.Ε.Ι. και Ε.Κ., τη δυνατότητα εκπαι-
δευτικών και ερευνητικών συνεργειών µεταξύ τους και
τη διαµόρφωση κρίσιµων κοινών υποδοµών,
ββ) την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας και τις

σχετικές εισηγήσεις ή µελέτες του Περιφερειακού Συµ-
βουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (Π.Σ.Ε.Κ.), σύµφωνα
µε το άρθρο 10 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), καθώς και τις
κοινωνικές ανάγκες της περιοχής,
γγ) τις δυνατότητες για συνέργειες των οικονοµικών

δραστηριοτήτων της περιοχής (αγροτική παραγωγή, βιο-
µηχανία, τουρισµός κ.λπ.) µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
β) συντονίζει και προωθεί τη συνεργασία και την ανά-

πτυξη κοινών δράσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ των
Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. µε την αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς, πολιτι-
στικούς και οικονοµικούς φορείς της Περιφέρειας. Στα
πλαίσια αυτά: 
αα) εισηγείται στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σχετικά µε τις διαδικα-
σίες, τα µέσα και τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανά-
πτυξή τους, 
ββ) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευµάτων ετήσιες εκθέσεις µε το βαθµό υλο-
ποίησης του στρατηγικού σχεδίου,
γγ) µελετά και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Έ-

ρευνας και Θρησκευµάτων προτάσεις στρατηγικής για
την ανάπτυξη της ανώτατης και επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης και της έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο, µε
στόχο την προαγωγή αυτών, σύµφωνα µε την αναπτυ-
ξιακή πολιτική και τις ανάγκες της Περιφέρειας. 
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5. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου
1, το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγι-
κής, στο οποίο αποτυπώνονται προτεινόµενες δράσεις
που εξασφαλίζουν ιδίως:
α) τη συνεργασία και τον συντονισµό των Α.Ε.Ι. και

Ε.Κ. της Περιφέρειας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό ε-
πίπεδο,
β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδο-

µών στην κατεύθυνση της συµπληρωµατικότητας και της
εξοικονόµησης πόρων,
γ) τη σύνδεση µε την τοπική κοινωνία,
δ) τη συµβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονοµική ανά-

πτυξη της Περιφέρειας.
6. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. κάθε δύο (2) έτη συντάσσει απο-

λογισµό πεπραγµένων, ο οποίος δηµοσιοποιείται µε κά-
θε πρόσφορο µέσο, καθώς και τις εκθέσεις των περιπτώ-
σεων δ΄ και στ΄ της παραγράφου 2.

2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συµµετέχουν στο
Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε ανα-
γκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του. Ο απο-
λογισµός λαµβάνεται υπόψη στην κατάρτιση του στρα-
τηγικού σχεδίου της επόµενης διετίας και κοινοποιείται
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

7. Το Α.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ε. για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της παραγράφου 4, µπορεί να συγκροτεί επιτροπές για
τη µελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα µέλη
των οποίων δεν δικαιούνται αµοιβή ή άλλη αποζηµίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για το Ελληνικό Ίδρυµα 

Έρευνας και Καινοτοµίας

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων διενερ-
γείται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ιδρύµα-
τος (πληροφοριακό σύστηµα ΕΛΙΔΕΚ) και µε διαδικασίες
που εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγµένη από πε-
ριττό διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση των προγραµµά-
των».

2. α. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 όπως αυ-
τή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 69 του  ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαι-
ούχων γίνεται από επιτροπή αξιολογητών, αποτελούµε-
νη από πέντε (5) έως είκοσι (20) µέλη. Η επιτροπή αξιο-
λόγησης µπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από έναν
ή περισσότερους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ανά-
λογα µε το είδος και το πλήθος των επιστηµονικών πε-
δίων που καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λό-
γω εµπειρογνώµονες και τα µέλη επιτροπών αξιολόγη-
σης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιο-
λογητών της παραγράφου 11 και έως τη δηµιουργία αυ-
τού από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του
άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και διαθέτουν τα
προσόντα που σχετίζονται µε το αντικείµενο του προς α-
ξιολόγηση έργου. Τους εµπειρογνώµονες και την επι-
τροπή ορίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο, ύστερα από ει-
σήγηση της Θεµατικής Συµβουλευτικής Επιτροπής του
άρθρου 8. Αν για ορισµένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι
απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί επι-

στήµονες ή οι υφιστάµενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες
της συγκεκριµένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, µε από-
φαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, να ορίζονται ως
µέλη ειδικοί επιστήµονες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών. Για την αµοιβή των εµπειρογνωµόνων και
των µελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 του
ν. 4429/2016, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις δαπάνες
των µετακινήσεών τους, εκτός έδρας, ισχύουν τα οριζό-
µενα στο άρθρο 2 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄
του ν. 4336/2015. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή,
τον ορισµό, τις µετακινήσεις εκτός έδρας και τις αµοιβές
των εµπειρογνωµόνων και των µελών των επιτροπών
δηµοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραµµα Διαύγεια
αµέσως µετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολο-
γήσεων». 
β. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τις

1.1.2017. 
3. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 5

του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η επιτροπή ενστάσεων αποφασίζει µέσα σε αποκλει-

στική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την παρέλευση
της προθεσµίας κατάθεσης των ενστάσεων». 

4. Η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«10. Για τον καθορισµό της αµοιβής των µελών των ε-
πιτροπών των παραγράφων 6 και 8 του παρόντος και των
µελών των επιτροπών ελέγχου και επαλήθευσης των
χρηµατοδοτούµενων από το ΕΛΙΔΕΚ δράσεων, οι οποίες
ορίζονται σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό λει-
τουργίας του, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21
του ν. 4354/2015. Οι εν λόγω αµοιβές βαρύνουν τον προ-
ϋπολογισµό του ΕΛΙΔΕΚ».

5. Στο άρθρο 5 του ν. 4429/2016 προστίθεται παράγρα-
φος 11 ως εξής:

«11.α. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέτα-
ση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηµατοδο-
τούµενων δράσεων του Ιδρύµατος δηµιουργείται Μη-
τρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών – Εµπειρογνωµό-
νων, επιστηµόνων εγνωσµένου κύρους, από το οποίο
προέρχονται οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες και τα µέ-
λη των επιτροπών εµπειρογνωµόνων και ενστάσεων των
παραγράφων 5 και 8 αντιστοίχως, καθώς και οι πιστοποι-
ητές της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
β. Ο καθορισµός των τυπικών και ουσιαστικών προσό-

ντων και η πιστοποίηση των µελών του Μητρώου της πα-
ραγράφου 6 πραγµατοποιείται από πενταµελή επιτροπή,
η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού και α-
παρτίζεται από τρία (3) µέλη της Συµβουλευτικής Επι-
τροπής και δύο (2) µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου
του Ιδρύµατος». 

6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος για τη διαδικα-
σία αξιολόγησης των προτάσεων εφαρµόζονται στις
προκηρύξεις που δηµοσιεύονται µετά τις 1.1.2019. 

7. Στο άρθρο 8 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) προστίθεται
παράγραφος 13, ως εξής:

«13. Κάθε µέλος του Ε.Σ. του Ιδρύµατος επικουρείται
στο έργο του από Θεµατική Συµβουλευτική Επιτροπή
(ΘΕ.Σ.Ε.) αποτελούµενη από πέντε (5) καταξιωµένους ε-
πιστήµονες εξειδικευµένους στη θεµατική περιοχή που
εποπτεύει. Στη ΘΕ.Σ.Ε. µετέχει αυτοδικαίως, ο Πρόε-
δρος του αντίστοιχου θεµατικού ΤΕΣ, µε αναπληρωτή
του τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΣ. Για τη συγκρότηση της
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ΘΕ.Σ.Ε., η Συµβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύµατος προ-
τείνει στον Υπουργό διπλάσιο τουλάχιστον αριθµό µε-
λών, τα οποία προέρχονται από το ΕΣΕΚ ή το αντίστοιχο
θεµατικό ΤΕΣ. Ο Υπουργός εκδίδει την πράξη συγκρότη-
σης της ΘΕ.Σ.Ε.. 
Συντονιστής της ΘΕ.Σ.Ε. είναι αυτοδικαίως το (1) µέ-

λος του Ε.Σ., µε πρωτοβουλία του οποίου συνεδριάζουν
οι ΘΕ.Σ.Ε. τουλάχιστον (2) δύο φορές το χρόνο. Η θη-
τεία των µελών της ΘΕ.Σ.Ε. είναι ετήσια µε δυνατότητα
ανανέωσης. Τα µέλη της ΘΕ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της
θητείας τους υπόκεινται στα ασυµβίβαστα της παραγρά-
φου 2.
Οι ΘΕ.Σ.Ε. έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα, επικου-

ρούν το Ε.Σ. και συµβάλλουν στη διαµόρφωση επιστηµο-
νικών προτεραιοτήτων. Ειδικά για την αξιολόγηση των
προτάσεων κάθε προκήρυξης, οι ΘΕ.Σ.Ε. συγκαλούνται
υποχρεωτικώς εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λή-
ξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, προκειµένου
να προτείνουν στο Επιστηµονικό Συµβούλιο εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη σύ-
γκλησή τους τουλάχιστον διπλάσιο αριθµό εµπειρογνω-
µόνων από τον απαιτούµενο για τη συγκρότηση της επι-
τροπής αξιολόγησης των προτάσεων, σύµφωνα µε το
άρθρο 5. Αν κάποια ΘΕ.Σ.Ε. δεν υποβάλλουν για οποιον-
δήποτε λόγο τον κατάλογο των υποψήφιων εµπειρογνω-
µόνων η επιλογή τους γίνεται από το Ε.Σ.».

8. Στην παρ. 12 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προ-
στίθεται παράγραφος δ΄ ως εξής:

«δ. Οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 63 εφαρµόζονται
αναλόγως στο Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτο-
µίας (ΕΛΙΔΕΚ). Όπου αναφέρεται Α.Ε.Ι. και Ε.Λ.Κ.Ε. νο-
είται το ΕΛΙΔΕΚ, όπου αναφέρεται η Επιτροπή Ερευνών
νοείται το Επιστηµονικό Συµβούλιο, όπου αναφέρεται η
Σύγκλητος νοείται η Γενική Συνέλευση και όπου αναφέ-
ρεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών νοείται ο Δι-
ευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ. Οι αρµοδιότητες της Μονάδας
Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.
ασκούνται από την αντίστοιχη οργανική µονάδα του ΕΛΙ-
ΔΕΚ και οι αρµοδιότητες του Π.Ο.Υ. της Μονάδας του
Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από τον Π.Ο.Υ. του ΕΛΙΔΕΚ. Το ΕΛΙ-
ΔΕΚ εξακολουθεί να έχει ένα Α.Φ.Μ.. 
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 58, η

παράγραφος 1 του άρθρου 64, η παρ. 2 του άρθρου 65
και η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του     ν.
4485/2017 εφαρµόζονται και στο Ελληνικό Ίδρυµα Έρευ-
νας και Καινοτοµίας».

9. Για τη χρηµατοδότηση εξοπλισµού µεγάλης αξίας ά-
νω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ από τις δρά-
σεις του ΕΛΙΔΕΚ απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Γενι-
κής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η ρύθµιση
αυτή καταλαµβάνει και τις προκηρύξεις του Ιδρύµατος
για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των
προτάσεων.

Άρθρο 36
Ρυθµίσεις για τους ερευνητικούς φορείς

1. Η περίπτωση 10 της παρ. Α΄ του άρθρου 13Α του  ν.
4310/2014, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρ-
θρου 20 του ν. 4521/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το ο-
ποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
(Ι.Μ.Β.Β.).

β. Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής
(Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).

γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δοµής και Λέιζερ
(Ι.Η.Δ.Λ.).

δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.).
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.).
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Ι.Υ.Μ.).
ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.).
η. Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (Ι.Π.Ε.).»
2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014:
α) το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα-

γράφου Γ, το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 34 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) καταργείται,
β) προστίθεται παράγραφος Δ΄ ως εξής:
«Δ. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που ε-

ποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και διοικείται από τη Διοικητική Επιτροπή του
Ινστιτούτου, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως
προς:
α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και

εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δι-
καιώµατα και υποχρεώσεις αυτού,
β) το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου,
γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών

προγραµµάτων / έργων.
Για τα λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του

Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του ιδρυτικού του νόµου (ν. 4160/1929,
Α΄ 198), του Οργανισµού του και του ειδικού θεσµικού
του πλαισίου. Όπου στο ν. 4310/2014 αναφέρεται το Δ.Σ.
του ερευνητικού κέντρου, νοείται η Διοικητική Επιτροπή
του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.»

3. Η παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του    ν.
4386/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Αν κενωθεί οργανική θέση ή αποχωρήσει, για ο-
ποιονδήποτε λόγο, προσωπικό που υπηρετεί ως µόνιµο ή
µε σχέση αορίστου χρόνου σε ερευνητικό ή τεχνολογικό
φορέα, διατηρείται η θέση». 

4. Στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014, όπως αυτό αντικα-
ταστάθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4386/2016, προστίθεται
παράγραφος 19 ως εξής:

«19. Το σύνολο του προσωπικού του Ινστιτούτου και
των απασχολουµένων σε αυτό µε οποιαδήποτε σχέση
(εργασίας, έργου, υποτροφία, κ.λπ.) συνιστούν την Ολο-
µέλεια του Ινστιτούτου. Η Ολοµέλεια συνέρχεται τακτι-
κά δύο (2) φορές το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του Ε.Σ.Ι., ο οποίος και προεδρεύει των εργα-
σιών της. Η Ολοµέλεια µπορεί να συνέλθει εκτάκτως αν
το ζητήσει ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. ή ο Διευθυντής του Ιν-
στιτούτου ή τα 2/3 του ερευνητικού και λοιπού προσωπι-
κού του Ινστιτούτου. Κατά τις συνεδριάσεις της Ολοµέ-
λειας:
α) το προσωπικό του Ινστιτούτου ενηµερώνεται από το

Διευθυντή και τα µέλη του Ε.Σ.Ι. για τους στρατηγικούς
στόχους του Ινστιτούτου και το βαθµό υλοποίησης αυ-
τών,
β) παρουσιάζονται οι εκθέσεις απολογισµού του Διευ-

θυντή του Ινστιτούτου κατά το µέσο και το τέλος της θη-
τείας του,
γ) το προσωπικό του Ινστιτούτου διαβουλεύεται και

διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας
του Ινστιτούτου,
δ) κατόπιν πρότασης του Ε.Σ.Ι., η Ολοµέλεια του Ινστι-
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τούτου συνέρχεται και διαβουλεύεται µε αυτό για ζητή-
µατα των περιπτώσεων β΄ έως ε΄ της παραγράφου 6 του
άρθρου 17». 

5. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ του δεύτερου εδα-
φίου του άρθρου 134 του ν. 4472/2017 και της υποπερί-
πτωσης α΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 135 του ίδιου νόµου εφαρµόζονται από την έ-
ναρξη ισχύος του εν λόγω νόµου στον Γενικό Διευθυντή
Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

6. Εκκρεµείς αιτήσεις µετατάξεων του προσωπικού
των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 που έχουν υποβληθεί δυνάµει των
µεταβατικών διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 124) που,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετεί µε από-
σπαση στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
για τις οποίες έχει ήδη γνωµοδοτήσει θετικά το Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο του φορέα υποδοχής διενεργούνται
στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας µε από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης µε την ίδια σχέση εργασίας και σε θέση κλά-
δου/ειδικότητας αντίστοιχης των τυπικών του προσό-
ντων. Αν το ανωτέρω προσωπικό προέρχεται από ερευ-
νητικά κέντρα που είναι Ν.Π.Ι.Δ. και δεν κατέχει οργανι-
κές θέσεις, µε την απόφαση της µετάταξης συνιστώνται
για το προσωπικό αυτό προσωποπαγείς θέσεις στη
Γ.Γ.Ε.Τ., οι οποίες καταργούνται µε την µε οποιονδήπο-
τε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
Για το συγκεκριµένο προσωπικό ήδη καταβάλλεται µι-
σθοδοσία από τους φορείς προέλευσης, στους οποίους
υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις για το σκοπό αυτό.
Οι εν λόγω πιστώσεις µεταφέρονται στο φορέα υποδο-
χής. Τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα των µετατασ-
σοµένων διατηρούνται. Το προσωπικό που µετατάσσεται
µε βάση την παρούσα διάταξη, διέπεται από τις διατά-
ξεις περί βαθµολογικών προαγωγών και µισθολογικής ε-
ξέλιξης των δηµοσίων υπαλλήλων. 

7. Στα Εθνικά Δίκτυα τα οποία αποσκοπούν στην εµβά-
θυνση της γνώσης σε συγκεκριµένο επιστηµονικό τοµέα
δύναται να συµµετέχουν εκτός των φορέων του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 και Α.Ε.Ι., φορείς που εποπτεύο-
νται από Υπουργεία και φορείς του δηµοσίου τοµέα.

8. Οι ερευνητές Δ΄ βαθµίδας, οι οποίοι υπηρετούν κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα ερευνητικά Ιν-
στιτούτα της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, αξιολογούνται υποχρεωτικά µε τη συµπλή-
ρωση δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Αν αξιολογηθούν θετικά, προάγονται στη βαθµίδα
του ερευνητή Γ΄. Αν αξιολογηθούν αρνητικά, µπορούν
να ζητήσουν µία (1) φορά την επαναξιολόγησή τους, µέ-
σα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ακόµη ετών, διαφορετι-
κά ή σε περίπτωση αρνητικής νέας αξιολόγησής τους,
λύνεται η σχέση εργασίας τους µε τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ. Η εξέλιξη διενεργείται σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014. 

Άρθρο 37
Ρυθµίσεις για την οικονοµική διαχείριση 

των ερευνητικών έργων

1. Οι συνεργαζόµενοι ερευνητές που συµµετέχουν µε
την ιδιότητα του µεταδιδάκτορα µε σύµβαση εργασίας ι-

διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε ερευνητικά έρ-
γα/προγράµµατα των ερευνητικών κέντρων και τεχνολο-
γικών φορέων, των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των Ε.Π.Ι.,
διέπονται ως προς το ωράριο από τις διατάξεις για το ε-
ρευνητικό προσωπικό και τα µέλη Δ.Ε.Π.. 

2. α. Στο άρθρο 130 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 375 του    ν.
4412/2016 (Α΄ 147), µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθε-
ται τρίτο εδάφιο, ως εξής:

«Ειδικά, για τις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται
από τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας
των Α.Ε.Ι., τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και τα Ερευνητικά Πανεπι-
στηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), το ανωτέρω ποσό ορίζεται
σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ».
β. Για δαπάνη προµηθειών ίση ή κατώτερη του ποσού

των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, η απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης που ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει επέχει θέση απόφα-
σης απευθείας ανάθεσης.

3. Ταµειακές και δανειακές διευκολύνσεις που κατα-
βλήθηκαν από τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, τα
Ε.Π.Ι. ή τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. µεταξύ των ερευνητικών προ-
γραµµάτων που αυτοί διαχειρίζονται ή ταµειακές και δα-
νειακές διευκολύνσεις που καταβλήθηκαν από τα αποθε-
µατικά των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προς τα Α.Ε.Ι. ή τις Εται-
ρείες αξιοποίησης περιουσίας των Α.Ε.Ι. είναι νόµιµες, ε-
φόσον δόθηκαν κατόπιν απόφασης των συλλογικών
τους οργάνων για την εκπλήρωση των σκοπών των ε-
ρευνητικών προγραµµάτων ή αντίστοιχα των σκοπών
των Α.Ε.Ι, των ερευνητικών κέντρων ή των Ε.Π.Ι..

4. Στο εδάφιο δ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρ-
θρου 59 του ν. 4485/2017, η οποία προστέθηκε µε την
παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 διαγράφεται η
φράση «για δαπάνες µετακινήσεων». 

5. Στην παρ. 11 του άρθρου 98 του ν. 4547/2018 υπά-
γονται και οι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Α.Ε.Ι. κα-
τά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που αφορούν
στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε..

6. Η παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του άρ-
θρου 68 εγκρίνεται το αργότερο έως τις 31.12.2019. Οι
υφιστάµενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδη-
γοί Χρηµατοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το µέ-
ρος που τα προβλεπόµενα σε αυτούς δεν αντίκεινται
στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως τις
31.12.2019. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηµα-
τοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθµίζει
µε αποφάσεις ζητήµατα που προβλέπονται στους εν λό-
γω Οδηγούς».

7. Για την πληρωµή δαπανών υποστήριξης των δρα-
στηριοτήτων της Γ.Γ.Ε.Τ., στις οποίες δεν περιλαµβάνε-
ται η κάλυψη λειτουργικών εξόδων, δύναται να γίνει
χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

8. Η χρηµατοδότηση και η κατανοµή των πιστώσεων
των δράσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και των
δράσεων που αφορούν την καταβολή εθνικής συµµετο-
χής σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στον
Ε.Λ.Κ.Ε./Γ.Γ.Ε.Τ. γίνεται µετά από αίτηµα της Γ.Γ.Ε.Τ.
και οι πόροι κατατίθενται άνευ υπολόγου στον λογαρια-
σµό που τηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)

Στο π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) επέρχονται οι εξής τροποποι-
ήσεις:

1. α) Οι υποπεριπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της
περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 18/2018 αναριθµούνται σε γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄,
αντίστοιχα.
β) Στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2

του π.δ. 18/2018 προστίθεται υποπερίπτωση β΄ ως εξής:
«β) η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπο-

δοµών και Εξετάσεων.»
2. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 οι λέξεις «, ο

προγραµµατισµός και η διενέργεια των πάσης φύσεως ε-
ξετάσεων και η εφαρµογή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«και ο προγραµµατισµός».
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 τροποποιείται ως ε-

ξής:
αα) Η περίπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Α-

πλούστευσης Διαδικασιών».
ββ) Καταργούνται οι περιπτώσεις γ΄, ε΄ και στ΄ και η

περίπτωση δ΄ αναριθµείται σε γ΄.
3. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 2 καταργείται η περίπτωση γ΄ και

οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθµούνται σε γ΄ και δ΄, α-
ντίστοιχα, οι οποίες αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Τµήµα Γ΄ Στρατηγικού Σχεδιασµού της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.
δ) Τµήµα Δ΄ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.»
β) Καταργείται η παράγραφος 5 και οι παράγραφοι 6

και 7 αναριθµούνται σε 5 και 6, αντίστοιχα.
γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 οι λέξεις «Το

Τµήµα Δ΄» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Το Τµήµα Γ΄».
δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 οι λέξεις «Το

Τµήµα Ε΄» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Το Τµήµα Δ΄».
4. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλού-

στευσης Διαδικασιών».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 οι λέξεις «Α-

νάπτυξης Εφαρµογών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«Απλούστευσης Διαδικασιών» και καταργούνται οι περι-
πτώσεις α΄ έως στ΄, ενώ οι περιπτώσεις ζ΄ και η΄ ανα-
ριθµούνται σε α΄ και β΄ αντίστοιχα, οι οποίες αντικαθί-
στανται ως εξής:

«α) Τµήµα Α΄ Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης του Πολίτη.
β) Τµήµα Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλι-

σης και Διοικητικής Υποστήριξης.».
γ) Στην παράγραφο 2 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και

δ΄ ως εξής:
«γ) Τµήµα Γ΄ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικα-

σιών.
δ) Τµήµα Δ΄ Πρωτοκόλλου.».
δ) Καταργούνται οι παράγραφοι 3 έως 8 και οι παρά-

γραφοι 9 και 10 αναριθµούνται σε 3 και 4, αντίστοιχα.
ε) Προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Το Τµήµα Γ΄ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδι-

κασιών είναι αρµόδιο για:

α) τον χειρισµό όλων των θεµάτων οργάνωσης και α-
πλούστευσης των διαδικασιών των υπηρεσιών του Υ-
πουργείου και των εποπτευόµενων φορέων του, σε συ-
νεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, µε στόχο την ταχύ-
τερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών,
β) την ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών

και µεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικό-
τητας των υπαλλήλων,
γ) τη µελέτη των χρησιµοποιούµενων εντύπων δικαιο-

λογητικών, που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλ-
λουν οι συναλλασσόµενοι και την εισήγηση για τη βελ-
τίωση και τυποποίησή τους,
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
6. Το Τµήµα Δ΄ Πρωτοκόλλου είναι αρµόδιο για:
α) τη διακίνηση κάθε είδους αλληλογραφίας, αδιαβάθ-

µητης και διαβαθµισµένης,
β) την πρωτοκόλληση εγγράφων και την επικύρωση α-

ντιγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου,
γ) την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου του κεντρικού

πρωτοκόλλου,
δ) τη λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής διαχεί-

ρισης εγγράφων,
ε) την τήρηση του γενικού αρχείου των διευθύνσεων

των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου,
στ) την οργάνωση και τη διαχείριση της βιβλιοθήκης

του Υπουργείου,
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
5. Καταργείται η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 και

η παράγραφος 8 του άρθρου 12, το οποίο αναριθµείται
σε άρθρο 15.

6. Τα άρθρα 13 και 14 αναριθµούνται σε 15Β και 15Γ, α-
ντίστοιχα και το άρθρο 15 αναριθµείται σε άρθρο 12.

7. Προστίθεται άρθρο 13 ως εξής:

«Άρθρο 13
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, 

Υποδοµών και Εξετάσεων

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ψη-
φιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων είναι η
ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, η ψηφιοποίηση
διαδικασιών, καθώς και ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, ο
προγραµµατισµός και η διενέργεια των πάσης φύσεως ε-
ξετάσεων αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων.

2. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδο-
µών και Εξετάσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες ορ-
γανικές µονάδες:
α) Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµά-

των.
β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστηµά-

των.
γ) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
δ) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτο-

µίας.»
8. Προστίθεται άρθρο 14 ως εξής:

«Άρθρο 14
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι η υλοποίηση και πα-
ρακολούθηση πληροφοριακών συστηµάτων επί των δια-
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δικασιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων.

2. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµά-
των συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονά-
δες:
α) Τµήµα Α΄ Εφαρµογών Διορισµών Προσωπικού Πρω-

τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
β) Τµήµα Β΄ Εφαρµογών Κινητικότητας και Εξέλιξης

Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης.
γ) Τµήµα Γ΄ Εφαρµογών Ανώτατης Εκπαίδευσης.
δ) Τµήµα Δ΄ Υποστηρικτικών Εφαρµογών.
ε) Τµήµα Ε΄ Εφαρµογών Εξετάσεων.
στ) Τµήµα Στ΄ Εφαρµογών Γραµµατειών Έρευνας και

Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.»
3. Το Τµήµα Α΄ Εφαρµογών Διορισµού Προσωπικού

Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι
αρµόδιο για:
α) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των

Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στο διορισµό
των µόνιµων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθ-
µιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
β) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των

Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στην πρό-
σληψη των αναπληρωτών και του λοιπού προσωπικού
στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης,
γ) την εξαγωγή δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων

από τις βάσεις δεδοµένων,
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Β΄ Εφαρµογών Κινητικότητας και Εξέλι-

ξης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης είναι αρµόδιο για:
α) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των

Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στην υπηρε-
σιακή κατάσταση και εξέλιξη του µόνιµου εκπαιδευτικού
και του λοιπού προσωπικού της Πρωτοβάθµιας και της
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
β) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των

Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στην κινητι-
κότητα του µόνιµου εκπαιδευτικού και του λοιπού προ-
σωπικού της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης,
γ) την εξαγωγή δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων

από τις βάσεις δεδοµένων,
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Γ΄ Εφαρµογών Ανώτατης Εκπαίδευσης εί-

ναι αρµόδιο για:
α) την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονι-

σµό των εργασιών των Φορέων που υλοποιούν, διαχειρί-
ζονται και λειτουργούν τα δίκτυα και Πληροφοριακά Συ-
στήµατα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
β) την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Πληροφορια-

κών Συστηµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
γ) την εκπόνηση µελετών για την απλούστευση των

διαδικασιών που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
δ) τη δηµιουργία, την οργάνωση και τη συντήρηση των

βάσεων δεδοµένων που αφορούν σε ιδρύµατα, φορείς,
προσωπικό, φοιτητές/σπουδαστές της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης,
ε) την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων που α-

φορούν σε διαδικασίες του προσωπικού της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και των φοιτητών/σπουδαστών,
στ) τη συντήρηση και την επέκταση Πληροφοριακών

Συστηµάτων εφαρµογών και δικτυακών πυλών στην Α-
νώτατη Εκπαίδευση,
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
6. Το Τµήµα Δ΄ Υποστηρικτικών Εφαρµογών είναι αρ-

µόδιο για:
α) τη σχεδίαση και την ανάπτυξη των Πληροφοριακών

Συστηµάτων και εφαρµογών του Υπουργείου,
β) την αναβάθµιση και επέκταση παλαιότερων εφαρ-

µογών και τη µετατροπή τους σε νέες σύµφωνα µε τις
σύγχρονες προδιαγραφές ανάπτυξης, ασφάλειας και
λειτουργίας,
γ) την ενοποίηση υπολογιστικών συστηµάτων µε σκο-

πό την εξάλειψη καταχώρισης και συντήρησης στοιχείων
σε πολλαπλά υπολογιστικά συστήµατα,
δ) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας

των µεθόδων και των λογισµικών που αναπτύσσει,
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
7. Το Τµήµα Ε΄ Εφαρµογών Εξετάσεων είναι αρµόδιο

για: 
α) τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των

Πληροφοριακών Συστηµάτων για την προετοιµασία και
τη δηµιουργία αρχείου εξετάσεων µαθητών Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης και αποφοίτων, τέκνων Ελλήνων
εξωτερικού, αλλοδαπών, αθλητών και λοιπών κατηγο-
ριών σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πι-
στοποιήσεων,
β) την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακών Συ-

στηµάτων για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των
βαθµολογιών και των αιτήσεων προτιµήσεων των υπο-
ψηφίων,
γ) την έκδοση των αποτελεσµάτων εισαγωγής σε Ι-

δρύµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
δ) τη δηµιουργία και την οργάνωση βάσεων δεδοµέ-

νων υποψηφίων για την πιστοποίηση ξένης γλώσσας,
γνώσης Η/Υ, δεξιοτήτων και την έκδοση των σχετικών α-
ποτελεσµάτων,
ε) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας

των οικείων λογισµικών,
στ) την εισήγηση προτάσεων για την απλούστευση

των διαδικασιών που αφορούν στη διεξαγωγή Εξετάσε-
ων,
ζ) την επεξεργασία των στατιστικών αποτελεσµάτων

που εξάγονται από τις βάσεις δεδοµένων της Διεύθυν-
σης και αφορούν σε εξετάσεις,
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
8. Το Τµήµα Στ΄ Εφαρµογών των Γραµµατειών Έρευ-

νας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης
είναι αρµόδιο για:
α) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συ-

στηµάτων και εφαρµογών που σχετίζονται µε την Επαγ-
γελµατική Κατάρτιση είτε σε δηµόσιες είτε σε ιδιωτικές
δοµές,
β) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συ-

στηµάτων και εφαρµογών που σχετίζονται µε την Εκπαί-
δευση Ενηλίκων,
γ) την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακών Συ-

στηµάτων και εφαρµογών που αφορούν στο ανθρώπινο
δυναµικό (διοικητικό και εκπαιδευτικό) της Γενικής Γραµ-
µατείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραµµατείας Διά Βί-
ου Μάθησης,
δ) την ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συ-

στηµάτων και εφαρµογών που σχετίζονται µε τις Εξετά-
σεις Ελληνοµάθειας,
ε) το σχεδιασµό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συ-
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στηµάτων και εφαρµογών που αφορούν στα Κέντρα Με-
ταλυκειακής Εκπαίδευσης/Κολλέγια (µητρώο αδειοδοτή-
σεων, µητρώο διδασκόντων κ.λπ.),
στ) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών

Συστηµάτων και εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας
Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραµµατείας Δία Βίου Μάθη-
σης,
ζ) την εποπτεία και την παρακολούθηση των εργασιών

των φορέων που υλοποιούν και διαχειρίζονται Πληροφο-
ριακά Συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας,
η) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας

των οικείων λογισµικών,
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
9. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5, η οποία τρο-

ποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 30 του
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), µετά τις «λέξεις Νέας Γενιάς» και
πριν τις λέξεις «και της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου
Μάθησης,» προστίθενται οι λέξεις «συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των ελέγχων και εγκρίσεων των απολογισµών
των δικαιούχων χρηµατοδοτούµενων-επιχορηγούµενων
φορέων του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄ 128)».
β) Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 6 οι λέξεις «Υ-

πουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «αρµόδιο Υπουργείο» και οι λέ-
ξεις «Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Δηµο-
σίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)» αντικαθίστανται από τις λέ-
ξεις «και τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Διαχείρι-
σης Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων».

10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 προστίθεται πε-
ρίπτωση η΄ ως εξής:

«η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
11. Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: 
αα) Η περίπτωση δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη συγκέντρωση καταστάσεων µισθοδοσίας, τον έ-

λεγχο ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή
Πληρωµής (ΕΑΠ) την εξόφληση χρηµατικών ενταλµά-
των που εκδίδονται από τη ΓΔΟΥ, µέσω της Ενιαίας Αρ-
χής Πληρωµής,».
ββ) Προστίθεται περίπτωση ιστ΄ ως εξής:
«ιστ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
β) Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη συγκέντρωση καταστάσεων µισθοδοσίας, τον έ-

λεγχο ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή
Πληρωµής (ΕΑΠ) και την εξόφληση χρηµατικών ενταλ-
µάτων που εκδίδονται από την Γενική Διεύθυνση Οικονο-
µικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) µέσω της Ενιαίας Αρχής Πλη-
ρωµής,».
ββ) Προστίθεται περίπτωση ιστ΄ ως εξής:
«ιστ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
γ) Στην παράγραφο 5 προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως ε-

ξής:
«ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
δ) Στην παράγραφο 6 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως ε-

ξής:
«ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
12. Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση κα΄ ως

εξής:

«κα) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
β) Στην παράγραφο 4 προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως ε-

ξής:
«ιζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
γ) Στην παράγραφο 5 προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως ε-

ξής:
«ιθ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
δ) Στην παράγραφο 6 προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως

εξής:
«κβ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
ε) Στην παράγραφο 7 προστίθεται περίπτωση κα΄ ως

εξής:
«κα) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
13. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 33

του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) την άδεια εισόδου για τη διεξαγωγή ερευνών και

πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στα
Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.),».

14. Το άρθρο 51 τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 3 καταργείται και

οι υπόλοιπες περιπτώσεις αναριθµούνται.
β) Στην παράγραφο 7 η περίπτωση ιβ΄ αναριθµείται σε

ιγ΄ και προστίθεται περίπτωση ιβ΄ ως εξής: 
«ιβ΄) την έγκριση των ωρολόγιων προγραµµάτων των

σχολικών µονάδων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,».
15. Το άρθρο 52 τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 3 καταργείται και

οι υπόλοιπες περιπτώσεις αναριθµούνται.
β) Στην παράγραφο 7 η περίπτωση ιγ΄ αναριθµείται σε

ιδ΄ και προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής: 
«ιγ) την έγκριση των ωρολόγιων προγραµµάτων των

σχολικών µονάδων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,».
16. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου

54 µετά τις λέξεις «των Γενικών Γραµµατειών του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.,» και πριν από τις λέξεις «των Ανεξάρτητων
Αρχών» προστίθενται οι λέξεις «των Δηµόσιων Βιβλιο-
θηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος».

17. α) Στην παράγραφο 10 του άρθρου 67, όπως αυτή
προστέθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 30 του
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), η περίπτωση ιστ΄ αναριθµείται σε
ιη΄ και προστίθενται περιπτώσεις ιστ΄ και ιζ΄ ως εξής:

«ιστ) την υποβολή περιοδικών εκθέσεων, τις οποίες ε-
λέγχει και προωθεί και φέρει την ευθύνη για τις διαδικα-
σίες, προκειµένου για τη σύνταξη της ετήσιας διαβεβαί-
ωσης προς την ΕΕ επί της υλοποίησης των προγραµµά-
των,
ιζ) τη διοργάνωση του Εθνικού Διαγωνισµού για Νέ-

ους Επιστήµονες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-
γράµµατος για την Άνοιξη της Ευρώπης, σε εθνικό επί-
πεδο,».
β) Οι περιπτώσεις η΄ και θ΄ του άρθρου 69 καταργού-

νται και η περίπτωση ι΄ του ιδίου άρθρου αναριθµείται σε
η΄.

18. Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 73, οι λέξεις «δύο
(2)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε (5)».

19. Το άρθρο 84 τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις οργανικές µονάδες του Υπουργείου, µε εξαίρε-

ση τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προ-
γραµµατισµού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και
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Εξετάσεων, τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών, τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών
Συστηµάτων και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυα-
κών Συστηµάτων, καθώς και τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, προΐστανται, ως εξής:»
β) Στην παράγραφο 3 µετά τις λέξεις «Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης» και πριν τις λέξεις «προΐσταται υπάλ-
ληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής» προστίθενται οι λέ-
ξεις «και στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων,
Υποδοµών και Εξετάσεων»
γ) Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «Διεύθυνση Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρµογών» αντικα-
θίστανται µε τις λέξεις «Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων».
δ) Στην παράγραφο 7 µετά τις λέξεις «Τεχνολογίας και

Καινοτοµίας» και πριν τις λέξεις «προΐσταται υπάλληλος
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής» προστίθενται οι λέξεις «και
στα Τµήµατα: Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Τµήµα Τε-
χνολογίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και Διά
Βίου Μάθησης,».
ε) Στο τέλος του άρθρου 84 προστίθεται παράγραφος

8 ως εξής:
«8. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Απλούστευσης Διαδικασιών και στο Τµήµα Διαλειτουργι-
κότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή
ΤΕ Πληροφορικής.»

Άρθρο 39
Θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής 

Γραµµατείας Θρησκευµάτων

1.α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 4301/2014 (Α΄ 223) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να
παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων έως τρεις (3) φορές για ένα
έτος κάθε φορά.»
β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 13 του

ν. 4301/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να

παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων έως τρεις (3) φορές για ένα
έτος κάθε φορά.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 95 του  ν.
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Διδάσκαλος του άρ-
θρου 19 του ν.δ. 3379/1955 «Περί του προσωπικού της
δηµοσίας εκπαιδεύσεως» (Α΄ 260) που ανέρχεται σε θέ-
ση Επισκόπου του εκκλησιαστικού νοµικού προσώπου
«Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα» που αναγνωρίστηκε
µε το άρθρο 13 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νοµι-
κής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώ-
σεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότη-
τας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 223), µπορεί, κατόπιν αίτησής του, να απαλ-
λαγεί µερικώς ή ολικώς από τα σχολικά εκπαιδευτικά και
διοικητικά καθήκοντά του και να του ανατεθούν καθήκο-
ντα ανάλογα των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου,
καθώς και διαρκούς επιµόρφωσης των διδασκάλων του
Καθολικού δόγµατος.»

Άρθρο 40
Διατάξεις για την Πρωτοβάθµια 

και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως η περί-
πτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου
82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντικαθίστανται ως εξής: 

«Εισηγητής του Συµβουλίου ορίζεται ο προϊστάµενος
του Αυτοτελούς Τµήµατος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Εναλ-
λακτικά, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µπορεί να ορίζει
άλλο µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή συγκεκριµένου
θέµατος. Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται διοικητι-
κός υπάλληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός του ίδι-
ου Τµήµατος.»

2. Στο π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) επέρχονται οι εξής τροποποι-
ήσεις:
α) Στο άρθρο 13, ύστερα από την παράγραφο 10 προ-

στίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13 ως εξής:
«11. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσια-

κής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την α-
νάκλησή τους.

12. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς απο-
δοχές στο ΕΕΠ και ΕΒΠ.

13. Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια των τίτλων µετα-
πτυχιακών σπουδών µε το αντικείµενο της απασχόλησης
των µελών ΕΕΠ.»
β) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως εξής: 
«14. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής

εκπαίδευσης στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του
συµβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
ββ) Η παράγραφος 16 αντικαθίσταται ως εξής: 
«16. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς απο-

δοχές στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του συµ-
βουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
γγ) Η παράγραφος 21 αντικαθίσταται ως εξής: 
«21. Γνωµοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων µεταπτυ-

χιακών σπουδών µε το αντικείµενο της απασχόλησης
στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου
που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
δδ) Ύστερα από την παράγραφο 22, προστίθεται παρά-

γραφος 23 ως εξής: 
«23. Γνωµοδοτεί για την απαλλαγή των Συντονιστών

Εκπαιδευτικού Έργου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ
από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε την
παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)».
γ) Όπου στο π.δ. 1/2003 αναφέρεται το Υπηρεσιακό

Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ),
νοείται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), σύµφωνα µε την
περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013
(Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

3. Στο άρθρο 30 του ν. 4547/2018, ύστερα από την πα-
ράγραφο 7 προστίθενται παράγραφος 8 και 9 ως εξής:

«8. Διευθυντής σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκ-
παίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαµορφώνεται
εντός της θητείας του κάτω των τεσσάρων (4) θέσεων,
εκπίπτει από τη θέση του Διευθυντή, επιστρέφει στην
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οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον οικείο αξιο-
λογικό πίνακα. Η κενή θέση του Προϊσταµένου της εν
λόγω σχολικής µονάδας καλύπτεται µε προκήρυξη της
θέσης.

9. Προϊστάµενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής µονά-
δας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικό-
τητα διαµορφώνεται εντός της θητείας του άνω των (3)
τριών θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Προϊσταµένου.
Για την κάλυψη της κενής θέσης του Διευθυντή της εν
λόγω σχολικής µονάδας, ο οικείος Διευθυντής Εκπαί-
δευσης καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθε-
τηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υπο-
βάλουν δήλωση τοποθέτησης. Αν µετά την ολοκλήρωση
της ανωτέρω διαδικασίας η θέση εξακολουθεί να παρα-
µένει κενή, καλύπτεται µε προκήρυξη της θέσης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 5 του άρθρου 29.»

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985
(Α΄ 167) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα µε τον αριθµό των οργανι-
κών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι µονοθέσια ή πολυθέ-
σια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται
µε βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθµό νη-
πίων, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νη-
πιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότε-
ρο από: α) δεκατέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια
σε σχολικές µονάδες αποµακρυσµένων, δυσπρόσιτων
και παραµεθόριων περιοχών ή περιοχών µε δυσκολίες
πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται µετα-
φορά/µετακίνηση νηπίων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθµού των
µαθητών ανά τµήµα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των καθορίζεται ο αριθµός των µαθητών που αντιστοιχεί
σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουρ-
γούν µέσα στα παιδικά κέντρα µπορεί να είναι µονοθέσια
ή πολυθέσια, ανάλογα µε τον αριθµό των νηπίων που
φοιτούν και µε βάση την αντιστοιχία µιας θέσης νηπια-
γωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια.»

5. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
3699/2008 (Α΄ 199), όπως η παράγραφος αυτή αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά Περιφερειακή Δι-
εύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και αποτελείται από έναν
(1) συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγω-
γή και ενταξιακή εκπαίδευση οικείου Περιφερειακού Κέ-
ντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Π.Δ.Ε.,
ως πρόεδρο, έναν (1) συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της βαθµίδας εκπαίδευσης από την ο-
ποία προέρχεται ο µαθητής, έναν (1) εκπαιδευτικό µε ε-
ξειδίκευση στην ΕΑΕ για µαθητές πρωτοβάθµιας ή δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση και ειδικότε-
ρα του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έ-
ναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως µέ-
λη.»
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του

άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) Σε ειδικώς οργανωµένα και καταλλήλως στελεχω-

µένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν µέσα στα
σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και υ-
ποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 61

και ΠΕ 71, καθώς και από εκπαιδευτικούς των κλάδων
ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04 που έχουν τα τυ-
πικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ανάλογα µε τη
βαθµίδα εκπαίδευσης ή και από εκπαιδευτικούς άλλων
κλάδων εφόσον πρόκειται για µαθητές µε προβλήµατα
όρασης ή ακοής. Τα ΤΕ λειτουργούν µε δύο (2) διαφορε-
τικούς τύπους προγραµµάτων:»

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών
του κλάδου ΠΕ 89.02 (µε προέλευση από τον πρώην
κλάδο ΠΕ 18.44 Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και
Επίπλου), η διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων
ξυλουργικής ανατίθεται µε ωριαία αντιµισθία σε εµπειρο-
τέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση της αντίστοιχης τέ-
χνης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και
κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την παραπάνω ανάθεση. Ο
µέγιστος αριθµός των ωρών της εβδοµαδιαίας απασχό-
λησης ανά εµπειροτέχνη ορίζεται σε δώδεκα (12) ώρες,
το δε ύψος της ωριαίας αντιµισθίας ορίζεται σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στην 2/64978/0022/2006 (Β΄ 1671) α-
πόφαση, όπως συµπληρώθηκε µε την 2/46098/0022/2007
(Β΄ 1765) απόφαση, που εφαρµόζονται αναλόγως.»

Άρθρο 41
Διατάξεις Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς 
και Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης 

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 88 του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102), προστίθεται η εξής φράση:

«, εκτός από τους αδειοδοτούµενους φορείς µε
Κ.Δ.Β.Μ.1 και Κ.Δ.Β.Μ.2 που υποβάλλουν υποχρεωτικά
έως 28 Φεβρουαρίου 2019.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 89 του  ν.
4547/2018 (Α΄ 102) η ηµεροµηνία 1η.1.2019 αντικαθί-
σταται από την ηµεροµηνία 1η.9.2019.

3. α) Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. 4559/2018
(Α΄142) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι υπάλληλοι που είχαν διοριστεί, µεταταγεί ή µε-
ταφερθεί στην ενιαία Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και
Διά Βίου Μάθησης, εντάσσονται οργανικά, ύστερα από
υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία κατατίθεται υποχρεωτι-
κά στο αρµόδιο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, εκδηλώνο-
ντας οριστικά και αµετάκλητα την προτίµησή τους είτε
για τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς είτε για τη Γενική
Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης. Μετά την πάροδο της α-
νωτέρω προθεσµίας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη για
την οριστική υπαγωγή της οργανικής τους θέσης στη Γε-
νική Γραµµατεία της επιλογής τους, η οποία δεν δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β) Η προθεσµία της παρ. 3 του άρθρου 31 του

ν. 4559/2018 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου.

Άρθρο 42
Ρυθµίσεις για τα φροντιστήρια 
και τα κέντρα ξένων γλωσσών

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως έχει αντικα-
τασταθεί µε το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), α-
ντικαθίσταται ως εξής:
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«ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρ-
µόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληρο-
φοριακού συστήµατος µε άλλα πληροφοριακά συστήµα-
τα και αρχεία του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.

2. Στον ν. 2545/1940 (Α΄ 287) προστίθενται άρθρα 71,
72, 73 και 74 ως εξής:

«Άρθρο 71
Παραβάσεις σχετικές µε τη λειτουργία των Φροντι-

στηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Παραβάσεις για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και
Κέντρων Ξένων Γλωσσών εκ µέρους των ιδιοκτητών και
του διδακτικού προσωπικού αυτών είναι ιδίως: 
α) η λειτουργία του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξέ-

νων Γλωσσών χωρίς άδεια,
β) η εκπρόθεσµη κατάθεση φακέλου για επικαιροποίη-

ση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντιστηρί-
ου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών,
γ) η συστέγαση µε ιδιωτικό σχολείο,
δ) η απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόµι-

µη πρόσληψη,
ε) η απασχόληση σε φροντιστήριο διδακτικού προσω-

πικού που δεν έχει τα από το νόµο οριζόµενα προσόντα
για διδασκαλία εν γένει και η απασχόληση σε κέντρο ξέ-
νων γλωσσών διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα α-
πό το νόµο οριζόµενα προσόντα για διδασκαλία της εκά-
στοτε ξένης γλώσσας, 
στ) η παράλειψη υποβολής των κατά νόµο προβλεπό-

µενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα της παρ. 1
του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, όπως έχει αντικαταστα-
θεί µε το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και ισχύει,
ζ) η παρεµπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύ-

ουσα Αρχή,
η) η παραβίαση από τον ιδιοκτήτη των διατάξεων της

απόφασης 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212).

Άρθρο 72
Κυρώσεις

1. Για κάθε παράβαση των σχετικών µε τη λειτουργία
των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών διατά-
ξεων σε βάρος των ιδιοκτητών των Φροντιστηρίων και
των Κέντρων Ξένων Γλωσσών προβλέπονται οι εξής κυ-
ρώσεις, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης:
α) πρόστιµο από του ποσού των εκατό (100) ευρώ µέ-

χρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
β) προσωρινή και έως (1) ένα έτος ανάκληση της άδει-

ας των Φροντιστηρίων ή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών,
γ) οριστική ανάκληση της άδειας του Φροντιστηρίου ή

του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
2. α) Αν διαπιστωθεί λειτουργία Φροντιστηρίου ή Κέ-

ντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια ή αν αυτά συστεγά-
ζονται µε ιδιωτικό σχολείο, η οικεία Διεύθυνση Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη διακο-
πής λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία διαβιβάζει
αµελλητί στην κατά τόπο αρµόδια αστυνοµική αρχή. Η α-
στυνοµική αρχή εκτελεί αµελλητί την οικεία πράξη, προ-
βαίνοντας στην σφράγιση της εγκατάστασης, στην α-

φαίρεση των σχετικών επιγραφών και στις λοιπές κατά
τον νόµο ενέργειες. Με τη διαπιστωτική πράξη επιβάλ-
λεται διοικητικό πρόστιµο ύψους από του ποσού των πέ-
ντε χιλιάδων (5.000) ευρώ µέχρι του ποσού των δέκα χι-
λιάδων (10.000) ευρώ κατά του ιδιοκτήτη της επιχείρη-
σης.
β) Σε περίπτωση µη κατάθεσης φακέλου για επικαιρο-

ποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντι-
στηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών επιβάλλεται
πρόστιµο από του ποσού των οχτακοσίων (800) ευρώ µέ-
χρι του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ. Σε πε-
ρίπτωση εκπρόθεσµης κατάθεσης φακέλου για επικαιρο-
ποίηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του Φροντι-
στηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών επιβάλλεται
πρόστιµο από του ποσού των εκατό (100) ευρώ µέχρι
του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ. 
γ) Αν διαπιστωθεί απασχόληση διδακτικού προσωπι-

κού χωρίς νόµιµη πρόσληψη, ο οικείος Διευθυντής Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης συντάσσει σχετικό πόρισµα.
Το πόρισµα γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα
τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την παράβαση,
τους δράστες και τις αποδείξεις. Ο Διευθυντής Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει το πόρισµα αµελλητί
στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας.
δ) Αν απασχολείται διδακτικό προσωπικό κατά παρά-

βαση της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 71, επιβάλλεται
πρόστιµο από του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ µέχρι
του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
ε) Αν δεν καταχωριστούν εγκαίρως, ή καταχωριστούν

ψευδώς τα κατά νόµο προβλεπόµενα στοιχεία στο πλη-
ροφοριακό σύστηµα της παρ. 1 του άρθρου 30 του    ν.
4415/2016, επιβάλλεται πρόστιµο από του ποσού των χι-
λίων (1.000) ευρώ µέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ και τάσσεται δεκαπενθήµερη προθεσµία
για συµµόρφωση. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επι-
βάλλεται νέο πρόστιµο και τάσσεται νέα προθεσµία για
συµµόρφωση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση υποπέσει
για (4) τέσσερις φορές στο αδίκηµα του παρόντος, επι-
βάλλεται προσωρινή και έως ένα (1) έτος ανάκληση ά-
δειας.
στ) Αν παρεµποδιστεί η άσκηση ελέγχου από εποπτεύ-

ουσα Αρχή καλείται δηµόσια δύναµη και επιβάλλεται
πρόστιµο από του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ύστε-
ρα από πράξη του αρµόδιου αστυνοµικού οργάνου που
βεβαιώνει την παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της
ίδιας παράβασης ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης
προβαίνει σε ανάκληση αδείας. 

3. Τα πρόστιµα που βεβαιώνονται σύµφωνα µε το πα-
ρόν άρθρο εισπράττονται ως δηµόσια έσοδα κατά τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό
του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Άρθρο 73
Αρµόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων

Οι παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71 ε-
λέγχονται από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης η οποία επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις.
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης µπορεί
να δίνει εντολή ελέγχου και αυτοψίας στις οικείες Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης.

36



Άρθρο 74
Ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων

Οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλονται οι κατά το
προηγούµενο άρθρο κυρώσεις υπόκεινται σε ενδικοφα-
νή προσφυγή ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποί-
ησή τους. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ο-
φείλει να αποφανθεί επί της προσφυγής εντός δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών.»

Άρθρο 43
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα ξένα σχολεία

1. Τα Ξένα Σχολεία που λειτουργούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4862/1931 (Α΄ 2) επιτρέπεται, κατά πα-
ρέκκλιση του Ενιαίου Προγράµµατος Σπουδών για τις
ξένες γλώσσες (ΕΠΣ – ΞΓ), να περιλαµβάνουν στο ωρο-
λόγιο πρόγραµµα ως πρώτη ξένη γλώσσα µία από τις
προβλεπόµενες στο ΕΠΣ – ΞΓ ως δεύτερες ξένες γλώσ-
σες.
Το σχετικό δικαίωµα αποδίδεται στα ξένα σχολεία µε

την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ξένη γλώσσα είναι: 
α) η επίσηµη γλώσσα του κράτους στο οποίο έχει την

έδρα του το νοµικό πρόσωπο που διοικεί το ξένο σχο-
λείο ή 
β) η επίσηµη γλώσσα του κράτους του οποίου την ιθα-

γένεια έφερε ο ιδρυτής του σχολείου ή 
γ) αν το σχολείο ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, η επίση-

µη γλώσσα του κράτους της ιθαγένειας του ιδιοκτήτη.
Αν το ξένο σχολείο προβεί στην παρέκκλιση του προη-

γούµενου εδαφίου, ως δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται
η αγγλική.

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 ισχύει η διαδι-
κασία της παρέκκλισης ως προς το ωρολόγιο πρόγραµµα
διδασκαλίας, σύµφωνα την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
682/1977 (Α΄ 244).

Άρθρο 44
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης των ειδικοτήτων 
ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µετατίθενται, ύστερα από αίτησή τους,
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων-
ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16 στην πε-
ριοχή µετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή
είχε δηλωθεί στις αιτήσεις προτίµησής τους για µετάθε-
ση που υπέβαλαν το σχολικό έτος 2012-2013, εφόσον
στο πρόσωπό τους συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋ-
ποθέσεις:
α) κατά το σχολικό έτος 2012–2013 υπέβαλαν αίτηση

προτίµησης για µετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοί-
κηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή, λόγω µη ύ-
παρξης κενών οργανικών θέσεων και στην ίδια Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µετατάχθηκαν εκπαιδευ-
τικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των ιδίων κλάδων -
ειδικοτήτων, δυνάµει του ν. 4172/2013, 
β) τόσο κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

(Α΄167) όσο και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέ-
σεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συµ-
βουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

στον ίδιο κλάδο-ειδικότητα,
γ) κατά το σχολικό έτος 2012–2013 είχαν για την πε-

ριοχή µετάθεσης της πρώτης επιλογής τους ίσα ή περισ-
σότερα µόρια µετάθεσης από τον τελευταίο σε µόρια εκ-
παιδευτικό δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των ιδίων ως
ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, που µετατάχθηκε σύµφω-
να µε την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 στην
οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και τοπο-
θετήθηκε στην ίδια περιοχή. Για τη σύγκριση των µορίων
υπολογίζονται για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που µετατάχθηκαν τα µόρια µετάθεσης που
θα συγκέντρωναν ως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκ-
παίδευσης για µετάθεση το σχολικό έτος 2012–2013.

2. Οι αιτήσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από
τη δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Η πρόσκληση εκδίδεται µέσα στο µήνα Απρίλιο του
2019, από την αρµόδια Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων. 

3. Οι µεταθέσεις του παρόντος διενεργούνται κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Άρθρο 45
Εισαγωγή φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών

1. H παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Η εισαγωγή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονί-
ου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο Τµήµα Μου-
σικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στο
Τµήµα Εθνοµουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου γί-
νεται µέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επι-
πέδου που διοργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.»

2. Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄142), µετά την
παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

«2Α α). Οι υποψήφιοι, µαθητές και απόφοιτοι, εξετάζο-
νται πανελλαδικώς στα εξής µουσικά µαθήµατα:
αα) Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία.
Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψη-

φίων. Ως µουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέ-
χνη.
ββ) Μουσική Αντίληψη και Γνώση.
Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντοµα ε-

ρωτήµατα µε τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητι-
κών µουσικών γνώσεων.
Τα µαθήµατα αυτά βαθµολογούνται στην εκατοντά-

βαθµη κλίµακα.
β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθµολογίας των υ-

ποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθµός Απολυτηρίου Λυ-
κείου κάθε υποψηφίου, ο βαθµός που έλαβε στις πανελ-
λήνιες εξετάσεις στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα»
και ο βαθµός στα µαθήµατα «Μουσική Εκτέλεση» και
«Μουσική Αντίληψη» µε τους εξής συντελεστές:
αα) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Εκτέλεση» αντι-

στοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθ-
µολογίας,
ββ) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Αντίληψη» αντι-

στοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθ-
µολογίας,
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γγ) ο βαθµός στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα» α-
ντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
βαθµολογίας,
δδ) ο βαθµός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί

στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθµολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψη-

φίου στα ανωτέρω Τµήµατα είναι ο µέσος όρος του βαθ-
µού στα δύο (2) µουσικά µαθήµατα να ισούται τουλάχι-
στον µε το ήµισυ του άριστα, δηλαδή µε πενήντα τοις ε-
κατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει
λάβει σε κάθε µάθηµα βαθµό τουλάχιστον τριάντα τοις
εκατό (30%).»

3. Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
για πρώτη φορά για το ακαδηµαϊκό έτος 2019 - 2020.»

Άρθρο 46
Τροποποίηση του ν. 3966/2011 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 27 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το Διοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει, ύστερα από ει-
σήγηση του Προέδρου, Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνω-
σης και Λειτουργίας, στον οποίο εξειδικεύονται τα θέµα-
τα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος. Ο
Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας ε-
γκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρό-
ταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.».

2. Το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 εκδίδεται
µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, η οποία µπορεί να παραταθεί για µία (1)
µόνο φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης.

3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του  ν.
3966/2011 (Α΄ 118), όπως το άρθρο αυτό είχε τροποποι-
ηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄
114) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 53 του   ν.
4547/2018 (Α΄ 102), ύστερα από την περίπτωση ζζ΄ προ-
στίθεται περίπτωση ηη΄ ως εξής:

«ηη) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας
σε σχολικές µονάδες ή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και
Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Για έρευνα που
διεξάγεται από µέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι.
δεν απαιτείται η εισήγηση ή η γνώµη του Ι.Ε.Π. εφόσον
το σχετικό αίτηµα συνοδεύεται από εισήγηση της Επι-
τροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Τµήµατος, εφόσον πρόκειται για
Παιδαγωγικό Τµήµα κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).»

Άρθρο 47
Νοσοκοµεία εποπτευόµενα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017
(Α΄ 74), η οποία προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της
παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4542/2018 (Α΄ 95),
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Ειδικά για το Αρεταίειο, το Αιγινήτειο και το Ευγε-
νίδειο, την αρµοδιότητα έκδοσης της απόφασης έγκρι-
σης σκοπιµότητας για την υποπερίπτωση αα΄ της περί-
πτωσης α΄ έχει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευµάτων, για την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης
α΄ η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α., ενώ για τις λοιπές υποπε-
ριπτώσεις της περίπτωσης α΄, καθώς και για την έγκριση
σκοπιµότητας της περίπτωσης β΄ την αρµοδιότητα έχει
η Εφορεία, προκειµένου για το Αρεταίειο και το Αιγινή-
τειο, και το Διοικητικό Συµβούλιο για το Ευγενίδειο.»

Άρθρο 48
Σύσταση Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους στην Ακαδηµία Αθηνών

1. Στην Ακαδηµία Αθηνών συνιστάται Γραφείο Νοµικού
Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ), στο οποίο προΐσταται Νοµικός Σύµβουλος του
Κράτους, ο οποίος έχει τη γενική εποπτεία του Γραφεί-
ου, την επιµέλεια για την οµαλή και απρόσκοπτη λει-
τουργία του και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρ-
µοδιότητάς του, η οποία συνίσταται αποκλειστικά: α)
στην παροχή γνωµοδοτήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Οργανισµού του Ν.Σ.Κ (ν. 3086/2002, Α΄ 324), σε νο-
µικής φύσης γραπτά ερωτήµατα, που του υποβάλλονται
από τα συλλογικά (Ολοµέλεια, Σύγκλητος, Τάξεις) και τα
µονοµελή (Πρόεδρος Ακαδηµίας, Πρόεδροι Τάξεων, Γε-
νικός Γραµµατέας) θεσµικά όργανα της Ακαδηµίας και β)
στην καθοδήγηση όλων των υπηρεσιών της Ακαδηµίας
µε προφορικές συµβουλές επί απλών νοµικών ζητηµά-
των που του θέτουν.

2. Η αποδοχή ή µη των γνωµοδοτήσεων της προηγού-
µενης παραγράφου ανήκει στην αρµοδιότητα της Συ-
γκλήτου της Ακαδηµίας. Επί σοβαρών ή γενικότερης ση-
µασίας, για την Ακαδηµία, θεµάτων, η Σύγκλητος ή ο
Πρόεδρος της Ακαδηµίας, δύνανται να παραπέµψουν
γνωµοδότηση προς αποδοχή ή µη στην Ολοµέλεια της
Ακαδηµίας.

3. Τα όργανα διοίκησης της Ακαδηµίας υποχρεούνται
να παρέχουν στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου κάθε έγ-
γραφο που κατέχουν, το οποίο τους ζητείται από αυτό
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.

4. Η Ακαδηµία Αθηνών υποχρεούται να παρέχει στο
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου την απαραίτητη για τη λει-
τουργία του υλικοτεχνική υποδοµή. Για τη γραµµατειακή
υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρόεδρος της Ακαδηµίας
διαθέτει µέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους της Ακα-
δηµίας για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη, το οποίο
µπορεί να παραταθεί.

5. Οι οργανικές θέσεις των Νοµικών Συµβούλων του
Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία (1).

Άρθρο 49
Κατάργηση του Κ.Τ.Ε. Θεσσαλίας, του Κ.Τ.Ε. Πειραιά
και Νήσων, του Κ.Τ.Ε. Στερεάς Ελλάδας και του Κ.Τ.Ε.

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλίας
που ιδρύθηκε µε το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123) και το Κ.Τ.Ε.
Στερεάς Ελλάδας που ιδρύθηκε µε το π.δ. 171/2003
(Α΄142) εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, το Κ.Τ.Ε. Πειραιά και Νήσων που ιδρύθηκε
µε το π.δ. 143/2001 εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανε-
πιστηµίου Δυτικής Αττικής και το Κ.Τ.Ε. Ηπείρου και Ιο-
νίων Νήσων που ιδρύθηκε µε το π.δ. 214/2001 (Α΄ 167),
εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Οι αντίστοιχοι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως και
χωρίς καµία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα, υπο-
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χρεώσεις και έννοµες σχέσεις των εντασσόµενων Κ.Τ.Ε.
και η ένταξη αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. Οι
δίκες των εντασσόµενων νοµικών προσώπων συνεχίζο-
νται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καµία άλλη διατύπωση και
χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της έντα-
ξης. Τα εντασσόµενα νοµικά πρόσωπα λύονται χωρίς να
ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας
τους, ενεργητικό και παθητικό, µεταβιβάζεται στον
Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νο-
µέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης
περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχεί-
ου των εντασσόµενων νοµικών προσώπων, µε την επιφύ-
λαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονοµίες και κληρο-
δοσίες και των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνη-
τα. Το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω
νοµικών προσώπων µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ί-
δια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δι-
καιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευ-
σης.

Άρθρο 50
Μεταφορά αρµοδιότητας και εργαστηρίου
αντιντόπινγκ στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε - Δηµόκριτος

1. Ο Τοµέας Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης του Εθνικού
Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) του άρθρου 49
του Κανονισµού Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυ-
µία «Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (O.A.K.A) Σπύ-
ρος Λούης» (O.A.K.A) που εγκρίθηκε µε την
999/15.1.1988 (Β΄ 37) απόφαση των Υπουργών Προε-
δρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισµού καταργείται. 

2. Το σύνολο των αρµοδιοτήτων των τµηµάτων αναλυ-
τικού ελέγχου ντόπινγκ και µεταβολικών µελετών του
καταργούµενου Τοµέα Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης της
παραγράφου 1, αναλαµβάνει το Ινστιτούτο Βιοεπιστη-
µών και Εφαρµογών (Ι.Β.Ε.) του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυ-
µία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών Δηµό-
κριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος) του άρθρου 13Α του   ν.
4310/2014.

3. Στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος περιέρχεται και ανήκει:
α) η αποκλειστική διαχείριση και εκµετάλλευση του ερ-
γαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε.
που στεγάζεται σε αυτόνοµο κτίριο στον περιβάλλοντα
χώρο του Ο.Α.Κ.Α. και έχει πιστοποιηθεί από το Διεθνή
Οργανισµό Αντι-ντόπινγκ (WADA) και β) η κυριότητα του
εξοπλισµού και της εν γένει κινητής περιουσίας του
Ο.Α.Κ.Α. που χρησιµοποιείται κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, από το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου
ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε.. Για την παράδοση - παραλαβή του
εξοπλισµού και της εν γένει κινητής περιουσίας του
πρώτου εδαφίου διενεργείται, το αργότερο µέσα σε ένα
(1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος απογρα-
φή και καταγραφή των παραδοτέων κινητών και συντάσ-
σεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του
Ο.Α.Κ.Α. και το Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος.

4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το πάσης φύσεως
τακτικό προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α. που υπηρετεί στο εργα-
στήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Α.Ε. υπο-
χρεούται να δηλώσει εγγράφως προς το Δ.Σ. του

Ο.Α.Κ.Α. αν συναινεί ή όχι στην ένταξή του στο
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δηµόκριτος, µε ταυτόχρονη µεταφορά της
οργανικής του θέσης. Άπρακτη πάροδος της προθεσµίας
του πρώτου εδαφίου λογίζεται ως σιωπηρή συναίνεση.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α., το
πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α. το οποίο
συναίνεσε ρητά ή σιωπηρά στην ένταξη του στο
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.. Δηµόκριτος εντάσσεται σε αυτό, µε ταυτό-
χρονη µεταφορά της οργανικής του θέσης και της µισθο-
δοσίας του και µε την ίδια σχέση εργασίας, διατηρώντας
όλα τα µισθολογικά, ασφαλιστικά και πάσης φύσεως ερ-
γασιακά δικαιώµατα. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται
όλα τα ειδικότερα και λεπτοµερειακής φύσης ζητήµατα
σχετικά µε την µεταφορά των αρµοδιοτήτων των τµηµά-
των αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ και µεταβολικών µε-
λετών, του εξοπλισµού και του προσωπικού και της µι-
σθοδοσίας αυτού.

Άρθρο 51
Ρυθµίσεις για τη Σιβιτανίδειο Δηµόσια 

Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων

1. Στο άρθρο 30 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου Δηµο-
σίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων αποτελείται από
τα εξής µέλη: 
α) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ως

Πρόεδρο, 
β) τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,

ως Αντιπρόεδρο, 
γ) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του

Κράτους που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών, 
δ) τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ρια της Σχολής,
ε) έξι (6) µέλη, που είναι µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή

Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή στελέχη της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης ή στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, συµπερι-
λαµβανοµένων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαί-
ου και των Ο.Τ.Α. όλων των βαθµίδων, ή µέλη επιστηµο-
νικών συλλόγων ή επιµελητηρίων,
στ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των όλων των εκπαιδευ-

τικών και διοικητικών υπαλλήλων (µόνιµων και ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου) της Σχολής που εκλέγεται µε
άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από τους ανω-
τέρω εκπαιδευτικούς της Σχολής. Η ψηφοφορία διεξάγε-
ται µε επιµέλεια του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχο-
λής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της Σχολής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως καθορίζεται η διαδικασία εκλογής του
εκπροσώπου όλων των εκπαιδευτικών µε κάθε σχέση
εργασίας όλων των δοµών της Σχολής και του αναπλη-
ρωτή του κατ’ αναλογία µε τα οριζόµενα στο π.δ. 1/2003
(Α΄ 1). Ο εκπρόσωπος προτείνεται εντός εξήντα (60) η-
µερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος και η
µη πρότασή του δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λει-
τουργία του Διοικητικού Συµβουλίου χωρίς το µέλος αυ-
τό.
Η θητεία των µελών των υποπεριπτώσεων α΄, β΄, γ΄
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και δ΄ διαρκεί για όσο χρονικό διάστηµα διατηρούν την
ανωτέρω ιδιότητά τους. Τα µέλη των υποπεριπτώσεων
ε΄ και στ΄ ορίζονται µε τα αναπληρωµατικά τους για
τριετή θητεία. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Το
Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη
σύνθεσή του µετέχουν επτά (7) τουλάχιστον µέλη, µετα-
ξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.»

2. α) Στο άρθρο 20 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί των σχολικών µονάδων
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Σιβιτανιδείου Δηµο-
σίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων έχουν δικαίωµα
του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι µόνο για το ΚΥΣΔΕ, ε-
νώ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα του ε-
κλέγειν µόνο για το ΚΥΣΔΕ.».
β) Στο άρθρο 23 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) προστίθεται πα-

ράγραφος 4 ως εξής:
"4. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου συντάσ-

σει πίνακες εκλογέων στους οποίους περιλαµβάνονται
οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν (οργανικά, µε απόσπαση
ή ως προσωρινοί αναπληρωτές) ή διατελούν σε άδεια
κάθε µορφής στις σχολικές µονάδες της Σχολής."

Άρθρο 52

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄114)
γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ οι λέξεις

«τεσσάρων (4) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«τριών (3) ετών».
β) το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄απαλείφεται.
2. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ.

12 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 αντικαθίστανται ως
εξής:

«12. Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί, εκλείψει για οποιον-
δήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2)
πρώτα έτη της θητείας του, για την µέχρι τη λήξη της
προκηρυχθείσας θητείας χρονική περίοδο, διενεργού-
νται από τη Σύγκλητο, εκλογές για την ανάδειξη Πρύτα-
νη. Η θητεία του νέου Πρύτανη θεωρείται πλήρης. Το
προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύει αν η εκλογή έλαβε χώ-
ρα κατά το δεύτερο έτος της προκηρυχθείσας θητείας
και αναδείχθηκε Πρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από
αυτό που κατείχε το αξίωµα.».

3. Στην παρ. 13 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 γίνο-
νται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στην περίπτ. α' οι λέξεις «κατά τα τρία (3) πρώτα έ-

τη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τα δύο (2)
πρώτα έτη».
β) στο πέµπτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «και συ-

νιστά κώλυµα εκλογιµότητας για δεύτερη συνεχόµενη
θητεία στο αξίωµα αυτό».
γ) στο έκτο εδάφιο οι λέξεις «κατά το τρίτο έτος» α-

ντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά το δεύτερο έτος».
4. Η παρ. 14 του άρθρου 84 καταργείται.
5. Η διάρκεια της θητείας των υπηρετούντων κατά την

έναρξη ισχύος του παρόντος Πρυτάνεων και Αντιπρυτά-
νεων δεν θίγεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έ-
ως 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 53
Επιλογή µε σειρά προτεραιότητας υπό τον έλεγχο του

Α.Σ.Ε.Π.

Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουρ-
γικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, καλύπτονται µε επιλογή προσωπικού
που διενεργείται υπό τον έλεγχο του Ανώτατου Συµβου-
λίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιό-
τητας, σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα.

Άρθρο 54
Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π - προϋποθέσεις συµµετοχής

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2)
έτη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας, κα-
τά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρω-
ση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγµατοποι-
ούνται ύστερα από σχετικό αίτηµα του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το οποίο διατυπώνε-
ται σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο
και ειδικότητα.

2. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαι-
δευτικοί και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διαθέτουν τα ει-
δικά τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

3. Πρόσθετο προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκ-
παιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν α-
πό τον διορισµό, σύµφωνα µε την παρ. 4, είτε µετά τον
διορισµό, µέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επι-
µορφωτικών προγραµµάτων. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δια-
θέτουν πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρ-
κεια κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσε-
ων υποψηφιότητας προτάσσονται των υποψηφίων που
δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάτα-
ξης.

4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιεί-
ται: α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τµήµα Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή από οµάδες συ-
νεργαζόµενων Τµηµάτων του ίδιου ή περισσότερων
Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση οµά-
δας µαθηµάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού
προγράµµατος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με α-
πόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία εγκρίνε-
ται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ο-
µάδα µαθηµάτων του προηγούµενου εδαφίου και καταρ-
τίζεται τυχόν ειδικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο πα-
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ρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τµήµατος του ίδι-
ου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα
διορισµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Με όµοια
απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των αποφοίτων, καθώς
και των φοιτητών άλλων Τµηµάτων, που παρακολουθούν
τα µαθήµατα αυτά κατ' έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαί-
ωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τµήµατος χωρίς πα-
ρακολούθηση επιπλέον µαθηµάτων, εφόσον το πρό-
γραµµα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει µε επάρ-
κεια το περιεχόµενο των ως άνω µαθηµάτων. Τα µαθήµα-
τα προσφέρονται δωρεάν.
β) Με την κατοχή:
αα) µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού δι-

πλώµατος στις επιστήµες της αγωγής,
ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5

του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α'152),
γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγω-

γικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Τµηµάτων Εκ-
παίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τµηµά-
των Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τµηµά-
των Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τµή-
µατος Ειδικής Αγωγής), καθώς και µε την κατοχή πτυχί-
ου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

5. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ανα-
γνωρισθεί ως ισότιµα και αντίστοιχα από το Διεπιστηµο-
νικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστηµιακό Κέ-
ντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής
(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά

διπλώµατα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της αλλοδαπής γίνονται δεκτά για την πιστοποίηση της
παιδαγωγικής επάρκειας εφόσον έχουν αναγνωρισθεί
ως ισότιµα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα
από γνώµη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και
του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς
επιστηµονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείµενό τους
εµπίπτει στις επιστήµες της αγωγής.

Άρθρο 55
Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση υ-
ποψηφιότητας για τον διορισµό τους ως µόνιµοι ή/και
την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών ή ωροµίσθιων εκ-
παιδευτικών ή µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., µε τον τρόπο
που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 56
Πίνακες κατάταξης

1. Οι υποψήφιοι για διορισµό ή πρόσληψη κατατάσσο-
νται κατά κλάδο και ειδικότητα στους ακόλουθους αξιο-
λογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν για δύο
(2) διδακτικά έτη, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη:
α) Πίνακας Α' (Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης).
β) Πίνακας Β' (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκ-

παίδευσης - Ε.Α.Ε.).
γ) Πίνακας Γ' (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) που αναλύεται περαι-

τέρω σε:

αα) Πίνακα ΓΙ' (Ε.Ε.Π.),
ββ) Πίνακα Γ2' (Ε.Β.Π.)
2. Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών και Δα-

σκάλων Ε.Α.Ε., σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α΄199), πραγµα-
τοποιείται στον Πίνακα Β' ως εξής:
α) Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.

πραγµατοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλά-
δων: αα) ΠΕ61 και ββ) ΠΕ60 που κατέχουν τα προβλεπό-
µενα στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
3699/2008 προσόντα.
β) Η κατάταξη των υποψήφιων Δασκάλων Ε.Α.Ε.

πραγµατοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλά-
δων αα) ΠΕ71 και ββ) ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπό-
µενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3699/2008 προσόντα.

3. Κατά τη διετή διάρκεια ισχύος τους, οι αξιολογικοί
πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται µε νέα στοιχεία.

Άρθρο 57
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής

Εκπαίδευσης

Ο αξιολογικός πίνακας Α' καταρτίζεται µε βάση τα α-
κόλουθα προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κα-
τά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή
προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτη-
ρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) µονά-

δες κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωµα: σαράντα (40) µονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1)

τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους: είκοσι (20) µονάδες.
γγ) Δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκει-

ας ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους: οκτώ (8)
µονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) µονάδες.
εε) Ο βαθµός του πτυχίου: είκοσι (20) µονάδες κατ' α-

νώτατο όριο, ως εξής: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµα-
κα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζονται τέσσερις (4)
µονάδες για κάθε βαθµό του πτυχίου πάνω από τον βαθ-
µό πέντε (5), καθώς και κλάσµατα αυτών µε στρογγυλο-
ποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που
η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε
αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
στστ) Άριστη γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8)

µονάδες, 
ζζ) Πολύ καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6)

µονάδες, 
ηη) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4)

µονάδες, 
θθ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υ-

πολογιστή Α' επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµέ-
νου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):
τέσσερις (4) µονάδες.
ιι) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλά-

χιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) µηνών: τέσ-
σερις (4) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι µονάδες

κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: µία (1)
µονάδα ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρε-
σίας έως κατ' ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) µήνες.
γ) Κοινωνικά κριτήρια:
αα) Αριθµός τέκνων: τρεις (3) µονάδες για κάθε τέκνο
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ανήλικο ή άγαµο και δεν έχει συµπληρώσει το εικοστό
τρίτο (23°) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της η-
µεδαπής ή οµοταγές ίδρυµα της αλλοδαπής ή εκπληρώ-
νει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συµπλη-
ρώσει το εικοστό πέµπτο (25°) έτος της ηλικίας του.
ββ) Αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και άνω

του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20)
µονάδες.

Άρθρο 58
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

1. Ο αξιολογικός πίνακας Β' καταρτίζεται µε βάση τα α-
κόλουθα προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κα-
τά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή
προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτη-
ρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) µονά-

δες κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωµα: σαράντα (40) µονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχι-

στον ακαδηµαϊκού έτους ή ειδικά για τους κλάδους
ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής
Αγωγής ή Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολι-
τικής µε κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόµων µε αναπη-
ρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) µονάδες. Σε περίπτω-
ση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών του
προηγούµενου εδαφίου, ο υποψήφιος λαµβάνει είκοσι ο-
κτώ (28) µονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών.
γγ) Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή

«Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θερα-
πευτική Γυµναστική» ή «Προσαρµοσµένη Φυσική Αγω-
γή» ή «Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε
χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»: οκτώ (8) µονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) µονάδες.
εε) Ο βαθµός του πτυχίου: είκοσι (20) µονάδες κατ' α-

νώτατο όριο, ως εξής: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµα-
κα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζονται τέσσερις (4)
µονάδες για κάθε βαθµό του πτυχίου πάνω από τον βαθ-
µό πέντε (5), καθώς και κλάσµατα αυτών µε στρογγυλο-
ποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που
η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε
αναγωγή στην κλίµακα αυτή. 
στστ) Άριστη γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8)

µονάδες.
ζζ) Πολύ καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6)

µονάδες.
ηη) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4)

µονάδες.
θθ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υ-

πολογιστή Α' επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµέ-
νου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):
τέσσερις (4) µονάδες.
ιι) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλά-

χιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) µηνών: τέσ-
σερις (4) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία µοριοδοτείται

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς
Γενικής Εκπαίδευσης.
γ) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία µοριοδοτούνται σύµ-

φωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γε-
νικής Εκπαίδευσης.

2. Διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών που αποτελούν ειδικό προσόν διορισµού, σύµ-

φωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α'
199) µοριοδοτούνται σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις
αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος.

3. α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύ-
πτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγµένοι
στον αξιολογικό πίνακα Β', µπορεί να προσλαµβάνονται
ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι κατά τη διάρ-
κεια του διδακτικού έτους εκπαιδευτικοί που εντάσσο-
νται σε επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες.
β) Τα κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες εί-

ναι τα ακόλουθα: 
αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεµινα-

ρίων ετήσιας επιµόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. α-
πό Α.Ε.Ι. ή από άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, 'Ερευνας και
Θρησκευµάτων, αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον
τετρακοσίων (400) ωρών και οκτώ (8) µηνών ή
ββ) προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους

(10 µήνες) στην Ε.Α.Ε. ή 
γγ) εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών µε ποσοστό αναπη-

ρίας 67% και άνω. 
γ) Οι επικουρικοί πίνακες αναπληρωτών / ωροµίσθιων

εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. καταρτίζονται µε βάση τα κριτήρια
του παρόντος άρθρου, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική
βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών.
δ) Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων της προη-

γούµενης περίπτωσης, οι προσλήψεις προσωρινών ανα-
πληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. πραγ-
µατοποιούνται από τους πίνακες της γενικής εκπαίδευ-
σης.

Άρθρο 59
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα µελών Ε.Ε.Π.

1. Ο αξιολογικός πίνακας Γ1' καταρτίζεται κατά φθί-
νουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, σύµφωνα µε τα α-
ντικειµενικά κριτήρια και τη µοριοδότηση που προβλέπο-
νται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφι-
οι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στην σχολική ψυχο-
λογία, η οποία πιστοποιείται είτε µε την κατοχή µεταπτυ-
χιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε µε
εµπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) µηνών προϋπηρε-
σίας στην πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιο-
λογικό πίνακα κατάταξης.

Άρθρο 60
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα µελών Ε.Β.Π.

Ο αξιολογικός πίνακας Γ2' καταρτίζεται µε βάση τα α-
κόλουθα προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κα-
τά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή
προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτη-
ρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εξήντα έξι (66) µονάδες

κατ' ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου σπουδών
της υποπερίπτωσης ααα΄ και ενενήντα τέσσερις (94) µο-
νάδες κατ' ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου
σπουδών της υποπερίπτωσης βββ΄ της υποπερίπτωσης
αα΄, ως εξής: 
αα) Τίτλος σπουδών:
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ααα) Ο βαθµός πτυχίου Επαγγελµατικού Λυκείου (Ε-
ΠΑ.Λ.) ή Πτυχίου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτη-
ρίου (Τ.Ε.Ε.), Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου: τέσσερις (4) µονάδες
για κάθε βαθµό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσµατα
αυτών µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψη-
φίο, ή
βββ) ο βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος Ινστιτούτου Ε-

παγγελµατικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή «Τάξης µαθητείας»
ΕΠΑ.Λ.: έξι µονάδες και ογδόντα εκατοστά (6,80) της
µονάδας για κάθε βαθµό άνω του δέκα (10), καθώς και
κλάσµατα αυτών µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δε-
καδικό ψηφίο. Ο βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος των
I.E.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. αναγράφεται
στη βεβαίωση του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανι-
σµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθ-

µός υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
ββ) Δεύτερος τίτλος σπουδών των υποπερίπτ. ααα' και

βββ' της υποπερίπτ. αα': δέκα (10) µονάδες.
γγ) Άριστη γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8)

µονάδες.
δδ) Πολύ καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6)

µονάδες.
εε) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4)

µονάδες.
στστ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού

υπολογιστή Α' επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµέ-
νου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):
τέσσερις (4) µονάδες.
ζζ) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας του-

λάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) µηνών:
τέσσερις (4) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία µοριοδοτείται

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς
Γενικής Εκπαίδευσης.
γ) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία µοριοδοτούνται σύµ-

φωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γε-
νικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 61
Κατάρτιση προσωρινών και τελικών

αξιολογικών πινάκων

1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει τους προσωρινούς αξιολογι-
κούς πίνακες κατάταξης Α', Β' και Γ ' (ΓΙ' και Γ2'), οι οποί-
οι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υ-
πουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων.

2. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά
των ανωτέρω πινάκων σε αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής τους στην
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..

3. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζο-
νται από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατά-
ταξης Α', Β' και Γ ' (ΓΙ' και Γ2'), οι οποίοι δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σύµφωνα µε την πε-
ρίπτ. ιε' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006
(Α΄131).

4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογι-

κούς πίνακες, σύµφωνα µε τα κριτήρια των προηγούµε-
νων άρθρων:
α) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύµφωνα

µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α' 39). Σε περίπτωση
κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων ξένης γλώσσας
µοριοδοτείται µόνο ο ανώτερος. Η γνώση ξένης γλώσ-
σας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισµού για τους εκ-
παιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και
ΠΕ40 δεν µοριοδοτείται για τους υποψηφίους των οικεί-
ων κλάδων.
β) Η γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή απο-

δεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του
άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 και δεν µοριοδοτείται για
τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.
γ) Μοριοδοτείται µόνο µία (1) πιστοποιηµένη επιµόρ-

φωση Α.Ε.Ι.. 
δ) Για τον υπολογισµό των µονάδων εκπαιδευτικής

προϋπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια
της πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρι-
νού αναπληρωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 34
του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α' 152), της παρ. 4 του
άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α' 75) και των παρ. 4 και 4α
του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.
ε) Η πραγµατική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ό-

λων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολι-
κών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης προσµετράται µόνο εφόσον: αα) οι ιδιωτικοί εκ-
παιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση των ιδιωτι-
κών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγ-
γελία της σύµβασης εργασίας και ββ) έχουν συµπληρώ-
σει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου σε δηµόσια
σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη
µετά την απόλυσή τους και έως τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής της αίτησης.
στ) Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων στον συ-

νολικό βαθµό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο ο-
ποίος έχει περισσότερες µονάδες:
αα) στα κοινωνικά κριτήρια και αν και αυτές συµπί-

πτουν, ο υποψήφιος που έχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή τέ-
κνο µόνιµη αναπηρία 67% και άνω, 
ββ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας,
γγ) στα ακαδηµαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συµπί-

πτουν, ο υποψήφιος µε τον µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου.
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή µε βάση τα α-

νωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κλήρωση
µεταξύ των ισοβαθµησάντων.

Άρθρο 62
Διορισµός µόνιµων εκπαιδευτικών,

µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιο-
λογικούς πίνακες µπορεί να διορίζονται κατά τη διάρκεια
της διετούς ισχύος τους, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές
ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρω-
τοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ε.Ε.Π.
ή Ε.Β.Π., εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορι-
σµού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύµατα
διορισµού στο Δηµόσιο.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται ο α-

43



ριθµός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και
ειδικότητα και περιοχή διορισµού/διεύθυνση εκπαίδευ-
σης. Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων
Ε.Α.Ε. καθορίζεται κοινός αριθµός θέσεων: α) ΠΕ 60 και
ΠΕ 61 που κατέχουν τα προβλεπόµενα στην περίπτωση
β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα
και β) ΠΕ 70 και ΠΕ 71 που κατέχουν τα προβλεπόµενα
από την ίδια διάταξη προσόντα, αντίστοιχα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγε-
γραµµένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υπο-
βάλουν δήλωση προτίµησης για µόνιµο διορισµό σε συ-
γκεκριµένες περιοχές διορισµού/διευθύνσεις εκπαίδευ-
σης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται στην
ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίµησης υποβάλ-
λεται άπαξ και είναι αµετάκλητη.

4. Ο διορισµός των εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, βάσει της σειράς κα-
τάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, κα-
θώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων. Οι εκπαιδευτικοί
των κοινών κλάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθµια ή στη δευτε-
ροβάθµια εκπαίδευση ανάλογα µε τις ανάγκες του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

5. Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται σε κενή θέση
σχολικής µονάδας ή διεύθυνσης εκπαίδευσης µε απόφα-
ση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρό-
ταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλί-
ου εκπαιδευτικού προσωπικού και υποχρεούνται να πα-
ραµείνουν στην οργανική θέση τοποθέτησής τους για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο σχολικών (2) ετών.
Οποιαδήποτε υπηρεσιακή µεταβολή που επιφέρει µετα-
βολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή µετάθε-
ση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω
χρονικό διάστηµα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορι-
σµού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του πρώτου εδα-
φίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόµενος υποχρεούται
να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστηµα τουλά-
χιστον πέντε (5) ετών.

6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή µέλη Ε.Ε.Π. διορι-
σθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιηµένη παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια επιµορφώνονται υποχρεωτικά σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία του
διορισµού τους.

7. Οι νεοδιοριζόµενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως
δόκιµοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόµε-
νοι κρίνονται προκειµένου να µονιµοποιηθούν. Ο τρόπος
και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιο-
ριζοµένων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Αν νεοδιοριζόµενος
δεν κριθεί κατάλληλος να µονιµοποιηθεί εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του Κεφαλαίου
Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167).

Άρθρο 63
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων

εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιο-
λογικούς πίνακες µπορεί να προσλαµβάνονται ως προ-
σωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι µε σχέση εργασίας ι-

διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως ενός
διδακτικού (1) έτους, προκειµένου να καλυφθούν λει-
τουργικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας και της δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απου-
σιάζουν από σχολικές µονάδες εκπαιδευτικοί ή µέλη
Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή δηµιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά
κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγε-
γραµµένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υπο-
βάλουν δήλωση προτίµησης για πρόσληψη ως αναπλη-
ρωτές ή ωροµίσθιοι σε συγκεκριµένες περιοχές διορι-
σµού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω
δήλωση προτίµησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αµετά-
κλητη.

3. Η πρόσληψη αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαι-
δευτικών ή µελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. διενεργείται µε από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους
τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθει-
σών προτιµήσεων.

4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.
που προσλαµβάνεται ως αναπληρωτής παραµένει εγγε-
γραµµένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνα-
κες και δύναται να διοριστεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος
των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως
µόνιµος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του δι-
δακτικού έτους, υποχρεούται να παραµείνει στη θέση
που είναι τοποθετηµένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη
του διδακτικού έτους.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικει-
µενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρι-
νού αναπληρωτή, προσλαµβάνονται, µε αίτησή τους, ω-
ροµίσθιοι εκπαιδευτικοί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτι-
κού έτους.
Η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται µε βά-

ση ενιαίο πίνακα ωροµισθίων που συντάσσεται για κάθε
σχολικό έτος κατά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευ-
σης και στον οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά
τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει
αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές στην περιοχή ό-
που πραγµατοποιείται η πρόσληψη.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγό-
ντων λόγων δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να προ-
σλαµβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµί-
σθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγµένοι στους προσωρι-
νούς αξιολογικούς πίνακες, σύµφωνα µε τη διαδικασία
των προηγούµενων παραγράφων, και µέχρι την έκδοση
των τελικών πινάκων.

7. Για την πρόσληψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου προσµετράται η προϋπηρεσία ιδιωτικών
εκπαιδευτικών που έχουν απολυθεί για κατάργηση των ι-
διωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε
καταγγελία της σύµβασης εργασίας, χωρίς την προϋπό-
θεση της υποπερίπτ. ββ' της περίπτ. ε' της παρ. 4 του άρ-
θρου για την «κατάρτιση των προσωρινών και τελικών α-
ξιολογικών πινάκων».

8. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε µε την ιδιότητα του
αναπληρωτή ή του ωροµισθίου λογίζεται ως πραγµατική
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δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαµβάνεται υπόψη
µετά το µόνιµο διορισµό στη δηµόσια εκπαίδευση για κά-
θε συνέπεια.

Άρθρο 64
Μετατάξεις εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α΄151) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλά-
δου, είτε εκπαιδευτικών είτε µελών Ε.Ε.Π., για τις οποί-
ες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορι-
σµού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι έ-
χουν συµπληρώσει πέντε έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας
στον κλάδο που υπηρετούν. Οι µετατάξεις του παρόντος
άρθρου διενεργούνται µετά τις µεταθέσεις των εκπαι-
δευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,
Α΄26).»

Άρθρο 65
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων:
α) Κατανέµονται οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευ-

τικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά περιοχή, κλάδο, ειδι-
κότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης.
β) Καθορίζονται:
αα) ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και

κάθε θέµα σχετικό µε την εισαγωγική επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π., καθώς και την επιµόρ-
φωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδα-
κτικής επάρκειας ύστερα από το διορισµό,
ββ) ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότη-

τας για µονιµοποίηση των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτι-
κών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Α.Σ.Ε.Π.,
µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της διαδικα-
σίας επιλογής προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του πα-
ρόντος Κεφαλαίου:
α) Η προκήρυξη της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του

παρόντος Κεφαλαίου εκδίδεται το αργότερο εντός ενός
(1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων ανα-

πληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρό-

ντος νόµου παρατείνεται έως και τη λήξη του διδακτικού
έτους 2019-2020, εφόσον έως την 1η-7-2019 δεν έχουν
καταρτιστεί από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνα-
κες κατάταξης. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
γ) Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν

για τα τρία (3) διδακτικά έτη, όπως ορίζεται στην οικεία
προκήρυξη.
δ) Για το διορισµό και την πρόσληψη κλάδων του

Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου των κλά-
δων του Ε.Ε.Π. κατατάσσονται µαζί µε τους υποψήφιους
απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια και επιµορ-
φώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ε-
τών από την ηµεροµηνία του διορισµού τους.

2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του δεύτε-
ρου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται σε
όσους έχουν εισαχθεί σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδη-
µαϊκό έτος 2013 - 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν ει-
σαχθεί σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδηµαϊ-
κού έτους 2013 - 2014, για τη συµµετοχή τους στη διαδι-
κασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων για το διορισµό ή την πρόσληψή τους
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ισχύ-
ουν οι κείµενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 διατά-
ξεις.
β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3

και 4 του δεύτερου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου ό-
σοι εισήχθησαν κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2013- 2014 και
2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζο-
νται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α' 267).
γ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του δεύτε-

ρου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου όσοι κατά τη δη-
µοσίευση του ν. 4547/2018 (Α' 102) είχαν λάβει βεβαίω-
ση ή πτυχίο που απένειµε παιδαγωγική και διδακτική ε-
πάρκεια, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
3848/2010 (Α' 71), όπως ίσχυε έως τη δηµοσίευση του α-
νωτέρω νόµου, ή είχαν εισαχθεί σε Τµήµατα των περίπτ.
β' και γ' της ίδιας παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν
την ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018.

4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρό-
ντος Κεφαλαίου, η πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδα-
κτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για
την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Άρθρο 67
Καταργούµενες διατάξεις

Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκε-
ται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφα-
λαίου και ιδίως οι ακόλουθες: 
α) η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 (Α' 78),
β) η περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 19, η παρ. 2.1 του

άρθρου 20, η περίπτ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 21 και το
άρθρο 22 του ν. 3699/2008,
γ) τα άρθρα 1 έως 4, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 4Α, τα

άρθρα 5 και 5Α, τα άρθρα 8 και 9 και το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010.»
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Άρθρο 68
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄80)

1. Στην περίπτωση 2 της παρ. Β΄ του άρθρου 20 του
ν. 4251/2014 (Α΄80) προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το
χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συµβατικό µί-
σθωµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή
τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή
προκύπτει από τις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβί-
βασης ή τις συµβάσεις µίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζε-
ται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και
καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αντί-
στοιχου συµβολαίου.»

2. Στην περιπτ. 2 της παρ. Β΄ του άρθρου 20 του
ν. 4251/2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Οικονοµικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής
το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας µπορεί να ανα-
προσαρµόζεται.»

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από
24.12.2018.

Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης Αλ. Χαρίτσης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Γαβρόγλου Όλ. Γεροβασίλη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Ευκλ. Τσακαλώτος Α. Ξανθός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου Δηµ. Βίτσας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. Ζορµπά Στ. Αραχωβίτης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αλ. Φλαµπουράρης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Φωτάκης Γ. Χουλιαράκης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Στ. Γιαννακίδης Μ. Τζούφη

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αικ. Παπανάτσιου Γ. Βασιλειάδης
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Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ


