ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Άρθρο 23 Ίδρυση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου
1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο,
ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 16
του Συντάγµατος και την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
µε έδρα το Ηράκλειο. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης (Τ.Ε.Ι. Κρήτης)
καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και
εντάσσεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως
και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις
υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., 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 διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια,
τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τµηµάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα
αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 28, Τµήµατα και Σχολές του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα
αντίστοιχα Τµήµατα. Αν ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες
ανήκουν στο Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ µεταφέρονται στο Ίδρυµα. 2.
Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζονται από το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήµιο χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι.
Κρήτης ισχύουν έναντι του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. 3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, ο οποίος
υπεισέρχεται 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 χρηµατοδοτούµενων και
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν
έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι
τη λήξη τους.
Άρθρο 24 Ίδρυση Σχολών
1. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα το Ηράκλειο.
β) Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
γ) Γεωπονικών Επιστηµών, µε έδρα το Ηράκλειο.
δ) Μηχανικών, µε έδρα το Ηράκλειο.
ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, µε έδρα το Ρέθυµνο.
στ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
2. Η ακαδηµαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 20192020, µε εξαίρεση τη Σχολή Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού η ακαδηµαϊκή
λειτουργία της οποίας αρχίζει µε την έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος
Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 25.

3. Σε κάθε 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).
Άρθρο 25 Ίδρυση Τµηµάτων
1. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο ιδρύονται τα εξής Τµήµατα:
α) Νοσηλευτικής, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
β) Κοινωνικής Εργασίας, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών
Υγείας.
γ) Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας, µε έδρα τη Σητεία, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Επιστηµών Υγείας.
δ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας.
ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας.
στ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας.
ζ) Γεωπονίας, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών.
η) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών.
θ) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Μηχανικών.
ι) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.
ια) Μηχανικών Βιοϊατρικής, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Μηχανικών.
ιβ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, µε έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Μηχανικών.
ιγ) Χηµικών Μηχανικών, µε έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.
ιδ) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, µε έδρα το Ρέθυµνο, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών.
ιε) Μουσικών Σπουδών, µε έδρα το Ρέθυµνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και
Οπτοακουστικών Τεχνολογιών.
ιστ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.
ιζ) Φυσικοθεραπείας, µε έδρα την Ιεράπετρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών
Υγείας.

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων
φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση τα
Τµήµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μουσικών
Σπουδών, Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και Φυσικοθεραπείας, η έναρξη της
ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της
Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του
εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021
και όχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022, προκειµένου για το Τµήµα της
Φυσικοθεραπείας και όχι αργότερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2021 – 2022,προκειµένου για
το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Απριλίου του
προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας. Η προθεσµία του
προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
4. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, 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 υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
5. Σε καθένα από τα Τµήµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, Χηµικών Μηχανικών,
Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μουσικών Σπουδών, Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
και Φυσικοθεραπείας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελών Δ.Ε.Π..
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν άρθρο έχει
διάρκεια οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, µε εξαίρεση τα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών,
Γεωπονίας και Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια
φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν
γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται
πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή
Διασφάλισης 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 ΣΤ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Άρθρο 35 Ίδρυση Σχολών
1. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Νοµικών Επιστηµών
, β) Γεωπονικών Επιστηµών,
γ) Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας και
δ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.
2. Η ακαδηµαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 20192020, µε εξαίρεση την Σχολή Νοµικών Επιστηµών και τη Σχολή Επιστηµών Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισµού, η ακαδηµαϊκή λειτουργία των οποίων αρχίζει µε την έναρξη της
ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος Νοµικής και του Τµήµατος Επιστηµών Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού,αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 36.

3. Σε κάθε 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. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µέσα
σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών
της παραγράφου 1, µε τη σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου, εφαρµοζόµενης, κατά τα λοιπά,
της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/ 2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 36 Ίδρυση και µετονοµασία Τµηµάτων
1. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών ιδρύονται τα εξής Τµήµατα:
α) Νοµικής, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Νοµικών
Επιστηµών,
β) Νοσηλευτικής µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών
Αποκατάστασης Υγείας,
γ) Φυσικοθεραπείας µε έδρα το Αίγιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών
Αποκατάστασης Υγείας,
δ) Λογοθεραπείας µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών
Αποκατάστασης Υγείας,
ε) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε έδρα τον Πύργο, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού,
στ) Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, µε έδρα το Μεσολόγγι, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
ζ) Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής, µε έδρα το Μεσολόγγι, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
η) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
θ) Γεωπονίας, µε έδρα την Αµαλιάδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών,
ι) Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, µε έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
ια) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, µε έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Γεωπονικών Επιστηµών,
ιβ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης Επιχειρήσεων,
ιγ) Διοίκησης Τουρισµού, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Οικονοµικών Επιστηµών και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
ιδ) Ιστορίας - Αρχαιολογίας, µε έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών,
ιε) Μουσειολογίας, µε έδρα τον Πύργο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών.
2. Στα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τµήµατα του
Πανεπιστηµίου Πατρών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Το Τµήµα Διαχείρισης
Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών καταργείται. Τα µέλη Δ.Ε.Π.,
καθώς και τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του καταργούµενου Τµήµατος

εντάσσονται στο Τµήµα ΙστορίαςΑρχαιολογίας στο οποίο µεταφέρονται και οι
θέσεις τους. Η ένταξη και η µεταφορά των θέσεων διαπιστώνεται µε πράξη του
Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Οι φοιτητές του καταργούµενου Τµήµατος εντάσσονται στο Τµήµα
Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του
Τµήµατος εισαγωγής τους και λαµβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον
υφιστάµενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Για τη διεξαγωγή των
εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. του
καταργούµενου Τµήµατος και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε
αυτά διδακτικά καθήκοντα, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς
και όσα τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος ΙστορίαςΑρχαιολογίας στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθενται
και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων
σπουδών που µεταβατικά παρέχονται µέχρι την αποφοίτηση των ήδη
εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, την παροχή
τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων,
καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του
καταργούµενου Τµήµατος αρµόδια είναι τα όργανα του Τµήµατος ΙστορίαςΑρχαιολογίας. Ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρόεδρος του
Τµήµατος Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, καθώς
και τα λοιπά µέλη της Συνέλευσης του Τµήµατος, συνεχίζουν να ασκούν τα
καθήκοντά τους ως όργανα διοίκησης του νέου Τµήµατος Ιστορίας- Αρχαιολογίας
έως τη λήξη της θητείας τους. β) αα) Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής
Εκπαίδευσης µετονοµάζεται σε Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής
Εργασίας, ββ) Το Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Οι φοιτητές των Τµηµάτων
της παρούσας περίπτωσης, που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 20192020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη
του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών,
προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, έχουν το δικαίωµα να ολοκληρώσουν
τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τµήµατος µετά την µετονοµασία. Στην περίπτωση
αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανακαλείται, µέχρι τις 31 Ιουλίου 2019
µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου, η οποία
δηµοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν την έναρξη της προθεσµίας στην
ιστοσελίδα του ιδρύµατος και του οικείου Τµήµατος. Οι φοιτητές διατηρούν την
εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση µε τα υπολειπόµενα εξάµηνα σπουδών. Με
πράξη του Προέδρου του οικείου Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της
Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται η αντιστοίχιση των µαθηµάτων του προγράµµατος
σπουδών του Τµήµατος πριν τη µετονοµασία µε µαθήµατα του προγράµµατος
σπουδών του Τµήµατος µετά την µετονοµασία. Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν
εµπρόθεσµα δήλωση προτίµησης, ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του
Τµήµατος πριν τη µετονοµασία και λαµβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον
υφιστάµενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, µπορούν να πάρουν, ύστερα από
παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών µαθηµάτων που
καθορίζονται µε απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, βεβαίωση ισοτιµίας και
αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους µε τον τίτλο του Τµήµατος, όπως προκύπτει
από τη µετονοµασία. Η ανωτέρω βεβαίωση χορηγείται από τον Πρύτανη. 3. Η

ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν και η εισαγωγή
των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 20192020,
µε εξαίρεση τα Τµήµατα Νοµικής, Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και
Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, η έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων
καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου
Πατρών, ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του
εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος
2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του
προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. Η
προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική. 4. Σε κάθε Τµήµα
συνιστάται Γραµµατεία, 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 υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. 5. Σε
καθένα από τα Τµήµατα Νοµικής, Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού,
Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήµης και Τεχνολογίας
Τροφίµων, Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, συνιστώνται
οκτώ (8) θέσεις µελών Δ.Ε.Π.. 6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που
ιδρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
Εξαιρούνται τα Τµήµατα της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών, στα οποία η
απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10)
ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το
παρόν γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του
Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρθρου 44, και στην
οποία µετέχουν µέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειµένου,
εισηγείται 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 Αρχή Διασφάλισης 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.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ Π.Δ. 38/2010
Άρθρο 98 Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010
Το π.δ. 38/2018 (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 καταργείται.
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 καταργούνται.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 καταργείται.
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής: «6. Η δοκιµασία επάρκειας ή η
πρακτική άσκηση προσαρµογής του παρόντος άρθρου διενεργείται από την οικεία
επαγγελµατική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωµένη ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου.».

5.α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε µε την
περίπτωση 17 της παραγράφου Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και την
παράγραφο 1 του άρθρου 80 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), τροποποιούνται ως εξής: «1.
Αρµόδια Αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και να εκδίδει τις
αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος διατάγµατος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων
εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελµατικής
πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής
Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων είναι η
αρµόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 50.
2. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. είναι επίσης αρµόδιο για να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των
επαγγελµατικών προσόντων των κτηνιάτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος.».
3. β) Στο τέλος του άρθρου 54 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής:
4. Αρµόδια Αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα, προβλεπόµενα στο παρόν διάταγµα,
έγγραφα και να λαµβάνει τις αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
Οικονοµολόγου και Λογιστή Φοροτεχνικού, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις διατάξεις
του παρόντος διατάγµατος, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται το
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας.
5. Οι Αρµόδιες Αρχές που δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και εκδίδουν
αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος διατάγµατος είτε επί τη βάσει του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων
εκπαίδευσης (Τίτλος III, Κεφάλαιο I) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελµατικής
πείρας (Τίτλος III, Κεφάλαιο II), είναι οι οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις που είναι
οργανωµένες ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.»
6. Το άρθρο 54Α καταργείται.
7. Το άρθρο 55 καταργείται.
8. Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος «Συγκρότηση και λειτουργία του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών
Προσόντων» αντικαθίσταται µε τον τίτλο «Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του π.δ.
38/2010».
β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) αποφαίνεται
επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τους όρους των
Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώς και του Τµήµατος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III
του παρόντος.» γ) Οι παράγραφοι 2 έως 17 καταργούνται.
9. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η αναγνώριση του
δικαιώµατος ασκήσεως ορισµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/ 36/ΕΚ,
γίνεται µε βεβαίωση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή µιας των λοιπών αρµόδιων προς τούτο αρχών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.» β) Η παράγραφος 4 του άρθρου
57 καταργείται. γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Από την
έκδοση της βεβαίωσης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελµα

σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, η δε αρµόδια επαγγελµατική
οργάνωση ή αρµόδια διοικητική αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν
την εγγραφή του στα οικεία µητρώα και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.».
δ) Η παράγραφος 8 καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 99.
ε) Η παράγραφος 9 του άρθρου 57 καταργείται.
10. Το άρθρο 57Α καταργείται.
11. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν
µε την περίπτωση 26 της παραγράφου Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
αντικαθίστανται ως εξής: «α) Δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για αναγνώριση
επαγγελµατικών προσόντων, τις επεξεργάζεται, ελέγχει τους φακέλους των αιτούντων και
εκδίδει βεβαιώσεις. β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σηµείο Επαφής» για τους ενδιαφεροµένους
και, ιδίως: Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών - µελών, καθώς και
στα σηµεία επαφής των λοιπών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρήσιµη
πληροφορία για την προβλεπόµενη στο παρόν διάταγµα αναγνώριση επαγγελµατικών
προσόντων και ιδίως σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία που διέπει τα επαγγέλµατα και την
άσκησή τους, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής νοµοθεσίας, καθώς και των κανόνων
δεοντολογίας, όπου υπάρχουν.».
12. Η παράγραφος 6 του άρθρου 59Α αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι επαγγελµατίες,
σχετικά µε τους οποίους έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα κράτη- µέλη,
ενηµερώνονται γραπτώς σχετικά µε αποφάσεις έκδοσης ειδοποιήσεων ταυτόχρονα µε την
έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης και µπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των εν λόγω
αποφάσεων ή να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αποφαίνεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών.
Κατά της απόφασης µπορεί να ασκηθεί το κατά τις κείµενες διατάξεις οικείο ένδικο
βοήθηµα, καθώς και το ένδικο βοήθηµα της αγωγής όσον αφορά τυχόν ζηµία που
προκλήθηκε από µη έγκυρες ειδοποιήσεις που εστάλησαν προς άλλα κράτη-µέλη, ενώ και
σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση για την ειδοποίηση αναφέρει ότι ο επαγγελµατίας έχει
κινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετικά µε αυτήν.».
13. Το άρθρο 49 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου
1 του άρθρου 99.

Άρθρο 247
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3599/2007 προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής:
«ε) Απόφοιτοι των Σχολών ή Τµηµάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι.».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3599/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όλοι οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ φυσικοθεραπευτές, υποχρεούνται να εγγραφούν
στο Σύλλογο, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος».

