ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΣΤ΄, 23 Απριλίου 2019
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία,
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρο 1
1. Το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.),
µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) οργανώνεται και λειτουργεί
ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστηµιακού τοµέα σύµφωνα µε την παράγραφος 1 και την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017
(Α΄114).
Άρθρο 2
Σχολές και Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τµήµατα:
α) Οικονοµίας και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα
τις Σέρρες.
ββ) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα τις Σέρρες.
γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, µε έδρα την
Κατερίνη.
δδ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την
Καβάλα.
εε) Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού,
µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστηµάτων, µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ζζ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα
την Καβάλα.
ηη) Δηµόσιας Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
β) Κοινωνικών Επιστηµών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η
οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχειονοµίας και Συστηµάτων
Πληροφόρησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γγ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
δδ) Μουσειολογίας, µε έδρα την Έδεσσα.
γ) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας, µε έδρα
τη Θεσσαλονίκη.
ββ) Μαιευτικής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γγ) Βιοϊατρικών Επιστηµών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
δδ) Φυσικοθεραπείας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
εε) Νοσηλευτικής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και Παράρτηµα του Τµήµατος, µε έδρα το Διδυµότειχο.
δ) Μηχανικών, µε έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα τις Σέρρες.
ββ) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, µε
έδρα τις Σέρρες.
γγ) Πολιτικών Μηχανικών, µε έδρα τις Σέρρες.
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, µε έδρα τις Σέρρες.
εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
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στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα
τη Θεσσαλονίκη.
ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ε) Επιστηµών Σχεδιασµού, µε έδρα τις Σέρρες, η οποία
συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, µε έδρα τις Σέρρες.
ββ) Δηµιουργικού Σχεδιασµού και Ένδυσης, µε έδρα
το Κιλκίς.
στ) Θετικών Επιστηµών, µε έδρα την Καβάλα, η οποία
συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Φυσικής, µε έδρα την Καβάλα.
ββ) Χηµείας, µε έδρα την Καβάλα.
γγ) Πληροφορικής, µε έδρα την Καβάλα.
δδ) Γεωλογίας, µε έδρα την Καβάλα.
ζ) Γεωτεχνικών Επιστηµών, µε έδρα τη Δράµα, η οποία
συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, µε έδρα
τη Δράµα.
ββ) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, µε έδρα τη Δράµα.
γγ) Γεωπονίας, µε έδρα την Θεσσαλονίκη.
δδ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα την
Θεσσαλονίκη.
2. Σε κάθε Σχολή, Τµήµα και Παράρτηµα Τµήµατος συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και γραµµατειακή
τους υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
3. Στο Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης, Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών, Μουσειολογίας και Γεωλογίας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελών Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
4. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία Σχολών και Τµηµάτων και
η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση το
Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης, το Τµήµα Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών, Μουσειολογίας και το Τµήµα Γεωλογίας, η έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου, 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 30 Απριλίου του προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής
λειτουργίας. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου
είναι αποκλειστική.
5. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων της παραγράφου 1 διαρκεί οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, µε εξαίρεση τα Τµήµατα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Γεωπονίας, Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, στα οποία
ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
6. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των
Τµηµάτων του παρόντος γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο
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.

7. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση του Τµήµατος Νοσηλευτικής στη Θεσσαλονίκη είναι τα όργανα διοίκησης και
του παραρτήµατος της Νοσηλευτικής στο Διδυµότειχο.
Για το παράρτηµα καθορίζεται χωριστός αριθµός εισακτέων.
Άρθρο 3
Πανεπιστηµιακό Κέντρο
Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών
1. Συνιστάται Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως ακαδηµαϊκή µονάδα του ιδρύµατος. Στο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών εντάσσονται οι
υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που ιδρύθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005. Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε Έλληνες και σε αλλοδαπούς.
2.α) Το Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών διοικείται από διοικητικό συµβούλιο που
συγκροτείται µε πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται: αα) από τους Κοσµήτορες των Σχολών του Κέντρου µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, ββ) τρεις (3) από τους Κοσµήτορες των
υπολοίπων Σχολών του ιδρύµατος µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους και γγ) τέσσερα (4) µέλη της Συγκλήτου µε τους αναπληρωτές τους. Τα µέλη των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ επιλέγονται από τη Σύγκλητο. Με
την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος µεταξύ των τεσσάρων (4) µελών της Συγκλήτου.
β) Για όσο διάστηµα τα Τµήµατα του Κέντρου δεν είναι
αυτοδύναµα διοικούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 24 του ν. 4485/2017 και ο Πρόεδρος Τµήµατος και
η Συνέλευση Τµήµατος ασκούν και χρέη Κοσµήτορα και
Κοσµητείας, αντίστοιχα. Όταν τα Τµήµατα καταστούν
αυτοδύναµα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4485/2017, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4485/
2017 για τη διοίκηση µονοτµηµατικών σχολών.
3. Στις υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που εντάσσονται στο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, επέρχεται η εξής τροποποίηση: Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και η Σχολή
Οικονοµίας, Διοίκησης και Νοµικών Σπουδών συγχωνεύονται σε µία (1) σχολή, τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών. Ο παρεχόµενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί µέχρι
και το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και στη Σχολή Οικονοµίας, Διοίκησης
και Νοµικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. φέρει τον υφιστάµενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
4. Στο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών ιδρύονται τα εξής Τµήµατα:
α) Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών,
Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών. Στο Τµήµα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών εντάσσονται το προσωπικό και οι φοιτητές της υφιστάµενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σχολής Οικονοµίας, Διοίκησης και Νοµικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
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β) Επιστήµης και Τεχνολογίας, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Επιστήµης και Τεχνολογίας. Στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας εντάσσονται το προσωπικό και
οι φοιτητές της υφιστάµενης κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας του
ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας ιδρύεται και λειτουργεί πρόγραµµα σπουδών Τεχνολογίας Πετρελαίου στην αγγλική γλώσσα, µε έδρα την Καβάλα.
5. Στα Τµήµατα του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών οργανώνονται προγράµµατα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σε
ξένη γλώσσα και απονέµονται τίτλοι σπουδών αντίστοιχοι και ισότιµοι µε τους τίτλους σπουδών που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα και απονέµονται από Τµήµατα Α.Ε.Ι.. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές µπορούν παράλληλα να λειτουργήσουν ειδικά προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, ύστερα από τεκµηριωµένη
πρόταση του Προέδρου του οικείου Τµήµατος και απόφαση του Συµβουλίου του Κέντρου.
6. Για τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου ισχύουν τα εξής:
α) ιδρύονται, καταργούνται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται ή µεταβάλλεται το γνωστικό τους αντικείµενο µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Η πρόταση της Συγκλήτου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου
του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Διεθνών Προγραµµάτων
Σπουδών, µετά από γνώµη της Συνέλευσης του οικείου
Τµήµατος, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση
βιωσιµότητας και σκοπιµότητας. Η σύµφωνη γνώµη του
Διοικητικού Συµβουλίου θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαµβάνεται νοµίµως µετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του ερωτήµατος σε αυτό. Για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού ζητείται η γνώµη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.),
β) κάθε Τµήµα µπορεί να παρέχει περισσότερα από ένα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου και για κάθε
πρόγραµµα σπουδών ορίζεται, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ακαδηµαϊκός υπεύθυνος µέλος Δ.Ε.Π.
του Ιδρύµατος µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το
πρόγραµµα,
γ) είναι διάρκειας οκτώ (8) τουλάχιστον εξαµήνων,
δ) για τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων, ακολουθείται η µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξ ολοκλήρου ή σε κάθε περίπτωση σε ποσοστό πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%) µε την ανάπτυξη και
αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και µεθόδων διδασκαλίας, µε δυνατότητα διεξαγωγής και οµαδικών συµβουλευτικών συναντήσεων. Ο αριθµός των συναντήσεων αυτών καθορίζεται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. Στις συναντήσεις συµµετέχουν ένας
από τους διδάσκοντες και οι φοιτητές, οι οποίοι συµµετέχουν είτε δια ζώσης είτε µέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και µάθησης. Η ολοκλήρωση των πειραµάτων και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων διεξάγεται
είτε εξ αποστάσεως είτε σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,

ε) ο µέγιστος αριθµός φοιτητών ανά πρόγραµµα σπουδών και ανά διδάσκοντα καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου µετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος,
στ) η επιλογή των φοιτητών γίνεται ύστερα από διεθνή
πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δηµοσιεύεται στον
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της
Ελλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται,
κατά περίπτωση,
ζ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου απόλυσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) ή ισότιµου ή
αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι µε τον µεγαλύτερο βαθµό απολυτηρίου. Απαραίτητες επιπλέον προϋποθέσεις για την εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών είναι:
αα) η επαρκής γνώση της γλώσσας διεξαγωγής του
προγράµµατος. Το επίπεδο γλωσσοµάθειας που απαιτείται και τυχόν σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της παραγράφου 7,
ββ) η παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη λήψη του
απολυτήριου τίτλου του πρώτου εδαφίου της παρούσας
περίπτωσης,
η) οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συµµετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται µε την εφαρµογή του συστήµατος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στους φοιτητές τρίτων χωρών µπορεί να επιβάλλονται και δίδακτρα. Το ύψος της συµµετοχής αυτής και των διδάκτρων,
καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών µερικής ή ολικής απαλλαγής από τα δίδακτρα και τις επιβαρύνσεις των
προηγούµενων εδαφίων, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου.
7. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύµατος η Συνέλευση κάθε Τµήµατος του Κέντρου µπορεί
να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4485/2017, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου
του Κέντρου. Στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
καθορίζονται ειδικότερα θέµατα για την οργάνωση των
προπτυχιακών σπουδών όπως, ιδίως:
α) ο απαιτούµενος αριθµός µαθηµάτων για τη χορήγηση τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου προγράµµατος σπουδών,
β) η ποσοστιαία αναλογία µεταξύ υποχρεωτικών και
µαθηµάτων επιλογής στο πρόγραµµα σπουδών,
γ) οι προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των
φοιτητών,
δ) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων
και άλλων µεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών,
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ε) η διαδικασία επιλογής εισακτέων και τα κριτήρια επιλογής αν ο αριθµός των ενδιαφεροµένων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων και υπάρχει ισοβαθµία στον βαθµό του απολυτηρίου,
στ) το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, οι ελάχιστες
διδακτικές ώρες ανά µάθηµα και οι αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 3374/2005
(Α΄ 189),
ζ) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών,
η) η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής των διδάκτρων
και της οικονοµικής συµµετοχής,
θ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και τη
λειτουργία του πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος.
8. Τα προγράµµατα σπουδών δεύτερου κύκλου ιδρύονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4485/2017. Η εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος µόνο εφόσον έχει και τη σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Κέντρου. Ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. και διδακτορικών σπουδών του άρθρου
45 του ν. 4485/2017 καταρτίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Κέντρου που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του
άρθρου 35 του ν. 4485/2017 δεν εφαρµόζονται για πολίτες τρίτων χωρών. Το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 υπολογίζεται στο συνολικό αριθµό των φοιτητών που εισάγονται το Π.Μ.Σ.. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να λειτουργούν και
εισάγονται σε αυτό φοιτητές έως και το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. Για την εισαγωγή φοιτητών από το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού
έτους 2019-2020 απαιτείται επανίδρυση των Π.Μ.Σ.,
σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.
Άρθρο 4
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό
Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος,
µε έδρα την Θεσσαλονίκη.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, γ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δ) η διευκόλυνση του Πανεπιστηµίου
να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα
θέµατα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του.
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 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,
γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό
Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικά
πρόσωπα δηµόσιου 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 οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό,
δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) επιστηµών ζωής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
β) πετρελαίου, µε έδρα την Καβάλα,
γ) τουρισµού και φιλοξενίας, µε έδρα την Καβάλα,
δ) αστικού περιβάλλοντος, µε έδρα τις Σέρρες,
ε) κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη,
στ) διαχείρισης προσφυγικών ροών και κρίσεων, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζ) αγροτικής βιοµηχανίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
η) βιοµηχανικής καινοτοµίας και ψηφιακής γεωργίας,
µε έδρα τις Σέρρες,
θ) βιώσιµης ανάπτυξης και κυκλικής οικονοµίας, µε έδρα την Κατερίνη.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές 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 Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου.
γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή 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 αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,
ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας 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 πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας 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 απολογι-
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σµού του Π.Ε.Κ. την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στη
Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει 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 ο Διευθυντής
του Ινστιτούτου ως Πρόεδρος.
α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά
τις 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,
δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες 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 αρµοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό
και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
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 συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή
κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλους 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 ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην
προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων
της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη
από τον Πρύτανη που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από
πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση
της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται
µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π.
του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ο-

ρίζονται 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 συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής,
µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου 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, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από
τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση
µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων,
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται
πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά
στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατοποιείται 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 Αντιπρόεδρος 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 Επιστηµονικοί 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 Διευθυντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για
τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη
Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνεται 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 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.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του
ν. 4485/2017.
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11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο
Π.Ε.Κ. διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ.
απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου
χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών,
στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της
συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα
οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,
έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την
υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου 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.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα
σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο
Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,
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 επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα
του Π.Ε.Κ..
Άρθρο 5
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης
1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Ι.Ε.Ε.Α.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα
του Ιδρύµατος και λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη.
2. Σκοποί του Ι.Ε.Ε.Α. είναι: α) η µελέτη και εφαρµογή
νέων παιδαγωγικών µεθόδων στα γνωστικά πεδία σπουδών του Πανεπιστηµίου, η µελέτη και εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων ηλεκτρονικής µάθησης, η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η εν γένει χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, καθώς
και η οργάνωση σχετικών ενεργειών διάχυσης, β) η µε-

λέτη των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών που παρέχονται µε εξ αποστάσεως
διδασκαλία, γ) η εισήγηση στα αρµόδια όργανα για τη
βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης από το
ΔΙ.ΠΑ.Ε., καθώς και για τη συνέχιση, την αναβάθµιση ή
τη διακοπή των διεθνών προγραµµάτων σπουδών και δ)
η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και σε άλλα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή.
3. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ι.Ε.Ε.Α. συνεργάζεται µε τις Σχολές και τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου που του παρέχουν κάθε αναγκαία συνδροµή.
4. Το Ι.Ε.Ε.Α. διοικείται από πενταµελές διοικητικό
συµβούλιο που συγκροτείται µε απόφαση Συγκλήτου,
στην οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού. Τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου επιλέγονται από τη Σύγκλητο
και είναι µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα,
µε ερευνητικό έργο και εµπειρία σχετική µε τους σκοπούς του Ι.Ε.Ε.Α.. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, 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 είναι τριετής, µε
δυνατότητα ανανέωσης.
5. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Ι.Ε.Ε.Α. χώροι και εξοπλισµοί του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του.
6. Στο Ι.Ε.Ε.Α. τοποθετείται διοικητικό προσωπικό του
Ιδρύµατος. Στο Ι.Ε.Ε.Α. µπορεί να απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφόσον δεν αµείβεται από τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι..
7. Πόροι του Ι.Ε.Ε.Α. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισµό και
τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ειδικά για τη λειτουργία του Ι.Ε.Ε.Α.,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από
τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση
µελετών για λογαριασµό τρίτων,
ε) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται
πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά
στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Ι.Ε.Ε.Α..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σε
εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του
Ι.Ε.Ε.Α.. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Ι.Ε.Ε.Α.,
β) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση του Ι.Ε.Ε.Α.,
γ) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων
του Ι.Ε.Ε.Α.,
δ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του προσωπικού,
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ε) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στο Ι.Ε.Ε.Α.,
στ) οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των
δραστηριοτήτων του.
9. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της παραγράφου 4 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή
τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής
τους, σύµφωνα µε την 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΄
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν, σύµφωνα µε το άρθρο 53 του
ν. 4485/2017, και προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των
νέων Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των
ήδη ορισµένων µελών. Έως την ανασυγκρότηση συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της η υπηρετούσα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτροπή ερευνών του
Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης µετέχουν έως τις 31.8.2022, ως επιπλέον µέλη,
οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
Πρόεδροι των επιτροπών ερευνών και διαχείρισης των
Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς και
αν κάποιος παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα
από τα µέλη Δ.Ε.Π. της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Τ.Ε.Ι., το οποίο επιλέγεται
µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Άρθρο 6
1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας), το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) καταργούνται ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και εντάσσονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε
όλες τις υποχρεώσεις των Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός
διάδοχός τους, 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 των Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8, Τµήµατα και
Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα. Αν ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τµήµα
Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µεταφέρονται στο Ίδρυµα. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικους τα Τ.Ε.Ι., συνεχίζονται από το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τα Τ.Ε.Ι. ισχύουν έναντι του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε.
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα
τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα
έργα-προγράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι., 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
όσα απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη λήξη τους. Οι Μονάδες Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) ενσωµατώνονται στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και χρέη Προϊσταµένου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου
Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος Προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των προγραµµάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου

Άρθρο 7
Ένταξη προσωπικού
Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
και του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µε τις αντίστοιχες θέσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύµφωνα µε τα
άρθρα 8 έως 10. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού
διαπιστώνεται µε πράξεις του Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που εκδίδονται µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στις οποίες µνηµονεύονται οι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν.
Άρθρο 8
Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.
1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τµήµατα
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ως εξής:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας:
αα) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο
Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ββ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του
ΔΙ.ΠΑ.Ε..
γγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
δδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
εε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

8
στστ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. της εισαγωγικής κατεύθυνσης
Πολιτικών Μηχανικών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ζζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών
και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ηη) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
θθ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Δηµιουργικού Σχεδιασµού και Ένδυσης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
β) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης:
αα) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ββ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
γγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
δδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Χηµείας του
ΔΙ.ΠΑ.Ε..
εε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Πληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
στστ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Δασοπονίας και
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ζζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ηη) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται
στο Παράρτηµα του Τµήµατος Νοσηλευτικής του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., µε έδρα το Διδυµότειχο.
θθ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής σε ένα από τα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 2, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε επτά
(7) εργάσιµες ηµέρες και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε
είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

γ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης:
αα) Τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα
Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού του
ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ββ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
γγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας
και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχειονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
δδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία του
ΔΙ.ΠΑ.Ε..
εε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
στστ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μαιευτικής του
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Μαιευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ζζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα
Βιοιατρικών Επιστηµών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ηη) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας
του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
θθ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διατροφής και Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο
Τµήµα Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας του
ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιι) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών
του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιαια) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Οχηµάτων και του Τµήµατος Μηχανικών Αυτοµατισµού
του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιβιβ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής και του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων του
ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιγιγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Γεωπονίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιδιδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιειε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Αισθητικής και Κοσµητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται σε
ένα από τα Τµήµατα της Σχολής Επιστηµών Υγείας του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις
λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η
απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
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της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής,
µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα
Τµήµατα της Σχολής Επιστηµών Υγείας.
2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν,
δηλαδή καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και
υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών
Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται
σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ.
5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε
αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π.
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 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 υποβάλλουν 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 συντελείται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 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 Τµήµατος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται
µέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και κρίνονται από πενταµελή επιτροπή κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη,
προκειµένου να διαπιστωθεί η συνδροµή των προβλεπόµενων στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
προσόντων. Συγκροτείται µία επιτροπή κρίσης για κάθε
Σχολή του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στην οποία µετέχουν καθηγητές πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπές
του προηγούµενου εδαφίου συγκροτούνται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και
τα µέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραµµατέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή του Ιδρύµατος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα σε δύο

(2) µήνες από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Κατ’
εξαίρεση, οι αιτήσεις που κατατίθενται µέσα σε έναν (1)
µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται
µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή
τους. Αίτηµα µετατροπής θέσης υποβάλλεται 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 περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης
αίτησης, ο καθηγητής παραµένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για έλεγχο νοµιµότητας και κοινοποιούνται
στη Διοικούσα Επιτροπή. Αν δεν αναπεµφθούν µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριµένες και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης
σχετική πράξη που µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31.8.2019, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
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. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από
τις 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν
από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία
ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα 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 διοίκησης του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις που αφορούν
τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση
µέχρι τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει
για τη µετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία
ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας,
στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π.
τουλάχιστον της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου 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 Ανώτατο Εκπαιδευτι-
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κό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται 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 τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε
περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει
τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της.
Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την περιέλευση 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 διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα,
διαφορετικά ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης της
πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα
Πανεπιστηµίου γίνεται µε την έναρξη ισχύος της πράξης
µετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται
την 1η Ιανουαρίου 2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
4. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι. προς τα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και αφορά και τους
ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Οι διατάξεις
της παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31.12.2019, διαφορετικά έως την 31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής και για µία µόνο µετακίνηση. Για την µετακίνηση σύµφωνα µε την παρούσα το µέλος Δ.Ε.Π. καταθέτει αίτηση στη Γραµµατεία της Συγκλήτου και αποφασίζει η Σύγκλητος µε βάση το γνωστικό αντικείµενο και τις ανάγκες του ιδρύµατος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4009/
2011.
Άρθρο 9
Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π.
Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
εντάσσονται σε Τµήµατα/Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύµφωνα
µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 8, ή
στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οι θέσεις

τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε Τοµείς,
εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου
στο οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος
Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι.
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται σε ένα
από τα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Αισθητικής και Κοσµητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
σε ένα από τα Τµήµατα της Σχολής Επιστηµών Υγείας
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις
λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η
απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα ανωτέρω Τµήµατα. Τα µέλη του παρόντος εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικό
καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από
την 1η Ιανουαρίου 2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν
ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε 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). Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων µεταφέρονται στο
ΔΙ.ΠΑ.Ε., διαφορετικά στην οικεία ακαδηµαϊκή µονάδα
αν ανήκουν σε Τοµέα, Τµήµα ή Σχολή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε προσωποπαγείς θέσεις, µε τον ίδιο βαθµό
και το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 10
Ένταξη λοιπού προσωπικού
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µεταφέρεται αυτοδικαίως στο
ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην
ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο,
στην ίδια ειδικότητα και µε τον βαθµό που κατέχει και
παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου και µέχρι τη συγκρότησή του µε απόφαση της Συγκλήτου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια
έµµισθη εντολή των Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται αυτοδίκαια και

11
εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
2. Προσωπικό των Τ.Ε.Ι. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες
και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι,
καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. 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 11
Ένταξη φοιτητών
1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, των Τµηµάτων των
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, δηλαδή όσοι κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούµενες από το πρόγραµµα σπουδών
υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους σύµφωνα µε τις παράγραφος 2 και 5, µε
την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου. Η ένταξη των
φοιτητών γίνεται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και πράξη του Προέδρου της, που εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές του Τµήµατος
Αισθητικής και Κοσµητολογίας εντάσσονται στο Τµήµα
Διατροφής και Διαιτολογίας, αλλά ολοκληρώνουν τις
σπουδές τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι.
συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδη
εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το
πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής
τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών των
Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση
του προγράµµατος από εγγεγραµµένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τµήµα
προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθενται 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 φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση

πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Τµηµάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά
και µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών
του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να 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 τη δυνατότητα, µε τον περιορισµό
της παραγράφου 1, µε αίτηση, που καταθέτουν στη
γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντί
να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µπορούν να υποβάλλουν αίτηση ή
στο Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ανεξάρτητα από το Τµήµα στο οποίο εντάχθηκαν σύµφωνα
µε την παράγραφο 1. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις
15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 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 δήλωσης. Τα επιπλέον
µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου του
Τµήµατος που εκδίδεται ύστερα από 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 Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος,
του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους
λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις
30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή
της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε
µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση,
εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα 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, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Άρθρο 12
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
1. α) Το Ίδρυµα διοικείται προσωρινά, και µέχρι τις
31.8.2022 οπότε και αναδεικνύονται Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις µε εκλογική διαδικασία, από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρµοδιότητες της Συγκλήτου και
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Διοικούσα
Επιτροπή είναι εικοσιπενταµελής και αποτελείται από
τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και µέλη
Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, που επιλέγονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

12
µάτων. Ο Πρόεδρος ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης και ασκεί καθήκοντα Πρύτανη. Αντιπρόεδροι είναι οι
Πρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και ένα ακόµη από τα µέλη της Διοικούσας Επιτροπής, που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν καθήκοντα Αντιπρυτάνεων. Με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται ο τοµέας ευθύνης κάθε Αντιπροέδρου,
κατ’ αντιστοιχία µε τους τοµείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων όπως ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 4485/2017. Με απόφαση του Προέδρου
που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικούσας Επιτροπής, µπορεί να µεταβιβάζονται, προς υποβοήθηση του έργου του, συγκεκριµένες αρµοδιότητές του
σε µέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Για την παροχή της
γνώµης δεν µετέχει στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το µέλος στο οποίο µεταβιβάζεται η συγκεκριµένη αρµοδιότητα. Η Διοικούσα Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας για τη µελέτη ή τη διεκπεραίωση θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της και να
αναθέτει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, την άσκηση
συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων της, για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα, σε επιτροπές που συγκροτεί από µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. Η συµµετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή δεν είναι ασυµβίβαστη µε τη συµµετοχή στις επιτροπές του προηγούµενου εδαφίου.
β) Μέχρι τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της η υπηρετούσα έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος Διοικούσα Επιτροπή.
2. α) Στις Σχολές της παραγράφου 1 του άρθρου 2, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης της Σχολής µε εκλογική διαδικασία, λειτουργεί προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και
αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου
ορίζεται, µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύµατος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,
ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.
β) Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής µέχρι
τις 31.5.2019 και οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 31.8.2019. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί
να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσµίες
των προηγούµενων εδαφίων.
3. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο
24 του ν. 4485/2017, έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα
µε τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα
Τµήµατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε
το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τµήµατα η έναρξη
λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος
2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα 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 διοί-

κησης του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στον ν. 4485/2017.
4. Μέλος Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο
ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε δικαίωµα µετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης η αίτηση µετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά
προτεραιότητα. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στα
Τ.Ε.Ι. και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο
ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Άρθρο 13
Ίδρυση και µετονοµασία Σχολών
1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οι
εξής Σχολές:
α) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα την Κοζάνη.
β) Θετικών Επιστηµών, µε έδρα την Καστοριά.
γ) Γεωπονικών Επιστηµών, µε έδρα τη Φλώρινα.
δ) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα.
2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.
3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄
της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
4. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας µετονοµάζεται σε Σχολή Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστηµών.
Άρθρο 14
Ίδρυση Τµηµάτων
1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται τα
εξής Τµήµατα:
α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, µε έδρα την Κοζάνη,
το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.
β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων,
µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.
γ) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
δ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα
την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
ε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την
Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
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στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα
τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
ζ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης, µε έδρα
τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
η) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα την Καστοριά, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, µε
έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
ι) Ψυχολογίας, µε έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών.
ια) Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, µε έδρα την
Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστηµών.
ιβ) Γεωπονίας, µε έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών.
ιγ) Μαιευτικής, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
ιδ) Πληροφορικής, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών.
ιε) Μαθηµατικών, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών.
ιστ) Μάρκετινγκ, µε έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
ιζ) Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, µε έδρα την
Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών.
ιη) Εργοθεραπείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
ιθ) Λογοθεραπείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
κ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία,
µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών.
κα) Παραγωγής Οπτικοακουστικών µέσων µε έδρα την
Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
κβ) Κινηµατογράφου µε έδρα τη Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη σχολή Καλών Τεχνών.
2. Το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής µετονοµάζεται σε Τµήµα Χηµικών Μηχανικών και το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής µετονοµάζεται
σε Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020 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 τη 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 εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την έναρξη της προθεσµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος και του Τµήµατος. Οι φοιτητές διατηρούν την ακαδηµαϊκή τους κατάσταση σε σχέση µε τα υπολειπόµενα εξάµηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου Τµήµατος,
που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης
Τµήµατος, γίνεται η αντιστοίχιση των µαθηµάτων του
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος πριν από τη µε-

τονοµασία µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών
του Τµήµατος µετά τη µετονοµασία. Όσοι φοιτητές δεν
υποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωση προτίµησης και όσοι έχουν υπερβεί τα εξάµηνα του δευτέρου εδαφίου, ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος πριν
από τη µετονοµασία και λαµβάνουν τίτλο σπουδών που
φέρει τον υφιστάµενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο
και τύπο.
3. 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 Μάρκετινγκ, Επιστήµης Τροφίµων και
Διατροφής, παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων, Κινηµατογράφου, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας
στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, 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. Η απόφαση αυτή εκδίδεται
έως τις τριάντα 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 κάθε ένα από τα Τµήµατα Μάρκετινγκ, Επιστήµης
Τροφίµων και Διατροφής, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ψυχολογίας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη
Παιδική Ηλικία 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 Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστηµάτων, Γεωπονίας και Επιστήµης Τροφίµων και
Διατροφής, 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. Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου Ένταξης
και Ανάπτυξης, και στην οποία µετέχουν µέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειµένου, εισηγείται
στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών. 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 περίπτωση δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.
Άρθρο 15
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας
1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Κοζάνη.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:
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α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, β)
η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και
πρακτική άσκηση, στ) η διαµεσολάβηση ανάµεσα στον
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις,
ζ) η ανάπτυξη συνεργασιών µε ερευνητικούς φορείς, η)
η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συµβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς, θ) η
διασυνοριακή συνεργασία και ι) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό.
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 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,
γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό
Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικά
πρόσωπα δηµόσιου 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 οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό,
δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) Ενεργειακής ανάπτυξης και µετάβασης στη µεταλιγνιτική εποχή, µε έδρα την Κοζάνη.
β) Ανθρωπιστικών ερευνών, µε έδρα την Φλώρινα.
γ) Παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε έδρα την πόλη της Καστοριάς.
δ) Πολιτικής προστασίας, µε έδρα την πόλη της Πτολεµαΐδας.
ε) Οπτικοακουστικών τεχνών, µε έδρα την πόλη της
Φλώρινας.
στ) Ελληνικής γλώσσας, µε έδρα την πόλη της Φλώρινας.
ζ) Αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων, µε έδρα την πόλη των Γρεβενών.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές 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 Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου.
γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,

γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή 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 αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 και συντάσσει τον αντίστοιχο Προϋπολογισµό του,
ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας 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 πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας 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 υποβάλλει το Συµβούλιο στη
Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός 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 Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά
τις 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 της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 10,
δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες 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 αρµοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό
και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
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
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καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντα
αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικής
επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ 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 Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική
δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών 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 οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου
και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που
επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του
Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, 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 Αντιπροέδρου του Συµβουλίου,
των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με
εισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της
Συγκλήτου 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, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ειδικά για τη λειτουργία
του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισµών και του ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από
τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση
µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων,
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται
πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά

στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατοποιείται 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 Αντιπρόεδρος
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 Επιστηµονικοί 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 το Διευθυντή του.
Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών
και περιλαµβάνεται 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 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.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν.
4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο
Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο
των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της
συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα
οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,
έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την
υποπαράγραφο 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.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα
σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο
Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,
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 επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-
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πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα
του Π.Ε.Κ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Άρθρο 16
1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας), µε έδρα την Κοζάνη,
καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, 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 18, Τµήµατα και Σχολές του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Μακεδονίας. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα. Αν ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τµήµα
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, στα Τµήµατα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας µεταφέρονται στο Ίδρυµα.
2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, 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. Η
Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστη-

µίου Δυτικής Μακεδονίας. Καθήκοντα προϊσταµένου της
µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο Προϊστάµενος
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραµµάτων - έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου
τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τον ορισµό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τµήµατος και προστίθενται
ως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτων µε θητεία έως
τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του
ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης
ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Μακεδονίας µετέχει, µέχρι τις 31.12.2019, ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 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. Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 17
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας
Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων
και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος
στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε τα
άρθρα 18 έως 20. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού
διαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, που εκδίδονται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις οποίες µνηµονεύονται
οι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν.
Άρθρο 18
Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.
1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας ως εξής:
α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή
στο Τµήµα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
ή στο τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διεθνούς Εµπορίου
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα
Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται
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στο Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας.
δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ψηφιακών Μέσων και
Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο
Τµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,
εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, ή στο τµήµα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο
2.
η) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Μαιευτικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
θ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,
εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
2. Τα µέλη Δ.Ε.Π., που σύµφωνα µε την παράγραφο 1
µπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε περισσότερα από ένα Τµήµατα, εντάσσονται σε ένα (1) από τα Τµήµατα
αυτά µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και
τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραµµατεία της Συγκλήτου, γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 και αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα
(10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Συγκλήτου,
µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα
Τµήµατα, στα οποία έχει δικαίωµα ένταξης, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1.
3. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ αντιστοίχιση
των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι., ε-

ντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι., εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας
οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ.
5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 είτε σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και µπορούν να ζητήσουν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανική
θέση της ίδιας βαθµίδας. Η µετατροπή διενεργείται κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν 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 συντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 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 Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα.
Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την 31η Αυγούστου 2024
και κρίνονται από επταµελείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, που αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας και συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Τµήµατος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της
Συγκλήτου, συγκροτείται µία επιτροπή κρίσης σε καθένα
από τα Τµήµατα της παραγράφου 1. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθε
Τµήµα, τον οποίο 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 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 επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο, ώστε τα εναποµείναντα να µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη των
επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για
να διαπιστωθεί η συνδροµή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.
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Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα σε ένα δίµηνο από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον
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 έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη
µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που
κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31.8.2019, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις µετατροπής 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 περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, το
µέλος Δ.Ε.Π. παραµένει στη 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. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από
την 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν
από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία
ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα 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 διοίκησης του Ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχρι
τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη
µετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε
προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο
εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον
της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς 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 Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις
της επιτροπής υποβάλλονται 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 τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το
όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης, που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος
νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση 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 διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνεται µε την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η
Ιανουαρίου 2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την
ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς
των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν
κάθε άλλης διάταξης.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.
5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα
Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και σε Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31.12.2019,
διαφορετικά έως την 31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης
της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής
και για µία (1) µόνο µετακίνηση, και αφορά και τους ήδη
υπηρετούντες Καθηγητές του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας, µόνο για µετακίνηση προς τα Τµήµατα των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14. Για την πρώτη µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.
Άρθρο 19
Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.
Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε Τµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μα-
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κεδονίας, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου
1 του άρθρου 18, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του
Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται και τα µέλη
Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας.
Ειδικότερα:
α) τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή στο Τµήµα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας,
β) τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας,
γ) τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, ή στο Τµήµα Περιφερειακής
και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο Τµήµα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Μακεδονίας,
δ) τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας. Η ένταξη των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
του προηγούµενου εδαφίου, γίνεται µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους, γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η
αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες
και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες
ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλος
Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται µε
απόφαση της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω διαδικασία και
κριτήρια, σε ένα από τα Τµήµατα, στα οποία έχει δικαίωµα ένταξης, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο. Τα µέλη του
παρόντος, εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και
την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή,
και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο
µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από τις 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν
ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε 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).

Άρθρο 20
Ένταξη λοιπού προσωπικού
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, σε θέση αντίστοιχη µε αυτή
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 και παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του
Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε την
ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια
διάρκεια.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 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 21
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας
1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 5. Οι φοιτητές εντάσσονται στα Τµήµατα του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 18, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων. Οι φοιτητές του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,
εντάσσονται στο Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και
οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολο-
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γίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2 και 5. Οι φοιτητές των Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται σε Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής, µε απόφαση της Συγκλήτου και πράξη
του Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους µόνο σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την
αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και
ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος
Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως
την ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές,
οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουν
τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα
στο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου
στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί
να ανατίθενται 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 φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά
και µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών
του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να 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 τη δυνατότητα, µε τον περιορισµό
της παραγράφου 1, µε αίτηση, που καταθέτουν στη
Γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντί
να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών
του αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν
πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες 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 δήλωσης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του
Προέδρου του Τµήµατος, που εκδίδεται ύστερα από 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 Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται
έως τις 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση, πριν από την
υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη
του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και
στο αντίστοιχο πρόγραµµα 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, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Άρθρο 22
Γενικές διατάξεις λειτουργίας
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας
1.α) Με απόφαση του Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε
δέκα (10) µέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
συγκροτείται και λειτουργεί έως τις 31.8.2019 στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Συµβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης, στο οποίο µετέχουν ο Κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ως πρόεδρος, ο Κοσµήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής, ο Αντιπρύτανης Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, και οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπρυτάνεις Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριµνας, Οικονοµικού Προγραµµατισµού
και Ανάπτυξης, Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
Το Συµβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των µελών Δ.Ε.Π. και των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας σε Τµήµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 και στο άρθρο
19,
ββ) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου
18,
γγ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 7 του άρθρου
14,
δδ) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για τον ορισµό των προσωρινών Συνελεύσεων της παραγράφου 3.
β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρµοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία ακαδηµαϊκά όργανα,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. α) Στις Σχολές της παραγράφου 1 του άρθρου 13, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών µε εκλογική διαδικασία, οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε
απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου
ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµατος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,
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ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.
β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη µέχρι τις
31.5.2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έως
δύο (2) φορές, στις προθεσµίες των προηγούµενων εδαφίων.
3. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 24
του ν. 4485/2017, έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα 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. Στα Τµήµατα η έναρξη λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος
2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα 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.
4. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, µε δικαίωµα µετατροπής της θέσης
του σε οργανική, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 18, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν.
4485/2017. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του προηγούµενου εδαφίου
για την πρώτη, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκλογική διαδικασία έχουν δικαίωµα να εκλεγούν και Αντιπρυτάνεις. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης, η αίτηση µετατροπής 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. Δυτικής Μακεδονίας και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση
µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π.
συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων.
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 διατύ-

πωση 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 2019-2020, 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 ε-
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ντάσσεται 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 πα-

ρέχει 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.
Άρθρο 26
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου
1. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο ιδρύεται
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα το Ηράκλειο.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:
α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, β)
η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και
πρακτική άσκηση, στ) η ανάπτυξη συνεργασιών µε ερευνητικούς φορείς, ζ) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συµβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς.
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 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,
γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικά
πρόσωπα δηµόσιου 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 οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό,
δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) Αναδυόµενων Τεχνολογιών, µε έδρα το Ηράκλειο.
β) Φυσικής Πλάσµατος και Λέιζερ, µε έδρα το Ρέθυµνο.
γ) Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής,
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µε έδρα το Ηράκλειο.
δ) Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών,
µε έδρα τα Χανιά.
ε) Οικονοµικής Ανάλυσης, Επιχειρηµατικότητας και
Τουρισµού, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
στ) Αγροδιατροφής και Επιστηµών Ζωής, µε έδρα το
Ηράκλειο.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές 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 Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να
ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου.
γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή 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 αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,
ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας 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 πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας 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 υποβάλλει το Συµβούλιο στη
Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει 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 Πρόεδρος, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.

α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά
τις 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,
δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες 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 αρµοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
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 συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ 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 είναι µέλος Δ.Ε.Π.
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.. Τόσο ο Αντιπρόεδρος,
όσο και οι Διευθυντές και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπών έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του
Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών 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 οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, 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 Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των
Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
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8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου για την
εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου 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, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από
τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση
µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων,
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται
πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά
στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατοποιείται 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 Αντιπρόεδρος
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 Επιστηµονικοί 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 Διευθυντή του. Το µέρος της
παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες
των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο, ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνεται 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 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. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο
Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έρ-

γου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο
των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της
συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα
οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,
έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την
υποπαράγραφο 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.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα
σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο
Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,
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 επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ιδρύονται, µετονοµάζονται,
συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του
Π.Ε.Κ..
Άρθρο 27
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο
Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 28
έως 30. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου,
που εκδίδονται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις οποίες µνηµονεύονται
οι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν.
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Άρθρο 28
Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.
1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στα
Τµήµατα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου ως
εξής:
α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Νοσηλευτικής του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
η) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Κοινωνικής
Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
θ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρονικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
ι) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
ια) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
ιβ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
ιγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, που η ακαδηµαϊκή τους λειτουργία
αρχίζει το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, σύµφωνα µε το
γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες
του Ιδρύµατος, µε πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται µετά από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραµµατεία της

Συγκλήτου και αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου.
Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση
εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την
κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου. Τα µέλη Δ.Ε.Π. της παρούσας µπορούν έως την
31η Οκτωβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Τµήµα αυτό, η οποία διενεργείται µε πράξη του Πρύτανη.
3. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθµίδας,
αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι., εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, µε την επιφύλαξη
της περίπτωσης δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ.
5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 είτε σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου και µπορούν να ζητήσουν 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 υποβάλλουν 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 συντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 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 Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα.
Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι τις 31 Αυγούστου 2024
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και κρίνονται από πενταµελή επιτροπή κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, προκειµένου να διαπιστωθεί η
συνδροµή των προβλεπόµενων στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Συγκροτείται µία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, στην οποία µετέχουν
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καθηγητές πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής.
Οι επιτροπές του προηγούµενου εδαφίου συγκροτούνται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και τα µέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραµµατέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή του Ιδρύµατος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις που κατατίθενται
µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες
από την υποβολή τους. Αίτηµα µετατροπής θέσης υποβάλλεται 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 περίπτωση απόρριψης
και της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραµένει στην
προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. Οι αποφάσεις
των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων για έλεγχο νοµιµότητας και
κοινοποιούνται στη Σύγκλητο. Αν δεν αναπεµφθούν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριµένες και ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη που
µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι
πράξεις µετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις
31.8.2019, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης
της πράξης.
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. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από
την 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν
από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία
ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα 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 διοίκησης του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις που αφορούν
τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση
µέχρι τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει
για τη µετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία
ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας,
στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄

της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής
επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον
της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου 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 Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις
της επιτροπής υποβάλλονται 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 τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το
όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση 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 διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν
από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή
στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνεται µε την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η
µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η Ιανουαρίου
2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία
αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της
πράξης.
ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π.
Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) ετών
τουλάχιστον στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.
5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
προς τα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 25. Οι
διατάξεις της παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις που
κατατίθενται έως τις 31.12.2019, διαφορετικά έως την
31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής
λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής και για µία µόνο µετακίνηση.
Άρθρο 29
Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.
Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε Τµήµατα/Σχολές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου,
σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 28, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οι
θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε
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Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. του
Τµήµατος Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Ειδικότερα,
τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
εντάσσονται σε ένα (1) από τα Τµήµατα του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, που η ακαδηµαϊκή τους
λειτουργία αρχίζει το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, σύµφωνα µε το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και
αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση
της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια,
σε ένα εκ των Τµηµάτων του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου. Τα µέλη της παρούσας εντάσσονται µε
την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο
ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από την
1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές
χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν
λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε
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).
Άρθρο 30
Ένταξη λοιπού προσωπικού
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης
µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, σε θέση αντίστοιχη µε αυτή 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
και παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του
προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η
τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού
συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας,
καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη
εντολή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί
υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους ό-

ρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους
παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου.
Άρθρο 31
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο
1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που
απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη
πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε την
αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 28, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε
τις παραγράφους 2 και 5. Ειδικότερα, οι φοιτητές του
Τµήµατος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα της Σχολής
Μηχανικών, µε απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του
Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε δικαίωµα
να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους µόνο σύµφωνα µε
την παράγραφο 2.
2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση
των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο
σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχιακών
σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την
ολοκλήρωση του προγράµµατος από τους εγγεγραµµένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές,
οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουν
τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα
στο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου
στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί
να ανατίθενται 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 φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Τµηµάτων του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά
και µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών
του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να 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 τη δυνατότητα, µε τον περιορισµό
της παραγράφου 1, µε αίτηση που καταθέτουν στη γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών
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του αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν
πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες από την ανάρτηση της βαθµολογίας στο τελευταίο µάθηµα και µπορεί να ανακληθεί µε νέα αίτηση
του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι
(6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. 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 Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος,
του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους
λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις
30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή
της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε
µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση,
εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα 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, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Άρθρο 32
Ίδρυση ειδικού Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου
για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου
1. α) Ιδρύεται ειδικό Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία «Εταιρεία Αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου» µε έδρα
το Ηράκλειο Κρήτης που λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, του άρθρου 58 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) και του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).
β) Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
γ) Η εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της Συγκλήτου του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου και λειτουργεί
για την εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµφερόντων του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
2. Εγκρίνεται το καταστατικό της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου» που έχει ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 1
Επωνυµία – Μορφή – Διάρκεια
1. Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύεται
µε την παράγραφο 1 του παρόντος, λειτουργεί ως Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» µε διακριτικό τίτλο ΕΑΔΙΠ
Μ.Π. Κρήτης.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη.

Άρθρο 2
Έδρα
1. Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται στο Δήµο Ηρακλείου,
και συγκεκριµένα, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου στον Εσταυρωµένο.
2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, υπό την ιδιότητά της ως Γενικής
Συνέλευσης της Εταιρείας, επιτρέπεται να ιδρύονται και
να καταργούνται γραφεία ή υποκαταστήµατα για τις ανάγκες της Εταιρείας σε άλλες πόλεις της Κρήτης, όπου
έχουν έδρα Τµήµατα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, σε άλλες πόλεις της Χώρας ή και του εξωτερικού, µε βάση τις ανάγκες της ΕΑΔΙΠ και του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
3. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται συγχρόνως
και οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.
Άρθρο 3
Σκοπός και Δραστηριότητα
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, η οποία θα εκχωρείται στην Εταιρεία κατά
χρήση µε απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, το οποίο θα προσδιορίζει και
τους όρους της εκχώρησης και το χρονικό διάστηµα αυτής, για την προώθηση της ορθότερης διαχείρισης των
περιουσιακών αυτών στοιχείων προς πλήρη αξιοποίηση
των δυνατοτήτων τους, υπό τον όρο ότι, η εκχώρηση δεν
παρεµποδίζει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό
έργο του Ιδρύµατος.
2. Ως περιουσία που υπόκειται στην αξιοποίηση και
διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος που
παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση µε απόφαση του
Πρύτανη που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
3. Η έναντι αµοιβής ή συµµετοχής είσπραξη δικαιωµάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου για την
παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους είτε αυτές σχετίζονται µε το αντικείµενο της Εταιρείας είτε όχι, εφόσον τα
έσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου προκύψει από ενέργειες της
Εταιρείας, περιλαµβάνονται στους σκοπούς της.
4. Δεν νοούνται ως περιουσία που υπόκειται στη διαχείριση και αξιοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. τα ακίνητα και κινητά
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτήθηκαν µε πόρους
προερχόµενους, είτε από τον τακτικό προϋπολογισµό,
είτε από το πρόγραµµα των δηµοσίων επενδύσεων, η εκχώρηση των οποίων µπορεί να παρεµποδίσει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύµατος
(άρθρο 58 παράγραφος 2, του v. 4009/2011).
5. Οι δραστηριότητες της ΕΑΔΙΠ αφορούν:
α. Στην πλήρη καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
β. Στην ανάληψη επ’ αµοιβή από την Εταιρεία, µε ειδικές εκάστοτε συµφωνίες, της επιµέλειας και της συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, µε απόφαση του Πρύτανη, η
οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος (άρθρο
58 παράγραφος 7α,του ν. 4009/2011).
γ. Στην κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, πλην της µισθο-
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δοσίας µόνιµου προσωπικού, εν όλω ή εν µέρει, από πόρους της Εταιρείας, κατόπιν κοινής απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και της Συγκλήτου
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. Οι σχετικές
δαπάνες θεωρούνται έξοδα της Εταιρείας.
δ. Στην ενίσχυση της γενικότερης λειτουργίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου µέσα από την πρόσληψη προσωπικού, µε συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου, για δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν
στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προπτυχιακές ή µεταπτυχιακές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου).
ε. Στη διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των
παρεχόµενων από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας.
στ. Στη σύναψη συµβάσεων κάθε είδους που συναρτώνται µε τις ειδικότερες ανάγκες του Ιδρύµατος και δεν
καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του τελευταίου.
6. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών-δραστηριοτήτων το Ν.Π.Ι.Δ. µεριµνά για:
α. Τη λήψη χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής,
περιλαµβανοµένων των δανείων, την αποδοχή δωρεών,
κληρονοµιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δηµόσια ή ιδιωτική, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, επ’ ονόµατι του ιδρύµατος ή του
Ν.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση από τη Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, µε εισήγηση του
Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΔΙΠ και σχετικής έγκρισης του
Διοικητικού της Συµβουλίου.
β. Τη συµµετοχή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους
όρους της σχετικής πρόσκλησης, σε οποιασδήποτε µορφής ανταγωνιστική πρόταση χρηµατοδότησης, και τη
διαχείρισή της µε βάση το πλαίσιο διαχείρισης των Α.Ε.
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
γ. Την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, εφόσον αυτή
λαµβάνει χώρα εντός των χώρων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου που διαχειρίζεται η ΕΑΔΙΠ ή και
εκτός χώρων σε περίπτωση που συµµετέχει στην παραγωγική διαδικασία. Ως προϊόν θεωρείται και η παραγωγή
ενέργειας σε κάθε µορφή και για κάθε σύστηµα εκµετάλλευσης.
δ. Τη χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων και συνεδρίων, καθώς και τη χορήγηση βραβείων και υποτροφιών, µετά από απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου, εφόσον αφορά δραστηριότητα µέχρι δέκα
χιλιάδες ευρώ(10.000). Για ποσά πάνω από αυτό αποφασίζει η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου µετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. της
ΕΑΔΙΠ και σύµφωνης γνώµης του Διοικητικού Συµβουλίου.
ε. Τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας
για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούµενης παραγράφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ – ΜΕΤΟΧΗ
Άρθρο 4
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήµιο, ορίζεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων
ευρώ (40.000).
2. Αποτελείται από µία µόνο ονοµαστική µετοχή, αξίας

ίσης µε το µετοχικό κεφάλαιο που ανήκει εξ’ ολοκλήρου
στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο.
Άρθρο 5
Μετοχή
Η µοναδική µετοχή της Εταιρείας είναι ονοµαστική, αδιαίρετη και µη µεταβιβάσιµη.
Άρθρο 6
Πόροι της Εταιρείας – Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους
1. Οι Πόροι της Εταιρείας προέρχονται από τις δράσεις που αναφέρθηκαν στο Άρθρο 3 του παρόντος.
Πόροι της Εταιρείας θεωρούνται επίσης:
α) Οι δωρεές και χορηγίες προς την ίδια την Εταιρεία.
β) Οι κληρονοµιές και κληροδοσίες προς το Ελληνικό
Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, τα έσοδα των οποίων µε απόφαση της Συγκλήτου αξιοποιεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία.
γ) Οι τόκοι από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
της Εταιρείας.
δ) Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΔΙΠ.
ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προϊόντων,
προγραµµάτων, προσφορά υπηρεσιών παρεχόµενων
προς τρίτους.
στ) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και ενισχύσεις άλλων ελληνικών, διεθνών και αλλοδαπών οργανισµών ή
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, του
ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
χωρών, ενδιαφερόµενων για την προώθηση των σκοπών
του Ιδρύµατος και της Εταιρείας.
ζ) Τα δικαιώµατα επί ευρεσιτεχνιών µελών ΔΕΠ του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, στις οποίες το
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο συµµετέχει µε συγκεκριµένο ποσοστό, και τα οποία παραχωρεί στην Εταιρεία.
η) Μερίσµατα από εταιρείες, στις οποίες δύναται να
συµµετέχει η ΕΑΔΙΠ.
2. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα
τα έξοδα, οι ζηµιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος.
Τα κέρδη διανέµονται για:
α. Σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού.
β. Σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού, αποζηµίωση
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 7
Όργανα της Εταιρείας
Τα όργανα της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συµβούλιο και η Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 8
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο,
το οποίο είναι επταµελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και
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άλλα τέσσερα (4) µέλη. Ένα από τα µέλη πρέπει να είναι
πτυχιούχος νοµικής, ένα οικονοµικών επιστηµών ή διοίκησης επιχειρήσεων και ένα διπλωµατούχος µηχανικός.
2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε
απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη του
Ιδρύµατος ένας εκ των αναπληρωτών του τελευταίου. Ο
Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας µεταξύ των µελών του.
3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τρία (3) εκ των οποίων είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος,
ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Συγκλήτου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφαση
της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη του Ιδρύµατος, και αποτελείται από τρεις (3) καθηγητές πρώτης βαθµίδας πλήρους απασχόλησης.
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση ευθύνης µε αντικείµενο ανάλογο της θέσης, την οποία αιτούνται.
5. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. µε
εξειδίκευση και εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Είναι πλήρους
απασχόλησης, µε την έννοια της δυνατότητας παροχής
υπηρεσιών όλες τις εργάσιµες ηµέρες και µε πλήρες ωράριο.
6. Κατά την ίδρυση της ΕΑΔΙΠ, µετά από σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη που είναι Πρόεδρος της ΕΑΔΙΠ
και µε απόφαση της Συγκλήτου, είναι δυνατή η τοποθέτηση στη θέση του Διευθύνοντα Συµβούλου µέλους ΔΕΠ
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για περίοδο κατά µέγιστο εικοσιτεσσάρων µηνών (24). Το µέλος
ΔΕΠ που θα αναλάβει τον ρόλο αυτό, πρέπει να έχει αντίστοιχα προσόντα και εµπειρία.
Άρθρο 9
Θητεία – Αντικατάσταση
µελών Διοικητικού Συµβουλίου
1. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας είναι τριετής και παρατείνεται µετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, µέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συµβουλίου, όχι όµως πέρα από ένα (1) εξάµηνο.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου παύονται µε απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος για σηµαντικούς
λόγους, µετά από εισήγηση του Πρύτανη ή τουλάχιστον
πέντε (5) µελών της Συγκλήτου µε ειδική αιτιολόγηση
της πρότασης παύσης του µέλους.
3. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή έλλειψης µέλους ή απώλειας της ιδιότητας, βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από
νέο µέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του
προκατόχου του, µε τη διαδικασία της παραγράφου 3
του άρθρου 8 του παρόντος.
4. Με απόφαση Συγκλήτου, η θητεία των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεωθεί µία (1) φορά.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Συµβούλων –
Απαγόρευση Ανταγωνισµού
1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται
να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία χωρίς
σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή
για χρονική περίοδο τριών (3) µηνών ισοδυναµεί µε παραίτηση.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υπέχουν υποχρέωση πίστης έναντι της Εταιρείας.
3. Απαγορεύεται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου να ενεργούν, χωρίς άδεια της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου για λογαριασµό τους ή
για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους
σκοπούς της Εταιρείας και να συµµετέχουν σε εταιρείες
µε παρεµφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παραβιάσεως
της απαγορεύσεως αυτής, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 του
κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144).
Άρθρο 11
Εκπροσώπηση Εταιρείας
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως
το Ν.Π.Ι.Δ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, κωλυόµενο ή απόντα αναπληρώνει νόµιµα ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή νόµιµου κωλύµατος αυτού, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται µε απόφασή του.
Άρθρο 12
Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της Εταιρείας.
Μπορεί δε να συνέρχεται και σε άλλον χώρο, όπως στις
έδρες Τµηµάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα
µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε
τηλεδιάσκεψη.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ηµέρα και ώρα που καθορίζονται απ’ αυτόν τακτικά και έκτακτα, όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιµο ή το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστο τρία (3) από τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή ο
Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται: α) να συγκαλούν το Διοικητικό Συµβούλιο και να ορίζουν ηµέρα
συνεδρίασής του που να απέχει περισσότερο από δέκα
(10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να περιλαµβάνουν τα προτεινόµενα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, προσθέτοντας, κατά την
κρίση τους και νέα επείγοντα θέµατα.
4. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο εντός προθεσµίας
πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
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5. Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου ή το Πρυτανικό Συµβούλιο ή ο Πρύτανης µπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Εταιρείας τη
σύγκληση του Δ.Σ. για τη συζήτηση καθορισµένων θεµάτων.
6. Η πρόσκληση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου µε την ηµερήσια διάταξη γνωστοποιούνται στα
µέλη µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την συνεδρίαση. Πρόσκληση δεν απαιτείται και αποφάσεις µπορεί να ληφθούν και
για θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και δεν αντιλέγει κανένα στην πραγµατοποίηση
της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Άρθρο 13
Λήψη αποφάσεων
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συµβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα µέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση.
Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ισοδυναµεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει
προηγηθεί συνεδρίαση.
Άρθρο 14
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη
διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας
της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της, µέσα στα
πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας
έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) διαµορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, τη στρατηγική και την
πολιτική ανάπτυξής της,
β) διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας,
γ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη
δηµιουργία θυγατρικών εταιρειών ή τη συµµετοχή της Εταιρείας σε άλλες, οποιασδήποτε µορφής, επιχειρήσεις
µε τους αυτούς ή παρεµφερείς σκοπούς, καθώς και την
τροποποίηση του καταστατικού,
δ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό, τον ισολογισµό και την ετήσια έκθεση των πεπραγµένων της Εταιρείας και να τα υποβάλει στη Σύγκλητο του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου,
ε) αποφασίζει, µετά από εισήγηση του Προέδρου του
Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας, τον
Εσωτερικό Κανονισµό που υποβάλλεται για έγκριση στη
Σύγκλητο του Ιδρύµατος. Με τον εσωτερικό κανονισµό
της εταιρείας ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τις ειδι-

κότερες αρµοδιότητες των Προϊσταµένων και του λοιπού προσωπικού των τµηµάτων της εταιρείας,
στ) αποφασίζει την πρόσληψη του προσωπικού και να
προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις,
ζ) ενηµερώνει τη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συµβούλιο
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, όταν του
ζητηθεί.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, µετά από πρόταση του Πρυτανικού Συµβουλίου, καθορίζεται η αποζηµίωση ή µη του Αντιπροέδρου και των µελών του Δ.Σ..
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.
Άρθρο 15
Διευθύνων Σύµβουλος
1. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι Προϊστάµενος των υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ., εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, επιµελείται
της εκτέλεσης των αποφάσεών του και εποπτεύει την οµαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ..
2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος έχει τις αρµοδιότητες που
προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, ειδικότερα:
α) προΐσταται των Υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει
και συντονίζει τη λειτουργία των Υπηρεσιών και επιµελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού
Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και εποπτεύει
την οµαλή λειτουργία της Εταιρείας,
β) αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού
στα τµήµατα και τις διευθύνσεις,
γ) είναι πειθαρχικός Προϊστάµενος του προσωπικού
της Εταιρείας,
δ) µπορεί να υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει
τις εντολές πληρωµής για τις τρέχουσες συναλλαγές
και τις υπόλοιπες πληρωµές, εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως στο Διοικητικό Συµβούλιο, ως και
την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και ενεργεί διαδικασίες, ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
3. Το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντος Συµβούλου, καθώς και οι όροι της συµβάσεως εργασίας του µε
την Εταιρεία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 16
Ευθύνη Συµβούλων-Ασυµβίβαστα
1. Τα σχετικά µε την ευθύνη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας, ρυθµίζονται από το άρθρο 22α του κ.ν. 2190/
1920.
2. Η συµµετοχή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στη σύνθεσή του δεν θεωρείται κατοχή
δεύτερης θέσης, ούτε εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 ή αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού κώδικα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 17
Λειτουργία -Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. H
Σύγκλητος του Ιδρύµατος αποτελεί τη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρµόδια να αποφασίζει
για τα παρακάτω θέµατα:
α) Έγκριση του προϋπολογισµού και των οικονοµικών
καταστάσεων της Εταιρείας.
β) Διάθεση των εσόδων ή των πόρων της Εταιρείας.
γ) Ορισµό Ορκωτών Ελεγκτών.
δ) Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση.
ε) Τροποποίηση του Καταστατικού.
στ) Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
ζ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες.
η) Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγµένων.
θ) Σύναψη δανείων πέραν του ποσού του Κεφαλαίου
της.
ι) Έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συµβουλίου,
ιδιαίτερα σε σχέση µε την πορεία της υλοποίησης του
προγράµµατος και των οροθετηµένων σκοπών της Εταιρείας.
ια) Έγκριση και τροποποίηση του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας.
ιβ) Διορισµός εκκαθαριστών.
ιγ) Λύση της Εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να διατάξει, όποτε κρίνει σκόπιµο, διαχειριστικό έλεγχο.
4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην
έδρα της Εταιρείας µια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση, για να καθορίσει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιµο ή
αναγκαίο.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί, όταν κρίνει σκόπιµο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε µετά από αίτηση του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ή του ενός
τρίτου(1/3) των µελών της Γενικής Συνέλευσης.
6. Η σχετική πρόσκληση είναι γραπτή και περιλαµβάνει
τον τόπο, την ηµέρα και ώρα της Συνέλευσης, καθώς και
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κοινοποιείται στα
µέλη της Συνέλευσης µε κάθε τρόπο (ηλεκτρονικά, γραπτά, κ.λπ.) δέκα (10) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση.
7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή, εφόσον κωλύεται αυτός, ο
αναπληρωτής του ή, αν και αυτός κωλύεται, ο µεγαλύτερος στην ηλικία των παρισταµένων µελών της Συγκλήτου.
8. Συζητήσεις για θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης επιτρέπονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
9. Για τα θέµατα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαµβάνονται τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και
τον Γραµµατέα. Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο εκάστοτε Γραµµατέας της Συγκλήτου.
10. Αντίγραφα και αποσπάσµατα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του ή από το µέλος της

Συγκλήτου που άσκησε τα καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
11. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς
και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγµένων είναι στη
διάθεση όλων των φορέων του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 18
Τακτικός Έλεγχος
1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχειρίσεως
και του Ισολογισµού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2)
Ορκωτούς Ελεγκτές, που ορίζονται από την προηγούµενη τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Η αµοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.
3. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει να ανακοινωθεί στους Ελεγκτές ο διορισµός τους. Εφόσον οι Ορκωτοί Ελεγκτές στις επόµενες πέντε (5) ηµέρες δεν αποποιηθούν τον διορισµό τους, θεωρείται ότι τον έχουν
αποδεχθεί.
Άρθρο 19
Εποπτεία της Εταιρείας – Δηµοσιότητα
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται
από τη Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως Γενικής
Συνέλευσης της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Κράτους και
στον έλεγχο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης ως προς τη λειτουργία της Εταιρείας,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις Ανώνυµες Εταιρίες, ασκούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο οποίος µπορεί να προβαίνει σε οικονοµικό,
διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, όταν τούτο κρίνεται
αναγκαίο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 20
Εταιρική χρήση – Ισολογισµός
1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών.
Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου
κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.
2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συµβούλιο
κλείνει τους λογαριασµούς, συντάσσει λεπτοµερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
3. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται
για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηµατική έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα στοιχεία της κα-

33
τάστασης αποτελεσµάτων, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία.
4. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συνοδεύονται
από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Κάθε έτος συντάσσεται έκθεση σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών
της Εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στη
Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
5. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο ΓΕΜΗ ή οπουδήποτε αλλού προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
6. Μέσα σε είκοσι ηµέρες (20) από την έγκριση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισµού.
7. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο, πρέπει να
έχουν υπογραφεί προηγουµένως από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:
α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας,
β) από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο αυτής, και
γ) από τον Προϊστάµενο Λογιστηρίου της Εταιρείας.
8. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις
αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 21
Λύση - Εκκαθάριση της Εταιρείας
1. Η Εταιρεία λύεται:
α) µε απόφαση της Συγκλήτου που εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα,
β) µε την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως,
γ) µε την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτή ορίστηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της
Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της µε τον ορισµό
τριών (3) εκκαθαριστών από τη Σύγκλητο του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, που ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος Συµβούλου, τις συναφείς προς τις διαδικασίες
και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρµοδιότητες, οι οποίες
µπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας.
3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισης το οποιοδήποτε, ενεργητικό ή άλλο, περιουσιακό στοιχείο ήθελε προκύψει, θα περιέρχεται άµεσα στο Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήµιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22
Πρώτη Εταιρική χρήση
1.Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόµιµη σύσταση της Εταιρείας µε τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 Δε-

κεµβρίου του ίδιου έτους.
Άρθρο 23
Πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο
1. Τα µέλη του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου, όπως
αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος, ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και µε διάρκεια θητείας δώδεκα
(12) µηνών.
2. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τον ορισµό των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνει χώρα η
πρώτη συνεδρίασή του.
3. Τα µέλη του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλογής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του άρθρου 8 πριν το τέλος της θητείας
τους.
3. Ο τρόπος λειτουργίας και η στελέχωση των υπηρεσιών της εταιρείας, οι υπηρεσιακές µονάδες της, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητές τους, οι θέσεις, τα τυπικά
προσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε
απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 33
Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο
Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
1. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο δηµιουργείται Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο
(Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της
πόλης του Ηρακλείου. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του πάρκου αυτού ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου του άρθρου 32. Για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του πάρκου παραχωρείται
κατά χρήση, στην Εταιρεία αυτή έκταση του Πανεπιστηµίου, µε απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από
τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος.
2. Στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ., σχεδιάζονται και πραγµατοποιούνται, σε συνεργασία µε τις Σχολές του οικείου Ιδρύµατος και ιδιαίτερα µε τη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής
κατεύθυνσης, που ενσωµατώνουν καινοτόµα επιστηµονικά και τεχνολογικά δεδοµένα, διατηρώντας µια διαρκή
λειτουργική διασύνδεση µε την επιστηµονική κοινότητα,
την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.
πραγµατοποιείται:
α) συστηµατική έρευνα, δηµιουργία και ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών στον τοµέα της αγροδιατροφής, µε
τη συνεργασία όλων των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και ερευνητικών κέντρων του νησιού,
β) εκπαίδευση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
φοιτητών της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών, καθώς και
επιµόρφωση και κατάρτιση µέσω του Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του οικείου Ιδρύµατος, σε θεµατικές ενότητες αιχµής, που αφορούν τον πρωτογενή το-
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µέα, τις βιο-επιστήµες και την αγροδιατροφή, όπως οι εναλλακτικές µορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες
βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρµογή επιστηµονικών
ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων µε µειωµένο περιβαλλοντικό αποτύπωµα,
γ) ανάπτυξη δράσεων ενηµέρωσης και εξοικείωσης µε
τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιµέρους δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα, στις οποίες περιλαµβάνονται και δράσεις αναψυχής, όπως θεµατικές εκθέσεις και
ηµερίδες, οργανωµένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ..
3. Στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. µπορεί να δηµιουργούνται δοµές
κατάλληλες για την επίτευξη των σκοπών της παραγράφου 2, όπως κέντρο ολοκληρωµένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιµατικές µονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόµες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιηµένου περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Η δηµιουργία των
δοµών αυτών αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, η οποία διαµορφώνεται κατόπιν εισήγησης της επιτροπής της παραγράφου 4.
4. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από τον Κοσµήτορα της
Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών και τέσσερα (4) µέλη
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας ή της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι µέλη Δ.Ε.Π.
του Τµήµατος Γεωπονίας. Η θητεία των µελών της επιστηµονικής επιτροπής είναι τετραετής, µε δυνατότητα
ανανέωσης. Η επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου για
κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ..
Στην επιτροπή αυτή µπορεί να ανατίθεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ο συντονισµός και
η υλοποίηση των επιστηµονικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.. Τα µέλη της επιτροπής δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή
τους σε αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), και ιδιαίτερα µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιου νόµου.
Άρθρο 34
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου
1.α) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Πρύτανης
και Αντιπρυτάνεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου µέχρι τη λήξη της θητείας τους.
β) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσµήτορες των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχί-

ζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι τη λήξη της θητείας τους ως εξής:
αα) ο Κοσµήτορας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας
και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσµήτορας της Σχολής Επιστηµών Υγείας,
ββ) ο Κοσµήτορας της Σχολής Διοίκησης-Οικονοµίας
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσµήτορας της Σχολής Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας,
γγ) ο Κοσµήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
και Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσµήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών.
Ως µέλη των Κοσµητείων των Σχολών των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄ συνεχίζουν να µετέχουν ως τη
λήξη της θητείας τους και οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι
των φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
των Κοσµητειών των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε την αντιστοιχία του προηγούµενου εδαφίου.
δδ) Στη Σχολή Μηχανικών ορίζεται µε πράξη του Πρύτανη έως τις 31.8.2019, οπότε αναδεικνύεται Κοσµήτορας µε εκλογική διαδικασία, προσωρινός Κοσµήτορας, ύστερα από κλήρωση που διενεργεί η Σύγκλητος µεταξύ
των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσµητόρων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Κλήρωση διενεργείται και ως προς τους εκλεγµένους
εκπροσώπους των φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στις Κοσµητείες των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αν ο αριθµός τους υπερβαίνει τον αριθµό
που ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4485/2017.
εε) Στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών ορίζεται, έως τις 31.8.2019 οπότε αναδεικνύεται
Κοσµήτορας µε εκλογική διαδικασία και στη Σχολή Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν την έναρξη της ακαδηµαϊκής
της λειτουργίας, προσωρινή Κοσµητεία µε απόφαση της
Συγκλήτου που αποτελείται από:
ααα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου
ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµατος,
βββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,
γγγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.
2. α) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρόεδροι των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι τη λήξη της
θητείας τους ως εξής:
αα) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου.
ββ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
γγ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος
του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
δδ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολο-
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γίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
εε) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Νοσηλευτικής του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Νοσηλευτικής
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
στστ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
ζζ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου.
ηη) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως
Πρόεδρος του Τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
θθ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Γεωπονίας
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
ιι) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.
ιαια) Στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ορίζεται µε πράξη του Πρύτανη έως
τις 31.8.2019, οπότε αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία, προσωρινός Πρόεδρος, ύστερα από κλήρωση που διενεργεί η Σύγκλητος µεταξύ των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προέδρων
των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Κλήρωση διενεργείται και ως προς τους εκλεγµένους εκπροσώπους
των φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
στις Συνελεύσεις των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αν ο αριθµός τους υπερβαίνει τον αριθµό που ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 4485/2017.
β) Στα υπόλοιπα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 25 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), από την 1η
Σεπτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδηµαϊκής της λειτουργίας.
3. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εντάσσεται σε
προσωποπαγή θέση στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, µε δικαίωµα µετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 28 έχει
δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη
και Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήµιο. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να
θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση µετατροπής 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.
Κρήτης και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, δεν έχουν δικαίωµα
εκλογής σε θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα
διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και στα εκλεκτορικά
σώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων.

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 2019-2020, 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,
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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 Ιστορίας- Αρχαιολογίας 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 Ιστορίας- Αρχαιολογίας.
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 2019-2020 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.
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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.
Άρθρο 37
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό
Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών
1. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών ιδρύεται Πανεπιστηµιακό
Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του
Ιδρύµατος, µε έδρα τη Ναύπακτο.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η προαγωγή της διεπιστηµονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, των γραµµάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών,
κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας, β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων 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 Τµήµατα, γ) η διευκόλυνση του Πανεπιστηµίου να ανταποκριθεί 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 υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και ε) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού 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 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του, γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνικό 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 οικονοµία, την κοινωνία
και τον πολιτισµό, δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του, ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.
4. Στο Π.Ε.Κ. ιδρύεται Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές 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 Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο 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 υποδοµών και των εξοπλισµών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή 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 αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄,
ε΄ και ζ΄ της παράγραφο 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, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 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 πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας 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 υποβάλλει το Συµβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός 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 Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο 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 ενέργειες 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 αρµοδιότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ιν-
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στιτούτου, 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 συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ 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 Πανεπιστηµίου Πατρών, τα οποία
έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα
σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών 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 οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται
από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων
της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν από
την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, 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 Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών των
Ινστιτούτων και των µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή
των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο
Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου για την
εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου 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, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από
τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση
µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων,
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής 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 υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του
Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγµατοποιείται 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 Αντιπρόεδρος 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 Επιστηµονικοί 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 Διευθυντή 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 Ινστιτούτων 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.
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. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο
πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της
συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβάνουν 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 παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιου νόµου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα
σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο
Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,
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.,
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στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου, την εύρυθµη λειτουργία του και την
εκπλήρωση του σκοπού του.
14. Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος.
Κεφάλαιο Ζ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 38
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήµιο
Πατρών και στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Δυτικής Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας), µε έδρα την Πάτρα καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο
Πατρών, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς
άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα, µε εξαίρεση τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι., και σε όλες
τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως οιονεί
καθολικός διάδοχος αυτού, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου
δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων
νοµικών προσώπων. 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 40, Τµήµατα και Σχολές του Πανεπιστηµίου Πατρών. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα.
2. Κατ’ εξαίρεση, εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, τα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και
περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή τα εργαστήρια, ο εξοπλισµός, τα αρχεία, βιβλιοθήκες και λοιπές δοµές που εξυπηρετούν τις
ανωτέρω ακαδηµαικές µονάδες.
3. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Πατρών χωρίς
διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ισχύουν έναντι του
Πανεπιστηµίου Πατρών. Κατ’ εξαίρεση εκκρεµείς δίκες
µε αίτηµα τον διορισµό ή υπηρεσιακή µεταβολή προσωπικού των Τµηµάτων της παραγράφου 2 συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου χωρίς διακοπή της
δίκης και οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

4. Για τις συµβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρεσία παρέχεται σε Τµήµατα της παραγράφου 2, ο οικονοµικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλµατοποίηση και η
πληρωµή γίνονται από το Πανεπιστήµιο Πατρών, αφού
βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από επιτροπή που ορίζει το
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Το ίδιο ισχύει και για έργα
ή υπηρεσίες για τα οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από γνώµη της επιτροπής της παραγράφου 6, µπορεί να
εξαιρεθεί σύµβαση από τις διατάξεις της παρούσας και
να οριστεί ως αναθέτουσα αρχή το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
5. α) Τα έργα/προγράµµατα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του
πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσεται ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 40. Κατ’ εξαίρεση για τα έργα/προγράµµατα που αφορούν το ίδρυµα ή και τους φοιτητές (όπως ιδίως πρακτική άσκηση,
προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών, απόκτηση ακαδηµαϊκής εµπειρίας) και είναι συγχρηµατοδοτούµενα µέσω
του προγράµµατος Ε.Σ.Π.Α., τα σχετικά κονδύλια ανακατανέµονται µε απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των έργων και υλοποιούνται από το
οικείο Πανεπιστήµιο. Αν τα παραπάνω έργα/προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) τα σχετικά κονδύλια ανακατανέµονται µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Υ., ανάλογα µε
τις απαιτήσεις των έργων.
β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄, 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.
γ) Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ενσωµατώνεται
στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου. Καθήκοντα προϊσταµένου της µονάδας
(Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε.
του Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραµµάτων - έργων εξακολουθούν να
ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξοπλισµός κάθε έργου µετά την ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται στο ίδρυµα στο οποίο έχει ενταχθεί ο επιστηµονικός υπεύθυνος, σύµφωνα µε το άρθρο 40. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τον ορισµό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τµήµατος και
προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτων
µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων
µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο της παρ. 5 του άρ-
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θρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της
συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µετέχει, µέχρι τις 31.12.2021,
ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 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. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
6. Το ταµειακό υπόλοιπο προηγουµένων ετών (αποθεµατικό) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας περιέρχεται στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, ως αποθεµατικό. Τα ταµειακά διαθέσιµα του τρέχοντος έτους περιέρχονται στο Πανεπιστήµιο Πατρών και
στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ως ταµειακά διαθέσιµα. Το ποσοστό και το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε
κάθε ίδρυµα καθορίζεται και µεταφέρεται 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, Έρευνας και Θρησκευµάτων και στην οποία µετέχουν ως Πρόεδρος ένας (1) υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και ως µέλη ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε
Πανεπιστήµιο που υποδεικνύεται από την οικεία Σύγκλητο και οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Αντιπρύτανης Οικονοµικών Προγραµµατισµού
και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Η εισήγηση
υποβάλλεται σε προθεσµία που θέτει ο Υπουργός στην
απόφαση συγκρότησης.
7. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων:
αα) κατανέµονται στα Πανεπιστήµια Πατρών και Πελοποννήσου τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, τα οποία περιέρχονται σε ένα από τα δύο Ιδρύµατα κατά
πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, σύµφωνα µε την απόφαση, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου το
οικείο Ίδρυµα υπεισέρχεται αναδροµικά, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, και χωρίς άλλη διατύπωση
σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα σχετικά
µε τα οριζόµενα στην απόφαση ακίνητα,
ββ) µπορεί να καθορίζονται ειδικά θέµατα, όπως ιδίως
η υποχρέωση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης συγκεκριµένων ακινήτων από το ίδρυµα στο οποίο περιέρχεται
η κυριότητα στο άλλο, και
γγ) µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά
θέµατα ως προς τον επιµερισµό του ταµειακού υπολοίπου και των ταµειακών διαθεσίµων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας, και
δδ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
β) Για την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης
περίπτωσης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να ζητά τη γνώµη της Επιτροπής της

παραγράφου 6. Ως προς τα θέµατα που ρυθµίζονται µε
την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ η απόφαση
εκδίδεται άπαξ και δεν ανακαλείται για λόγους ουσίας.
Άρθρο 39
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο
Πανεπιστήµιο Πατρών και στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων
και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος
στο Πανεπιστήµιο Πατρών, σύµφωνα µε τα άρθρα 40 έως 42. Κατ’ εξαίρεση, το πάσης φύσεως προσωπικό του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που υπηρετεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών και στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και στο Τµήµα
Προσωπικού, στο Τµήµα Προµηθειών και Διαχείρισης
Περιουσίας, στο Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων και
Υπηρεσιών και στο Τµήµα Συντήρησης, µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
40 έως 42. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστηµίου, που εκδίδονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µνηµονεύουν τις
θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στις αποφάσεις του Πρύτανη του προηγούµενου εδαφίου, καθώς
και σε περίπτωση άρνησης ένταξης, ασκείται έλεγχος
νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων αυτεπαγγέλτως, 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 αρνητικής απάντησης ή από την άπρακτη πάροδο τριών (3) µηνών από την κατάθεση από
τον ενδιαφερόµενο αιτήµατος έκδοσης διαπιστωτικής
πράξης ένταξης. Σε περίπτωση προσφυγής, ο έλεγχος
νοµιµότητας ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2)
µηνών από την κατάθεση της προσφυγής.
Άρθρο 40
Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.
1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών ως εξής:
α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογοθεραπείας του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Λογοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Πατρών.
β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πατρών.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Πατρών.
δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµε-
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τρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Επιστήµης Υλικών ή στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του
Πανεπιστηµίου Πατρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το Μεσολόγγι του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Πάτρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας
και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών ή στο Τµήµα
Μουσειολογίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
η) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται
στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο
Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
θ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών.
ι) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Αλιείας –
Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστηµίου Πατρών.
ια) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα
Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Πατρών.
ιβ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστηµίου Πατρών.
2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
ως εξής:
α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο
Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
3. Τα µέλη Δ.Ε.Π., που σύµφωνα µε την παράγραφο 1
µπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε περισσότερα από ένα Τµήµατα, εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα
αυτά µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πατρών,
µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργι-

κές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους
που κατατίθεται στη Γραµµατεία της Συγκλήτου, γνώµη
του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρθρου 44 και αιτιολογηµένη απόφαση της
Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες
ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει
αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε την
ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τµηµάτων, στα οποία έχει δικαίωµα ένταξης σύµφωνα µε την
παράγραφο 1.
4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας
προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστηµίου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε
αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους
Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστηµίου, µε την επιφύλαξη της
περίπτωσης δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) είτε σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 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 υποβάλλουν 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 συντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 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 Τµήµατος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονται
µέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταµελείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Με πράξη του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστηµίου,
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε
κάθε Τµήµα µία επιτροπή κρίσης από καθηγητές Πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου
µε το γνωστικό πεδίο του Τµήµατος. 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 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
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Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον
κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναποµείναντα να
µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ
νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη των επιτροπών
έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µε
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδροµή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο
µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή τους µε πλήρη
φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται
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 έλεγχο
νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα
αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας
από τον Υπουργό ολοκληρώνεται 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 µετατροπής θέσης υποβάλλονται µέχρι 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 περίπτωση 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. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται
στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από την 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την
ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία
ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα 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 διοίκησης του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής εφαρµό-

ζονται οι κείµενες διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος
διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχρι τις
31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη µετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε
προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο
εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον
της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου 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 Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις
της επιτροπής υποβάλλονται 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 τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το
όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση 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 διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν
από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή
στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνεται µε την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η
µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1.1.2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.
5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα
Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 36, προκειµένου
για το Πανεπιστήµιο Πατρών και της παραγράφου 1 του
άρθρου 46, προκειµένου για το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Αυτό ισχύει για την πρώτη µετακίνηση µετά την
ένταξη σε Τµήµα του οικείου Πανεπιστηµίου και µόνο για
αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31.12.2019, διαφορε-
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τικά έως την 31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του οικείου
Πανεπιστηµίου. Για την πρώτη µετακίνηση µέλους
Δ.Ε.Π. που προέρχεται από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας αποφασίζει η Σύγκλητος, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρθρου 44, προκειµένου για το Πανεπιστήµιο Πατρών και
του Συµβουλίου Ένταξης της παραγράφου 1 του άρθρου
54, προκειµένου για το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου,
κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.
6. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Πατρών ή στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, µε δικαίωµα
µετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύµφωνα µε
την παράγραφο 4, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί
Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα,
σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στον
ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήµιο. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα
για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση µετατροπής 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. Δυτικής Ελλάδας
και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Πατρών ή στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν στα
συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και
στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων.

πιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού ή στο Τµήµα Μουσειολογίας του Πανεπιστηµίου
Πατρών,
µε πράξη του Πρύτανη, σύµφωνα µε το γνωστικό τους
αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος,
ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραµµατεία της Συγκλήτου, γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και
Ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρθρου 44 και αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε
είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλος
Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται µε
απόφαση της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω διαδικασία και
κριτήρια, σε ένα από τα δύο παραπάνω Τµήµατα. Τα µέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται µε την ίδια
εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό
καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου
και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από την 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε 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).

Άρθρο 41
Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο
Πατρών, µε εξαίρεση το προσωπικό που είναι κατανεµηµένο και υπηρετεί στα Τµήµατα της παραγράφου 2 του
άρθρου 38, στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, καθώς
και το προσωπικό που είναι κατανεµηµένο και υπηρετεί
στον Ε.Λ.Κ.Ε. στο Τµήµα Προσωπικού, στο Τµήµα Προµηθειών και Διαχείρισης Περιουσίας, στο Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υπηρεσιών και στο Τµήµα Συντήρησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, σε
θέση αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία - εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια
ειδικότητα και µε τον βαθµό που κατέχει και παραµένει
στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του προσωπικού σε
άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιµηθούν
η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε
σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη εντολή του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Πατρών µε
την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια

Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται
σε Τµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Πατρών ή του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την αντιστοιχία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40. Τα µέλη
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στη Σχολή
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε Τοµείς, εντάσσονται
στο αντίστοιχο Τµήµα. Αν οι θέσεις τους ανήκουν στο Ίδρυµα εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Τα µέλη
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.:
αα) του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Επιστήµης Υλικών ή στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου
Πατρών,
ββ) του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το
Μεσολόγγι, του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Πάτρα και του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται
στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο
Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών,
γγ) του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Ε-

Άρθρο 42
Ένταξη λοιπού προσωπικού
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διάρκεια. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων µεταφέρονται στο
Τµήµα του Πανεπιστηµίου στο οποίο µεταφέρονται και
τα µέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 40, σε προσωποπαγείς θέσεις, µε τον ίδιο βαθµό
και το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο οικείο,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 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 43
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
στο Πανεπιστήµιο Πατρών και
στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
1. α) Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, όσοι δηλαδή κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για
τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήµιο Πατρών, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του
άρθρου 40, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 5. Ειδικότερα,
µε απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που
εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος:
αα) οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων
µε έδρα το Μεσολόγγι, του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Πάτρα καιτου Τµήµατος Λογιστικής
και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών,
ββ) οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας
και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού ή στο Τµήµα Μουσειολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών,
γγ) οι φοιτητές του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών. Οι φοιτητές
του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµετρίας έχουν δικαίωµα
να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, µόνο σύµφωνα µε
την παράγραφο 2,
δδ) οι φοιτητές του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστηµίου Πατρών. Οι φοιτητές του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας έχουν δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους, µόνο σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
β) Οι φοιτητές των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.

Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της
παραγράφου 2 του άρθορυ 40, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 5.
2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και
ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος
Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως
την ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές,
οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουν
τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα
στο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του οικείου Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες
µπορεί να ανατίθενται 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 Τµηµάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Τµηµάτων του οικείου
Πανεπιστηµίου.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά
και µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών
του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να 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 τη δυνατότητα, µε τον περιορισµό
της παραγράφου 1, µε αίτηση, που καταθέτουν στη
γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντί
να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών
του αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν
πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση οι
φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το Μεσολόγγι, του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα την Πάτρα και του Τµήµατος Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τµήµατα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών και οι φοιτητές του
Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων µπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τµήµατα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισµού ή Μουσειολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, ανεξάρτητα από το
Τµήµα στο οποίο εντάχθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορε-
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τικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 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 δήλωσης. 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 Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση της
Συνέλευσης του Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου,
µε τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως την 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση
πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές.
Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη
για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης
η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική
άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα 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, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Άρθρο 44
Γενικές διατάξεις λειτουργίας
του Πανεπιστηµίου Πατρών
1. α) Στο Πανεπιστήµιο Πατρών λειτουργεί έως τις
31.8.2020 Συµβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης, στο οποίο
µετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόεδρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Αντιπρύτανης Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ο υπηρετών κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσµήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι εκάστοτε εκλεγµένοι Αντιπρυτάνεις Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας και Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Πατρών, ως µέλη. Το Συµβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των µελών Δ.Ε.Π. και των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι.,
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε Τµήµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 και στο
άρθρο 41,
γγ) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 40,
δδ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος για τη συγκρότηση των Επιτροπών της παραγράφου 7 του άρθρου
36.
β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρµοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία ακαδηµαϊκά όργανα,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. α) Στις Σχολές της παραγράφου 1 του άρθρου 35, µε
εξαίρεση τη Σχολή Νοµικών Επιστηµών, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των
οργάνων διοίκησης των Σχολών µε εκλογική διαδικασία,
οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από

προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της
Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου
ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµατος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,
ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.
β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη µέχρι τις
31.5.2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έως
δύο (2) φορές, στις προθεσµίες των προηγούµενων εδαφίων.
3. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 36, µε
εξαίρεση το Τµήµα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, 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 σύµφωνα 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. Στα Τµήµατα η έναρξη
λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος
2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα 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 Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στον ν. 4485/2017.
4. α) Στο Τµήµα Νοµικής λειτουργεί, από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδηµαϊκής του λειτουργίας και µέχρι να καταστεί αυτοδύναµο,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017, προσωρινή
Συνέλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/
2017, στην οποία µπορούν να µετέχουν και µέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Α.Ε.Ι., µεταξύ των οποίων και µέλη Δ.Ε.Π. της επιτροπής της περίπτωσης β΄. Η προσωρινή Συνέλευση
τελεί και χρέη Κοσµητείας µέχρι να εκλεγεί στο Τµήµα ικανός αριθµός µελών Δ.Ε.Π., ώστε να είναι δυνατή η συγκρότηση Κοσµητείας σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών, συστήνεται και
συγκροτείται εννεαµελής επιστηµονική επιτροπή. Στην
επιτροπή ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, µέλη
Δ.Ε.Π. Νοµικών Σχολών ή µέλη Δ.Ε.Π. άλλων σχολών
που διδάσκουν µαθήµατα του ευρύτερου κλάδου των νοµικών επιστηµών, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόταση της Συγκλήτου υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη
περίπτωση ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων συγκροτεί την επιτροπή, χωρίς την πρόταση του
προηγούµενου εδαφίου. Αρµοδιότητα της επιστηµονικής
επιτροπής είναι να καταρτίσει το πρώτο πρόγραµµα
σπουδών του Τµήµατος και να το υποβάλει προς έγκριση
στη Σύγκλητο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Άρθρο 45
Ίδρυση και µετονοµασία Σχολών
1. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξής
Σχολές:
α) Γεωπονίας και Τροφίµων, µε έδρα την Καλαµάτα.
β) Διοίκησης, µε έδρα την Καλαµάτα.
γ) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα την Τρίπολη.
δ) Μηχανικών, µε έδρα την Πάτρα.
2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.
3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτ α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
4. Η Σχολή Οικονοµίας, Διοίκησης και Πληροφορικής
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µετονοµάζεται σε
Σχολή Οικονοµίας και Τεχνολογίας.
Άρθρο 46
Ίδρυση Τµηµάτων
1. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξής
Τµήµατα:
α) Γεωπονίας, µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίµων.
β) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα την
Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας
και Τροφίµων.
γ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την
Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών, µε έδρα
την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.
ε) Λογοθεραπείας, µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
στ) Επιστήµης Διατροφής και Διαιτολογίας, µε έδρα
την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
ζ) Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, µε έδρα το
Ναύπλιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών.
η) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα
την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµίας
και Τεχνολογίας.
θ) Ψηφιακών Συστηµάτων, µε έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµίας και Τεχνολογίας.
ι) Φυσικοθεραπείας, µε έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
ια) Δηµόσιας Υγείας, µε έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
ιβ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Μηχανικών.
ιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα την Πάτρα, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.
ιδ) Πολιτικών Μηχανικών µε έδρα την Πάτρα, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.
ιε) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης, µε έδρα
την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.
ιστ) Αγροτικής Οικονοµίας µε έδρα το Άργος, το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.

2. Το Τµήµα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας και έχει έδρα την Τρίπολη.
3. 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 Δηµόσιας Υγείας, Αγροτικής Οικονοµίας και Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης, 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. 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 περίπτ 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 Διατροφής
και Διαιτολογίας, Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών,
Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Στατιστικής και
Αναλογιστικής Επιστήµης, Αγροτικής Οικονοµίας, Φυσικοθεραπείας και Δηµόσιας Υγείας 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 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. Eπιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου Ένταξης,
και στην οποία µετέχουν µέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειµένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του προγράµµατος
σπουδών. 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.
Άρθρο 47
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
1. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή
µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Καλαµάτα.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων,
δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η διαµεσολάβηση ανάµεσα στον δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων
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και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, στ) η ανάπτυξη
συνεργασιών µε ερευνητικούς φορείς, ζ) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συµβουλευτικών δράσεων, ιδίως στους τοµείς: αα) της γεωπονικής επιστήµης,
ββ) της επιστήµης και της τεχνολογίας των τροφίµων,
γγ) του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, δδ)
της διοίκησης και της οικονοµίας, εε) της επιστήµης των
µαθηµατικών και της πληροφορικής, στστ) των κοινωνικών και πολιτικών επιστηµών και ζζ) των επιστηµών υγείας.
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 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,
γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικά
πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις και
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, επιστηµονικά ή τεχνολογικά πάρκα και διαµεσολαβεί στη διασύνδεση της
έρευνας µε την εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνία
και τον πολιτισµό,
δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) Βιοτεχνολογικών Εφαρµογών στη γεωπονία, στα
τρόφιµα και στο περιβάλλον, µε έδρα την Καλαµάτα και
µε εξειδίκευση: αα) στις εφαρµογές της βιοτεχνολογίας
στα τρόφιµα, στη γεωπονία και στο περιβάλλον για ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής,
για παραγωγή τροφίµων υψηλής διατροφικής αξίας µε υψηλή µικροβιολογική και χηµική ασφάλεια, για αξιοποίηση των αποβλήτων βιοµηχανιών τροφίµων και εξοικονόµηση ενέργειας και ββ) στην εφαρµογή καινοτόµων µεθοδολογιών για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη νέων βιοδραστικών ενώσεων
συµπεριλαµβανοµένων φυσικών προϊόντων, πεπτιδίων,
πρωτεϊνών, σακχάρων και γενικότερα οργανικών ενώσεων.
β) Εφαρµοσµένης Μοντελοποίησης (Αpplied Μodeling)
µε έδρα την Καλαµάτα και µε εξειδίκευση στην έρευνα,
ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων εφαρµοσµένων µαθηµατικών για την επίλυση προβληµάτων που απαντώνται
στις φυσικές επιστήµες, στη µηχανική, στην οικονοµία
και τα χρηµατοοικονοµικά, στη διοίκηση, στις βιολογικές
επιστήµες και στη γεωπονία.
γ) Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων,
µε έδρα την Τρίπολη και µε εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων για την επίλυση προβληµάτων στον χώρο της υπολογιστικής επιστήµης και
των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων.
δ) Εφαρµογών Πληροφορικής στην Τέχνη και τον Πολιτισµό, µε έδρα την Τρίπολη και παράρτηµα στην Καλαµάτα και µε εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών Πληροφορικής στον Πολιτισµό.
ε) Νέων Τεχνολογιών για την Επιχειρηµατικότητα και
την Παραγωγή, µε έδρα την Τρίπολη και παράρτηµα στην
Καλαµάτα και µε εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη

µεθόδων για καινοτόµες πληροφοριακές εφαρµογές
στις οικονοµικές, διοικητικές και γεωπονικές επιστήµες.
στ) Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης και Ποσοτικών Μεθόδων στην Οικονοµία, µε έδρα την Καλαµάτα και παράρτηµα στην Τρίπολη και µε εξειδίκευση: αα) στην ανάλυση των σύγχρονων χρηµατοδοτικών προϊόντων, ββ)
στις µεθόδους διαχείρισης και αντιστάθµισης κινδύνου
στην οικονοµία και την παραγωγή, γγ) στην ανάπτυξη
µοντέλων πρόβλεψης και ερµηνείας για οικονοµικούς
και κοινωνικούς δείκτες, δδ) στην εφαρµογή µεθόδων
βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και εε) στη µελέτη της
επίδρασης των κοινωνικών και των οικονοµικών παραγόντων στα χρηµατοδοτικά προϊόντα.
ζ) Μεσογειακής Διατροφής και Λειτουργικών Τροφίµων, µε έδρα την Καλαµάτα και µε εξειδίκευση στη µελέτη της µεσογειακής διατροφής και στην ανάπτυξη µεθοδολογιών για την παραγωγή λειτουργικών τροφίµων µε
συγκεκριµένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού.
η) Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε έδρα την Κόρινθο
και µε εξειδίκευση στη µελέτη του φαινοµένου των µεταναστευτικών ροών, των επιπτώσεών του στις ευρωπαϊκές δηµόσιες πολιτικές και του τρόπου αντιµετώπισής του στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.
θ) Δηµογραφικής γήρανσης, µε έδρα την Κόρινθο και
µε εξειδίκευση στα θέµατα των επιπτώσεων αλλά και
των ευκαιριών που προκύπτουν από το φαινόµενο της
δηµογραφικής γήρανσης σε κοινωνικό αλλά και σε οικονοµικό επίπεδο.
ι) Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηµατισµού (Technology Governance and Digital
Transformation), µε έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στην
έρευνα, στην ανάπτυξη και στον σχεδιασµό συστηµάτων
για την υποστήριξη του ψηφιακού µετασχηµατισµού της
κοινωνίας, της οικονοµίας και της διοίκησης, στη θεωρητική έρευνα σε θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
στη θεωρητική και εφαρµοσµένη έρευνα στον κοινωνικό
µετασχηµατισµό.
ια) Ενσωµατωµένων Συστηµάτων, Μικρο-Νανο-Ηλεκτρονικής Εφαρµογών (Micro-Nano-Electronics Embedded
Systems and Applications), µε έδρα την Πάτρα µε εξειδίκευση: αα) στη διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στα κυβερνοφυσικά συστήµατα, στις θεµατικές
περιοχές των αυτοµατισµών και του ενσωµατωµένου λογισµικού, ββ) στα βιοϊατρικά συστήµατα και εφαρµογές
και στον σχεδιασµό ενσωµατωµένων συστηµάτων υλικού και γγ) στη µικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική,
στα προηγµένα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώµατα και διατάξεις, αισθητήρες και συστήµατα µέτρησης/ελέγχου.
ιβ) Ενεργειακών Συστηµάτων και Προηγµένων Υλικών
(Energy Systems and Advanced Materials), µε έδρα την
Πάτρα και εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνολογίες και
συστήµατα παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στις τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στις σύγχρονες εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αυτοµατισµούς, στη διαχείριση ενέργειας στα σύγχρονα κτίρια, σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόµηση ενέργειας, στις υψηλές τάσεις και στα προηγµένα µονωτικά υλικά, στις επικοινωνίες µέσω γραµµών υψηλής τάσης και στα
προηγµένα ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογικά υλικά και στοιχεία (devices) και στη φωτονική.
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ιγ) Υπολογιστικής Μηχανικής και Έρευνας και Εφαρµογών στη Μηχανοτρονική, µε έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στην έρευνα, στον σχεδιασµό και στην ανάπτυξη: αα) λογισµικού για µηχανικούς µε σκοπό την επίλυση
προβληµάτων στην ανάλυση κατασκευών, στην ακουστική, στην ανάπτυξη νέων υλικών, στη ρευστοµηχανική,
στην αεροδυναµική, στη µετάδοση θερµότητας και ακτινοβολίας, στη διάχυση µάζας και ββ) συστηµάτων για
τον έλεγχο και αυτοµατισµό της µηχανικής µε ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά συστήµατα.
ιδ) Ελιάς και Ελαιολάδου, µε έδρα την Καλαµάτα και
µε εξειδίκευση σε θέµατα τεχνολογίας παραγωγής και
διασφάλισης της ποιότητας των παραγόµενων ελαιοκοµικών προϊόντων.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές 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 Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου.
γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή 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 αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,
ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας 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 πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας 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 υποβάλλει το Συµβούλιο στη
Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει 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 Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά
τις 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 της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 10,
δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες 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 αρµοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό
και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
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 συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ 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 Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, τα
οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του
Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών 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 οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, 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 Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των
Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με
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εισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της
Συγκλήτου 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, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από
τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση
µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων,
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται
πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά
στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατοποιείται 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 Αντιπρόεδρος 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 Επιστηµονικοί 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 Διευθυντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για
τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη
Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών
και περιλαµβάνεται 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 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.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του
ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο
Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο
των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της
συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα
διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 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.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα
σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο
Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών Επιτροπών,
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 επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα
του Π.Ε.Κ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Άρθρο 48
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πελοποννήσου (Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου), µε έδρα την Καλαµάτα, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου, 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
48, Τµήµατα και Σχολές του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα.
2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου χωρίς
διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδο-
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νται για το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσεται
στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, 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. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη
µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
Καθήκοντα προϊσταµένου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και
Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του
Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών
προγραµµάτων - έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τον ορισµό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τµήµατος και προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των
νέων Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των
ήδη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο της
παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µετέχει, µέχρι τις 31.12.2021, ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου χωρίς δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα (1) από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µέλη της επιτροπής ερευνών
και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου,
το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
Άρθρο 49
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων
και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος
στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, σύµφωνα µε τα άρθρα 50 έως 52. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού
διαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, που εκδίδονται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στις οποίες µνηµονεύονται
οι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν.

Άρθρο 50
Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.
1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ως
εξής:
α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τµήµα
Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται
στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογοθεραπείας του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τµήµα Λογοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο
Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου.
2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, κατ’ αντιστοίχιση των
θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες
λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς
των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και
όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π.
του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ.
5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε
αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π.
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και µπορούν να ζητήσουν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανική
θέση της ίδιας βαθµίδας. Η µετατροπή διενεργείται κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν 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-
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ντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 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 Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα.
Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την 31η Αυγούστου 2024
και κρίνονται από επταµελείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, που αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας και συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Τµήµατος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται µία (1) επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τµήµατα της παραγράφου 1. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθε
Τµήµα, τον οποίο 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 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 επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναποµείναντα να µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη των
επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για
να διαπιστωθεί η συνδροµή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.
Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα σε ένα δίµηνο από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον
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 έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη
µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που
κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31.8.2019, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις µετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φο-

ρές. 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 περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το
µέλος Δ.Ε.Π. παραµένει στη 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. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από
την 1η Ιανουαρίου 2020, εφόσον η πράξη µετατροπής
εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από
την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία
ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανάλογα 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 διοίκησης του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχρι
τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη
µετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε
προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενο
εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον
της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου 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 Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις
της επιτροπής υποβάλλονται 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 τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
παρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το
όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµι-
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µότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση 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 διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν
από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή
στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνεται µε την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η
µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η Ιανουαρίου
2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία
αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της
πράξης.
ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
4. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.
5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα
Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 46. Οι διατάξεις
της παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31.12.2019, διαφορετικά έως την 31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής και για µία µόνο µετακίνηση, και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Για την πρώτη µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 5
του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 52
Ένταξη λοιπού προσωπικού
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει,
οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση,
στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο
κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε τον βαθµό που κατέχει και παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι
δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του
προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η
τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού
συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας,
καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη
εντολή του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 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 51
Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Άρθρο 53
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται σε
Τµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου,
σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 50, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οι
θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε
Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. του
Τµήµατος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Τα µέλη του
παρόντος εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και
την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή,
και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο
µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2020. Αν προκύπτουν
τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές
που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά
διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε 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).

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για
τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατα
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 50, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2 και 5.
2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και
ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος
Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως
την ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές,
οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουν
τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα α-
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ντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα
στο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε απόφαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου
στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί
να ανατίθενται 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 φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµηµάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά
και µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών
του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να 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 τη δυνατότητα µε αίτηση, που καταθέτουν στη γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν
και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν πτυχίο
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 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 δήλωσης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου
του Τµήµατος, που εκδίδεται ύστερα από 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 Τµήµατος του
Πανεπιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις
30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή
της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε
µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση,
εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα 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, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Άρθρο 54
Γενικές διατάξεις λειτουργίας
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
1. α) Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου λειτουργεί έως
τις 31.8.2020 Συµβούλιο Ένταξης, στo οποίο µετέχουν ο
υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ως πρόεδρος, ο υπηρετών
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Πελο-

ποννήσου, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι εκάστοτε
εκλεγµένοι Αντιπρυτάνεις Διοικητικών Υποθέσεων ακαδηµαικών υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ως µέλη.
β) Το Συµβούλιο Ένταξης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη µετακίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 50 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 40,
ββ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 7 του άρθρου
46,
γγ) είναι αρµόδιο για τη διευθέτηση θεµάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και τη διασφάλιση της οµαλής
διεξαγωγής των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, κατά τη µεταβατική περίοδο,
σύµφωνα µε το άρθρο 53, όπως ιδίως την εισήγηση προς
τη Σύγκλητο για την εύρυθµη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρµογή των αποφάσεων της Συγκλήτου για
την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού
προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µέχρι την
ολοκλήρωσή τους.
γ) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρµοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία ακαδηµαϊκά όργανα,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Ένταξης συµµετέχει έως τις 31.8.2020:
α) στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωµα ψήφου και ως εισηγητής στα θέµατα αρµοδιότητας του Συµβουλίου Ένταξης,
και
β) στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µε δικαίωµα ψήφου µόνο όταν το Πρυτανικό
Συµβούλιο ασκεί τις γνωµοδοτικές του αρµοδιότητες.
Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή
προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα (1) εκ των µελών του Συµβουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συµβούλιο.
3. α) Στις Σχολές της παραγράφου 1 του άρθρου 45, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης µε εκλογική διαδικασία, οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από
προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της
Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου
ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµατος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,
ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.
β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη µέχρι τις
31.5.2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έως
δύο (2) φορές, στις προθεσµίες των προηγούµενων εδα-
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φίων.
4. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 46 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 24
του ν. 4485/2017, έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα 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. Στα Τµήµατα η έναρξη λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος
2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα 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 Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στον ν. 4485/2017.
5. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, µε δικαίωµα µετατροπής της θέσης του σε
οργανική, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 50,
έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Σε
θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι
κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήµιο. Αν µέλος
Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή
Αντιπρύτανης, η αίτηση µετατροπής 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. Πελοποννήσου και παραµένουν σε
προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου,
δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρόσωπου
οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν
στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων
και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων.
6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Υγείας, µεταβιβάζονται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου κατά
πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή τα πιο κάτω ακίνητα
κυριότητας, νοµής και κατοχής του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και συγκεκριµένα: αα) γεωτεµάχιο που βρίσκεται στην κτηµατική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Μάκρης, της δηµοτικής ενότητας Τριπόλεως, του Δήµου Τριπόλεως Αρκαδίας, στο 5ο χιλιόµετρο της Ε.Ο. Τρίπολης Καλαµάτας
και έχει έκταση σύµφωνα µε πρόσφατη καταµέτρηση
436.551,57 τ.µ. µε τα επ’ αυτού κτίσµατα, τα συστατικά
και τα παραρτήµατα του, και ββ) γεωτεµάχιο που βρίσκεται στη θέση «Ποταµιά» της κτηµατικής περιφέρειας της
τοπικής κοινότητας Θάνα, της δηµοτικής ενότητας Τριπόλεως του Δήµου Τριπόλεως Αρκαδίας έχει έκταση
σύµφωνα µε πρόσφατη καταµέτρηση 15.450,63 τ.µ. µε
τα επ’ αυτού κτίσµατα, τα συστατικά και τα παραρτήµατα
του. Η απόφαση του προηγούµενο εδαφίου εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη των οργάνων διοίκησης των
οικείων νοµικών προσώπων.
β) Η ανωτέρω απόφαση, στην οποία και περιγράφονται
ειδικά τα µεταβιβαζόµενα ακίνητα, µε συνηµµένα τα τοπογραφικά διαγράµµατα του γεωτεµαχίου και τις κατόψεις των κτιρίων, καθώς και το κατά περίπτωση αναγκαίο

πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου σύµφωνα
µε τον ν. 2308/1995 (Α΄ 114) ή απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος ή κτηµατολογικό διάγραµµα σύµφωνα
µε τον ν. 2664/1998 (Α΄ 275), µεταγράφεται στο κατά τόπον αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στους ανωτέρω νόµους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
Άρθρο 55
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄
1. Διαδικαστικά και άλλα ζητήµατα που ανακύπτουν από την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στο οικείο Πανεπιστήµιο, η σύσταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος, έως την έκδοση του Οργανισµού, και η πρώτη, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τοποθέτηση
σε αυτές του προσωπικού, ρυθµίζονται µε απόφαση της
Συγκλήτου. Ως προς την τοποθέτηση προϊσταµένων εφαρµόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).
2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των Τ.Ε.Ι.
µεταφέρονται στο οικείο πανεπιστήµιο και κατανέµονται
στα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν, µε απόφαση
της Συγκλήτου. Θέσεις µελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου
2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το
οικείο Πανεπιστήµιο.
3. Εκκρεµείς υποθέσεις µελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συµβουλίου παραπέµπονται και κρίνονται από το αρµόδιο πλέον πειθαρχικό συµβούλιο µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων.
4. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις µελών
Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή µονιµοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από 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 του
Τµήµατος του οικείου Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις και τα πραγµατικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Αν πρόκειται για προκήρυξη νέας θέσης, η διαδικασία συνεχίζεται από τα όργανα
του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου, στο οποίο εντάσσονται τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. που προκήρυξε
τη θέση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Αν δεν
προκύπτει ακριβής αντιστοιχία, η Σύγκλητος ορίζει το
αρµόδιο Τµήµα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 18, στην παράγραφο 4 του άρθρου 28, στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 50. Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση
για µετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας
βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 8, 18,
28, 40 και 50, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από
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την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή
µονιµοποίησης.
5. Τα έτη που τα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθµίδα ως µέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται,
µετά την ένταξή τους στο οικείο Πανεπιστήµιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθµίδα καθηγητή Πανεπιστηµίου.
6. Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησης
µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τµήµατος του οικείου Πανεπιστηµίου, στο οποίο εντάσσονται.
7. Εκκρεµείς διαδικασίες υπηρεσιακών µεταβολών, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανα
του οικείου Πανεπιστηµίου.
8. Μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις µε δικαίωµα µετατροπής της θέσης
τους σε οργανική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µετέχουν στα εκλεκτορικά 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΄ βαθµίδας που κατέχουν τακτική
θέση στο Πανεπιστήµιο. Εκλεκτορικά σώµατα που έχουν
ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
9. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαµβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή
Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
10. Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, που έχουν
ιδρυθεί σύµφωνα µε τον ν. 4485/2017 και λειτουργούν
στα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. που καταργούνται, µπορούν να
επανιδρύονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, για εισαγωγή φοιτητών από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020
και εφεξής, µε αίτηµα του οικείου Τµήµατος και απόφαση της Συγκλήτου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, χωρίς την τήρηση
της διαδικασίας των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 32
του ν. 4485/2017, υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το περιεχόµενο της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ.
παρά µόνο ως προς το επισπεύδον Τµήµα.
11. α) Τα Κέντρα Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τα Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα αντίστοιχα
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Κ.Ε.Ε. του οικείου Πανεπιστηµίου. Τα
προγράµµατα που παρέχονται από τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνεχίζονται και ολοκληρώνονται µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις ως προς τους εγγεγραµµένους σπουδαστές από το αντίστοιχο Κέντρο του οικείου Πανεπιστηµίου. Δεν απαιτείται επανίδρυση των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης που έχουν ιδρυθεί στα Κ.Ε.Ε.
των Τ.Ε.Ι..
β) Το Κέντρο Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και το Κέντρο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο και συνεχίζεται η λειτουργία τους, χωρίς επανίδρυση των προγραµµάτων.
12. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Κ.Τ.Ε.
Θεσσαλονίκης και το Κ.Τ.Ε. Σερρών που ιδρύθηκαν µε το
π.δ. 36/2004 (Α΄ 30), το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας που
ιδρύθηκε µε το π.δ. 306/1994 (Α΄ 163), το Κ.Τ.Ε. Πελοποννήσου που ιδρύθηκε µε το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123), το
Κ.Τ.Ε. Κρήτης που ιδρύθηκε µε το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123)
και το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε µε το π.δ.

352/2002 (Α΄ 291) εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστηµίου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις του εντασσόµενου Κ.Τ.Ε. και η ένταξη αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική
διαδοχή. Οι δίκες του Κ.Τ.Ε. συνεχίζονται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Το Κ.Τ.Ε.
λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο
της περιουσίας του, ενεργητικό και παθητικό, µεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός
κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και
ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του εντασσόµενου νοµικού προσώπου, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονοµίες
και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δηµοσιότητας για
τα ακίνητα. Το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των
ανωτέρω νοµικών προσώπων µεταφέρεται αυτοδικαίως
µε την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά τον χρόνο συγχώνευσης.
13. Η προθεσµία έκδοσης της απόφασης της οικείας
Συγκλήτου για την έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας
των Τµηµάτων και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2, την παράγραφο 3 του άρθρου 14, την παράγραφο 2 του άρθρου
25, την παράγραφο 3 του άρθρου 36 και την παράγραφο
3 του άρθρου 46, για το ακαδηµαϊκό έτος 2020- 2021,
κατ’ εξαίρεση εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου 2019.
Άρθρο 56
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Α΄
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α) οι περιπτώσεις Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Ι΄ και ΙΑ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173),
β) το άρθρο 1 του π.δ. 502/1989 (Α΄ 215),
γ) η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του π.δ. 178/1995 (Α΄
94),
δ) το π.δ. 5/1996 (Α΄ 3),
ε) οι περιπτώσεις 8, 9, 10, 11, 18, 20 και 21 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του π.δ. 200/1999
(Α΄ 179),
στ) η παράγραφος 1 και οι περιπτώσεις α΄ και γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 234/2000 (Α΄ 198),
ζ) οι περιπτώσεις. α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 και οι
περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
1 του π.δ. 247/2003 (Α΄ 222),
η) τα άρθρα 1 έως 4, το άρθρο 5 µε εξαίρεση τις παραγράφους 4 και 5, οι παραγράφοι 5 και 6 του άρθρου 6 και
το άρθρο 7 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240),
θ) τα άρθρα 1 έως 3 του π.δ. 64/2008 (Α΄ 92),
ι) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2009 (Α΄
44),
ια) το π.δ. 82/2013 (Α΄ 123),
ιβ) το π.δ. 87/2013 (Α΄ 129),
ιγ) το π.δ. 90/2013 (Α΄ 130),
ιδ) το π.δ. 91/2013 (Α΄ 131),
ιε) το π.δ. 94/2013 (Α΄ 132),
ιστ) π.δ. 102/2013 (Α΄ 136),
ιζ) το άρθρο 13 του ν. 4521/2018 (Α΄ 13),
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µε την επιφύλαξη της παροχής των προγραµµάτων
σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11, στην παράγραφο 2 του άρθρου 21, στην παράγραφο 2 του άρθρου 31, στην παράγραφο 2 του άρθρου
41, καθώς και στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 και τη
µετεγγραφή φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 20182019.

Δηµόσιας Υγείας έχουν έδρα στην Αθήνα. Το κτιριακό
συγκρότηµα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθµός
196, όπου στεγάζεται η Ε.Σ.Δ.Υ., παραχωρείται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής κατά χρήση για τη λειτουργία της Σχολής και του Τµήµατος του προηγούµενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να
αρθεί η παραχώρηση ή να τροποποιηθεί ο σκοπός της.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Ε.Σ.Δ.Υ., ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και
χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις της Ε.Σ.Δ.Υ.,
ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτής, 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 η βιβλιοθήκη
της Ε.Σ.Δ.Υ. µεταφέρονται και λειτουργούν στο Τµήµα
Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας.
2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο την Ε.Σ.Δ.Υ. συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για
την Ε.Σ.Δ.Υ. ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής.
3. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ε.Σ.Δ.Υ. εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, 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. της Ε.Σ.Δ.Υ. 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. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι
των ερευνητικών προγραµµάτων - έργων εξακολουθούν
να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η
επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ανασυγκροτείται και προστίθεται ως µέλος εκπρόσωπος του Τµήµατος Πολιτικών
Δηµόσιας Υγείας µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των
ήδη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο της
παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δεν ανασυγκροτείται λόγω της ένταξης ούτε επανεκλέγεται ο
Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µετέχει, µέχρι τις 31.8.2020, ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της
Ε.Σ.Δ.Υ. 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. της Ε.Σ.Δ.Υ., το οποίο επιλέγεται µε από-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Υ.
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Άρθρο 57
Ίδρυση Σχολής Δηµόσιας Υγείας
στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Καταργείται η περίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄
και οι περιπτώσεις γγ΄, δδ΄, εε΄ και στστ΄ αναριθµούνται σε ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ αντίστοιχα.
β) Προστίθεται περίπτωση στ΄ που έχει ως εξής:
«στ) Σχολή Δηµόσιας Υγείας, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα:
αα) Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
ββ) Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας.»
2. Στη Σχολή και σε καθένα από τα Τµήµατα της παραγράφου 1 οργανώνεται Γραµµατεία για τη διοικητική και
γραµµατειακή υποστήριξή τους, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση Α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του Τµήµατος Πολιτικών
Δηµόσιας Υγείας αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εισαγωγή των πρώτων προπτυχιακών φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους
2020-2021.
4. Η Σχολή Δηµόσιας Υγείας διοικείται από προσωρινή
Κοσµητεία έως τις 31.8.2019, οπότε αναδεικνύονται τα
όργανα διοίκησης της Σχολής µε εκλογική διαδικασία. Η
προσωρινή Κοσµητεία συγκροτείται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου
ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος της Σχολής,
ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τµήµα της Σχολής.
4. Στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας καθήκοντα
προέδρου έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδεικνύεται
Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο
23 του ν. 4485/2017, ασκεί ο υπηρετών έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσµήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ..
5. Η Σχολή Δηµόσιας Υγείας µπορεί να γνωµοδοτεί
προς τον Υπουργό Υγείας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
6. Η Σχολή Δηµόσιας Υγείας και το Τµήµα Πολιτικών

Άρθρο 58
Ένταξη της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας
στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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φαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Άρθρο 59
Ένταξη του προσωπικού της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Υγείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
1. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που
κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα,
στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε τον βαθµό
που κατέχει, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στις
επόµενες παραγράφους. Προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και να ασκεί τα
καθήκοντά του στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µε το
ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες
τους µε συµβάσεις έργου. Η µεταφορά και ένταξη του
προσωπικού διαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου, που εκδίδονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µνηµονεύουν τις θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν
και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι καθηγητές εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τµήµα
Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, δηλαδή καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό και µισθολογικό καθεστώς των
µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
3. α) Οι επιµελητές και οι επιστηµονικοί συνεργάτες εντάσσονται στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας σε
προσωποπαγείς θέσεις Ε.ΔΙ.Π.. Για την κατάταξή τους
στην οικεία βαθµίδα (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) προσµετράται ο
χρόνος υπηρεσίας τους στην Ε.Σ.Δ.Υ. µε την ιδιότητα
του επιµελητή ή του επιστηµονικού συνεργάτη. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από
αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι στην Ε.Σ.Δ.Υ. η
διαφορά διατηρείται ως προσωπική, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4472/2017
(Α΄ 74).
β) Το λοιπό διοικητικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στον ίδιο κλάδο, ειδικότητα και βαθµό, σε θέσεις µόνιµες, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή προσωποπαγείς, ανάλογα µε τις θέσεις που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υπάλληλοι της παρούσας περίπτωσης, µε εξαίρεση τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού
Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, µπορούν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόµενη
από το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή
συναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το ίδρυµα ή Ειδικού Τεχνικού Επιστηµονικού Προσωπικού

(Ε.Τ.Ε.Π.) υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το Ίδρυµα και σε προσωποπαγή
θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστηµονικού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την ένταξη σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες
(Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας είναι η άσκηση διδακτικών ή ερευνητικών ή εργαστηριακών καθηκόντων στην Ε.Σ.Δ.Υ. για τρία (3) έτη.
γ) Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό υπόµνηµα,
στο οποίο αναφέρεται το έργο που επιτέλεσε ο αιτών. Η
ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος ή της Κοσµητείας ή της Συγκλήτου, ανάλογα µε τη µονάδα στην οποία αιτείται να ενταχθεί το
µέλος, ύστερα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής, και
σχετική πράξη του Προέδρου Τµήµατος, του Κοσµήτορα
ή του Πρύτανη, αντίστοιχα, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η τριµελής επιτροπή του
προηγούµενου εδαφίου συγκροτείται µε απόφαση του
οικείου συλλογικού οργάνου που είναι αρµόδιο για την
ένταξη σύµφωνα µε τα ανωτέρω και αποτελείται από
δύο (2) Καθηγητές και ένα (1) µέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΤΕ.Π. αντίστοιχα, που επιλέγονται µε την πράξη συγκρότησης.
Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από τον ορισµό των µελών της υποβάλλει στο αρµόδιο όργανο της οικείας ακαδηµαϊκής µονάδας την έκθεσή της, η οποία κοινοποιείται στους υποψηφίους για να υποβάλουν, εφόσον το επιθυµούν σχετικό υπόµνηµα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η
διαδικασία συνεχίζεται χωρίς εισηγητική έκθεση. Μέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ή µετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσµίας, το αρµόδιο για την κρίση
όργανο αποφασίζει για την ένταξη. Τα µέλη αιτιολογούν
ειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι µπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για
το περιεχόµενο της έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις
των µελών και αποχωρούν. Ως κριτήριο για την ένταξη
λαµβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο βαθµός ανταπόκρισης στο επιτελούµενο διδακτικό, ερευνητικό ή εργαστηριακό έργο.
δ) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο υπάλληλος παραµένει στη θέση που κατέχει και έχει δικαίωµα να υποβάλει νέα αίτηση για ένταξη µία ακόµη φορά µετά τη συµπλήρωση τουλάχιστον ενός (1) έτους από την πρώτη
αρνητική κρίση.
Άρθρο 60
Ένταξη των φοιτητών της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας
Υγείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Ε.Σ.Δ.Υ., εντάσσονται αυτοδικαίως στο
Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής και συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το
πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών σύµφωνα µε τους
όρους που ίσχυαν κατά την εισαγωγή τους. Το ίδιο ισχύει και για φοιτητές που εγγράφονται σε Π.Μ.Σ., βάσει
προκήρυξης που έχει δηµοσιευθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την εισαγωγή φοιτητών από το
ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, µε την εξαίρε-
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ση του προηγούµενου εδαφίου, τα προγράµµατα αυτά επανιδρύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4485/2017. 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 της Ε.Σ.Δ.Υ. αρµόδιο είναι το ανωτέρω Τµήµα.
Άρθρο 61
Τελικές, µεταβατικές και καταργούµενες
διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄
1. Θέσεις διδακτικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ., για την
πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται απά τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ως
θέσεις µελών Δ.Ε.Π. για το Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας
Υγείας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του ν.
4009/2011.
2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού της
Ε.Σ.Δ.Υ. µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού κατανέµονται στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας. Θέσεις καθηγητών για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου
2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται ως θέσεις µελών Δ.Ε.Π. από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.
3. Εκκρεµείς υποθέσεις καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ. ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συµβουλίου παραπέµπονται και κρίνονται από το αρµόδιο πλέον πειθαρχικό συµβούλιο µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων.
4. Τα έτη που τα µέλη διδακτικού και επιστηµονικού
προσωπικού έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθµίδα µετά την ένταξή τους σε βαθµίδα σύµφωνα µε το άρθρο 22
του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) συνυπολογίζονται, µετά την ένταξή τους στο πανεπιστήµιο, σαν να έχουν διανυθεί
στην οικεία βαθµίδα καθηγητή Πανεπιστηµίου.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.
5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. (πρώην διδακτικού
και επιστηµονικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ.) προς τα
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Αυτό ισχύει για την πρώτη µετακίνηση µετά την ένταξή τους στο
Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας και µόνο για αιτήσεις
που κατατίθενται έως τις 31.12.2019 και αφορά και τους
ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του Πανεπιστηµίου για
µετακίνηση προς το Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας.
6. α) Εκκρεµείς διαδικασίες υπηρεσιακών µεταβολών
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανα του Πανεπιστηµίου. Αποφάσεις αποσπάσεων και διάθεσης υπαλλήλων στην Ε.Σ.Δ.Υ., που έχουν εκδοθεί έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται. Υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόµενων από αυτό φορέων που έχουν αποσπαστεί ή διατεθεί και υπηρετούν στην Ε.Σ.Δ.Υ., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν να µεταταχθούν στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται
µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υγείας, ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σε κενή θέση κλά-

δου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την απόφαση αυτή. Αν υποβληθεί αίτηση µετάταξης, η απόσπαση ή διάθεση παρατείνεται µέχρι την έκδοση της πράξης
µετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή
δεν επιλεγούν προς µετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση µε τη λήξη
της απόσπασής τους. Για το προσωπικό που έχει διατεθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ως καθολικό διάδοχο του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην Ε.Σ.Δ.Υ. εφαρµόζεται το άρθρο 63
του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και εκκρεµείς διαδικασίες µετάταξης συνεχίζονται προς το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό.
β) Προσωπικό ΔΕ Παρασκευαστών που µετατάσσεται
σύµφωνα µε τη προηγούµενη περίπτωση µπορεί να ζητήσει την ένταξή του σε προσωποπαγή θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 59.
7. Οι προβλεπόµενες στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας πιστώσεις για τη µισθοδοσία του προσωπικού που µεταφέρεται και µετατάσσεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, καθώς και οι πιστώσεις για τις δαπάνες λειτουργίας
της Ε.Σ.Δ.Υ. που βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας µεταφέρονται στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και εγγράφονται στις πιστώσεις του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από το οποίο εκκαθαρίζονται.
8. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται το
άρθρο 3 του ν. 2194/1994 και το άρθρο 32 του
π.δ.121/2017 (Α΄ 148).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 62
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Γ.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 διεπιστηµονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, καθώς
και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας στους τοµείς που υπηρετεί το Γ.Π.Α.,
β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων 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 Τµήµατα,
γ) η διευκόλυνση του Γ.Π.Α. να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ιδίως στα θέµατα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα και την υποστήριξη
των φοιτητών του,
δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
ε) η υποστήριξη των τοµέων έρευνας και εκπαίδευσης
που υπηρετεί το Γ.Π.Α..
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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 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,
γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό
Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικά
πρόσωπα δηµόσιου 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 οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό,
δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα µε έδρα την Αθήνα:
α) Γεωργίας και Τροφίµων,
β) Καινοτόµων και Αειφόρων Εφαρµογών Γεωπονικών
Επιστηµών,
γ) Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πειραµάτων,
δ) Εφαρµογών Κυτταρικών Τεχνολογιών,
ε) Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους,
στ) Βιοικονοµίας,
ζ) Μελέτης και Προώθησης των Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών,
η) Ανάλυσης Τιµών και Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων,
θ) Φυτογενετικών Πόρων.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές 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 Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου.
γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή 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 αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,
ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας 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 πολιτικής και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 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 υποβάλλει το Συµβούλιο στη
Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός 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 Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά
τις 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 ενέργειες 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 αρµοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
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 συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ 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 Γ.Π.Α., τα οποία έχουν διοικητική
πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµµάτων
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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 απόφαση
της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται
µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, 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 Αντιπροέδρου
του Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και
των µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής,
µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Γ.Π.Α. για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου
του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου 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, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ειδικά για τη λειτουργία
του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από
τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση
µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων,
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται
πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά
στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγµατοποιείται 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 Αντιπρόεδρος 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 Επιστηµονικοί 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 Διευθυντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για

τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη
Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών
και περιλαµβάνεται 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 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.
Κατά τα λοιπά τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο
Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο
των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της
συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα
οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,
έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την
υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου 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.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα
σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο
Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών Επιτροπών,
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 επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα
του Π.Ε.Κ..
Άρθρο 63
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.), ως ακαδηµαϊκή
µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα το Αιγάλεω.
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2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:
α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας,
β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων
προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας,
γ) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων,
δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς,
ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση,
στ) η διαµεσολάβηση ανάµεσα στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων
στις επιχειρήσεις.
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 Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων,
γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό
Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικά
πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., α΄
και β΄ βαθµού, επιστηµονικές ενώσεις και επιστηµονικά
ή τεχνολογικά πάρκα, διαµεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών,
δ) συνεργάζεται µε έλληνες και ξένους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται του αντικειµένου του για
την προώθηση των σκοπών του, και
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.
4. Στο Π.Ε.Κ. ιδρύονται τα εξής Ινστιτούτα:
α) Διοίκησης και Ανάπτυξης Λιµένων µε εξειδίκευση
στο σχεδιασµό, το συντονισµό και την υλοποίηση καινοτόµων στρατηγικών ερευνητικών έργων µε πεδίο εφαρµογής τα λιµάνια της Ελλάδας συµπεριλαµβανοµένων
των λιµενικών ζωνών, καθώς και τις δραστηριότητες που
σχετίζονται µε αυτά. Βασικός στόχος του Ινστιτούτου είναι η αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης και των ορθών πρακτικών µε σκοπό τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικής θέσης των Ελληνικών λιµανιών. Το Ινστιτούτο λειτουργεί ως ένα κέντρο ανάπτυξης τεχνογνωσίας και αριστείας αποτελώντας ένα σηµείο επαφής και
συνεργασίας για ερευνητές, εκπαιδευτικό προσωπικό,
στελέχη οργανισµών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των λιµανιών και γενικότερα της
«Μπλε Οικονοµίας» και φοιτητές.
β) Επιστήµης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας, που στοχεύει
στην αξιοποίηση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών µε σκοπό την κατανόηση της σύνδεσης της επιστήµης και της τεχνολογίας µε κρίσιµα κοινωνικά ζητήµατα και τον προσδιορισµό της επιστηµονικής και τεχνολογικής πολιτικής που µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπισή τους, µε εξειδίκευση σε ζητήµατα που προκύπτουν: αα) από την ανάπτυξη της υπολογιστικής τεχνολογίας και την ενσωµάτωσή της στο σύνολο των κλάδων
της επιστήµης, της τεχνολογίας και της ιατρικής, ββ) από την περιβαλλοντική κρίση και γγ) από τις προκλήσεις
και τις δυνατότητες από την ανάπτυξη των βιοϊατρικών
επιστηµών και τεχνολογιών.
γ) Μηχανικής, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, που στοχεύει στην προώθηση της ενσωµάτωσης καινοτόµων µεθόδων και τεχνικών στο έργο των µηχανικών όλων των
κλάδων.

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές 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 Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου.
γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή 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 αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του,
ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας 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 πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας 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 υποβάλλει το Συµβούλιο στη
Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός 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 Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά
τις 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,
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δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες 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 αρµοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό
και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
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 συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µεταξύ 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 Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, τα
οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του
Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών 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 οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, 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 Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των
Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου 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, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση
µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων,
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται
πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά
στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατοποιείται 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 Αντιπρόεδρος
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 Επιστηµονικοί 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 Διευθυντή του. Το µέρος της
παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες
των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνεται 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 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. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο
Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο
των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και της
συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου6 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα
οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,
έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την
υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου 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.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα
σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται, ιδίως, τα εξής θέµατα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο
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Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών Επιτροπών,
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 επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ..
Άρθρο 64
Κατάτµηση Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης
και Πολιτικής Επιστήµης του Δ.Π.Θ.
1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 το Τµήµα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατατέµνεται
στα εξής νέα Τµήµατα:
α) Κοινωνικής Εργασίας.
β) Κοινωνικής Πολιτικής και
γ) Πολιτικής Επιστήµης.
2. Τα νέα Τµήµατα εντάσσονται στη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τµηµάτων και
η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδηµαϊκό 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
άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράµµατα θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 80 του ν.
4009/2011.
5. Σε καθένα από τα νέα Τµήµατα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 54
του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο
του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
Επιστήµης κατανέµεται µε πράξη του Πρύτανη του
Δ.Π.Θ. στα τρία νέα Τµήµατα από το ακαδηµαϊκό έτος
2019-2020.
6. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές µονάδες
του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης εντάσσονται µε πράξη του Πρύτανη ύστερα από
απόφαση της Συγκλήτου στα τρία νέα Τµήµατα.

7. Στα νέα Τµήµατα λειτουργεί από την 1.9.2019 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως τις
31.10.2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία, άλλως µέχρι τα Τµήµατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/
2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει στις 31
Αυγούστου του ακαδηµαϊκού έτους στη διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία του. Μέχρι το ίδιο χρονικό διάστηµα παρατείνεται και η θητεία των εκλεγµένων, κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Προέδρου,
εκπροσώπων των φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π..
8. Τα µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τα οποία υπηρετούν µέχρι την
1.9.2019 στο κατατεµνόµενο Τµήµα, εντάσσονται από το
ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τµήµατα που προκύπτουν από την κατάτµηση, ύστερα από αίτησή τους µε
την οποία δηλώνουν το Τµήµα στο οποίο επιθυµούν να ενταχθούν. Η ένταξη διαπιστώνεται µε πράξη του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εκκρεµείς διαδικασίες διορισµού, εξέλιξης ή µετακίνησης συνεχίζονται από ένα (1) από τα τρία (3) Τµήµατα, ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο, ύστερα από ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του Πρύτανη, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
9. Οι ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, η σύµβαση των οποίων
δεν λήγει µέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τµήµατα, µε
πράξη του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ύστερα από τεκµηριωµένη αίτηση
των ενδιαφεροµένων και γνώµη της Συνέλευσης του
Τµήµατος, στο οποίο ο ενδιαφερόµενος αιτείται την ένταξη. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από
το καθεστώς µε το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη
της σύµβασής του.
10. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης πολιτικής επιστήµης εντάσσονται στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης που έχουν εισαχθεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής εντάσσονται µε πράξη
του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, στο
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής ή στο Τµήµα Κοινωνικής
Εργασίας, ανάλογα µε την κατεύθυνση προχωρηµένου
εξαµήνου που έχουν επιλέξει. Αν δεν έχουν επιλέξει κατεύθυνση προχωρηµένου εξαµήνου, η ένταξη των φοιτητών στα ανωτέρω Τµήµατα γίνεται ύστερα από την υποβολή σχετικής δήλωσης προτίµησης που υποβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2019 και δεν ανακαλείται. Η ακριβής
προθεσµία υποβολής της δήλωσης προτίµησης καθορίζεται µε όµοια απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν την έναρξη της προθεσµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος και του Τµήµατος.
11. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της
παραγράφου10 δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωση
προτίµησης, ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών των
εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τµήµατος Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης και λαµβάνουν το α-
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ντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται το Τµήµα ή τα Τµήµατα που είναι αρµόδια για την ολοκλήρωση
του προγράµµατος σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση
πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς
και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης. Στο Τµήµα αυτό περιέρχεται και το αρχείο του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
Επιστήµης, όσον αφορά φοιτητικά θέµατα, µετά την
παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύµφωνα µε την
παραγράφου 7.
12. Τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο Τµήµα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης κατανέµονται στα τρία ανωτέρω Τµήµατα
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης εντάσσονται µε απόφαση της Συγκλήτου σε ένα από τα τρία ανωτέρω Τµήµατα ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.
Άρθρο 65
1. Θέσεις µελών Δ.Ε.Π. που κενώνονται για οποιονδήποτε λόγο εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο του προγραµµατισµού προσλήψεων του ν. 4590/2019 (Α΄ 17)
του έτους που έπεται της κένωσης της θέσης χωρίς να
απαιτείται η έγκριση της επιτροπής της παραγράφου 1
του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280).
2. Η θέση και η πίστωση που έχει εγκριθεί γι’ αυτήν
διατηρείται στο ίδιο Τµήµα και επαναπροκηρύσσεται το
νωρίτερο την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της
κένωσης.
3. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγεται το άρθρο 41 του ν. 4521/2018.
Άρθρο 66
Σχολές Μηχανικών Πανεπιστηµίων
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τµηµάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστηµίων
σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η πρόταση της Συγκλήτου περιλαµβάνει ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών
που έχει καταρτιστεί από τη Συνέλευση του οικείου Τµήµατος.
2. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παραγράφου 3, καθορίζεται η αντιστοιχία Τµηµάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστηµίου, για τα οποία
έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της προηγούµενης
παραγράφου, µε Τµήµατα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). Ως αντίστοιχα για
την εφαρµογή του παρόντος νοούνται δύο Τµήµατα αν
µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών συστήνεται και συγκροτείται επταµελής Επιτροπή,
µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, που αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ε) το µέλος του Συµβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α΄
195) και στ) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. Τµήµατος Πολυτεχνικής Σχολής γνωστικού αντικειµένου της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας µε την ειδικότητα του Τµήµατος που εξετάζεται και υποδεικνύεται από τις Πολυτεχνικές σχολές Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων δ΄ και στ΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους µέσα σε
χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αντίστοιχα. Η σύνθεση της Επιτροπής µεταβάλλεται ως προς τη συµµετοχή του µέλους της περίπτωσης στ΄, ανάλογα µε την ειδικότητα που συζητείται.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχιστον πέντε (5) µέλη παρόντα και αποφασίζει µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων µελών.
4. Αρµοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή της
πρότασης της παραγράφου 2 για την αντιστοιχία Τµήµατος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστηµίου µε Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Με απόφαση των
Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα κριτήρια και
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα
Τµήµα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο µε
Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος µε τον
οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.
5. Η Επιτροπή ξεκινά τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της το αργότερο µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τη συγκρότησή της και υποβάλλει την πρότασή της για κάθε Τµήµα µέσα σε δύο (2)
µήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράµµατος
σπουδών του Τµήµατος και κάθε αναγκαίου δικαιολογητικού, σύµφωνα µε την απόφαση παραγράφου 4. Το πρόγραµµα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτηµα της επιτροπής, άλλως αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε µετά τη
παρέλευση των είκοσι (20) ηµερών του προηγούµενου εδαφίου. Η Επιτροπή µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις
του προγράµµατος σπουδών ενός Τµήµατος, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέχωση µε τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο µε Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής.
6. Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της
Επιτροπής µέσω της παροχής της αναγκαίας υποδοµής,
γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολή
και εντάσσονται σε αυτήν τα Τµήµατα της Σχολής Μηχανικών που έχουν οριστεί αντίστοιχα µε Τµήµατα Πολυτεχνικής Σχολής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
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Άρθρο 67
Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017
1. Στο άρθρο 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 διαγράφεται
η λέξη «ακαδηµαϊκών,»,
β) οι περιπτώσεις δ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2
καταργούνται,
γ) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε τη διαδικασία της παραγράφου 1 συστήνονται και καταργούνται θέσεις µελών
Δ.Ε.Π. και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).».
2. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 7
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προθεσµία, παρατείνεται µέχρι τις 31.08.2019.
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4485/2017
µετά την περίπτωση κ΄ προστίθενται περιπτώσεις κα΄,
κβ΄ και κγ΄ οι οποίες έχουν ως εξής:
«κα) Η σύσταση και συγκρότηση τεχνικού και οικονοµικού συµβουλίου και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν
στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία τους.
κβ) Η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη σύνθεση,
στις αρµοδιότητες και στους κανόνες λειτουργίας τους.
κγ) Ο ελάχιστος αριθµός µελών Δ.Ε.Π. που πρέπει να
υπηρετούν στο Τµήµα προκειµένου να συσταθούν Τοµείς και τα κριτήρια σύστασής τους.» και η περίπτωση
κα΄ αναριθµείται σε κδ΄.
4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
10 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Με τον Οργανισµό» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με τον Κανονισµό».
5. α) Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, το οποίο έχει ως
εξής:
«Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν νόµιµες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.»
β) η περίπτωση α΄ έχει έναρξη ισχύος το ακαδηµαϊκό
έτος 2019-2020.
6. Στο άρθρο 48Α του ν. 4485/2017, το οποίο προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4521/2018
(Α΄ 38), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο
ως εξής: «Στους Διευθυντές καταβάλλονται έξοδα παράστασης αντίστοιχα µε αυτά που προβλέπονται για τον
Κοσµήτορα ή τον Πρόεδρο Τµήµατος στην υποπερίπτωση iii της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
131 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74, διόρθ. σφάλµ. Α΄ 75).
β) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 10 καταργείται.
γ) Στο τέλος της παραγράφου 10 προστίθενται εδάφια
ως εξής: «Οι αµοιβές των διδασκόντων, πλην των ακαδηµαϊκών υποτρόφων, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Οι διδάσκοντες της περίπτωσης α΄ µπορούν
να διδάσκουν έως το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
συνολικής διάρκειας διδακτικών ωρών σύµφωνα µε το
τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 11, ενώ το υπόλοιπο
των διδακτικών ωρών καλύπτεται από τους διδάσκοντες

των λοιπών περιπτώσεων. Κάθε διδάσκων µέλος Δ.Ε.Π.
µπορεί να έχει την υπευθυνότητα ενός µόνο µαθήµατος
ανά εξάµηνο.»
δ) Προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:
«20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Συµβουλίου του Κ.Ε.Ε., µπορεί να αποσπώνται στο
Κ.Ε.Ε., για πενταετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται,
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν διατελέσει Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας ή Διευθυντές Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού ως Οργανωτικοί Συντονιστές των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Οι Οργανωτικοί Συντονιστές ασκούν καθήκοντα συντονισµού των προγραµµάτων και µεριµνούν για τη διασύνδεσή τους µε τη Δευτεροβάθµια και, ιδίως, την Δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση, καθώς και µε τις τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες, την οικονοµία και την αγορά εργασίας για την επιλογή των Οργανωτικών Συντονιστών, συνεκτιµάται η εµπειρία στην επαγγελµατική εκπαίδευση ή στη διοίκηση και εποπτεία
της. Στους Οργανωτικούς Συντονιστές καταβάλλεται επιµίσθιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών.»
Άρθρο 68
Τροποποιήσεις του ν. 4559/2018
1. α) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
3 και της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142) οι λέξεις «έως τις 30 Ιουνίου» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «έως τις τριάντα (30) Απριλίου».
β) Η περίπτωση α΄ εφαρµόζεται για την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την εισαγωγή των πρώτων
φοιτητών από το ακαδηµαϊκό έτος 2021- 2022.
2. α) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του
ν. 4559/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανική
της ίδιας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4, σε χρονικό διάστηµα δύο
(2) µηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης.»,
β) αν έχει παρέλθει η προθεσµία της περίπτωσης α΄, η
προθεσµία υποβολής αίτησης για µετατροπή της θέσης
αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5
του ν. 4559/2018 µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγής
τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση «χωρίς να 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,».
4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 7
του ν. 4559/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό
και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.».
5. α) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του
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ν. 4559/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανική
της ίδιας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4, σε χρονικό διάστηµα δύο
(2) µηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης»,
β) αν έχει παρέλθει η προθεσµία της περίπτωσης α΄, η
προθεσµία υποβολής αίτησης για µετατροπή της θέσης
αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
13 του ν. 4559/2018 µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγής
τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση «χωρίς να 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,».
7. Στο άρθρο 14 του ν. 4559/2018 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 τίθεται τελεία «.» και προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως
εξής: «Στο Ινστιτούτο βιοεπιστηµών, βιοτεχνολογίας, επιστήµης τροφίµων και περιβάλλοντος ιδρύεται παράρτηµα (σταθµός) στην Κέρκυρα µε εξειδίκευση στις εφαρµογές της βιοπληροφορικής στην βιοϊατρική»,
β) µετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) γλωσσικών µελετών και επιστηµών της µετάφρασης και της διερµηνείας, µε έδρα την Κέρκυρα.»
γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό
και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Ιόνιο
Πανεπιστήµιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού
κέντρου, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Ιονίου Πανεπιστηµίου.»
Άρθρο 69
Τροποποιήσεις του ν. 4589/2019
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα»
προστίθεται η φράση «χωρίς να 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,».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
12 του ν. 4589/2019 µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγής
τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση «χωρίς να 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,».
3. Στο άρθρο 15 του ν. 4589/2019 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) στην παράγραφο 1 προστίθεται περίπτωση ια΄, η οποία έχει ως εξής:
«ια) Τµήµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών της Αγωγής.»,
β) στην παράγραφο 4 µετά τις λέξεις «Εναλλακτικού
Τουρισµού» προστίθενται οι λέξεις «και Εκπαίδευσης Ε-

νηλίκων»,
γ) στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 5 οι λέξεις
«των περιπτώσεων θ΄ και ι΄» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των περιπτώσεων θ΄, ι΄ και ια΄».
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 20 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«το Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδοµών και Περιβάλλοντος µετονοµάζεται σε Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών των Ζώων.»
5. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 20 και της παρ.5 του άρθρου 22 του ν. 4589/2019
οι λέξεις «έως τις 30 Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «έως τις τριάντα (30) Απριλίου».
Άρθρο 70
Λοιπές διατάξεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/
1997 (Α΄ 218), προστίθεται τρίτο εδάφιο το οποίο έχει
ως εξής:
«Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης δεν
µπορούν να εξαντλούνται σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών.»
2. α) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), µετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:
«Η γνώµη διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Κοσµητείας, η οποία αν κρίνει ότι η γνώµη του Τµήµατος δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένη, την αναπέµπει στο Τµήµα
για να την αιτιολογήσει επαρκώς. Η Κοσµητεία αναπέµπει τη γνώµη στο Τµήµα µία (1) µόνο φορά. Σε κάθε περίπτωση, η Κοσµητεία διαβιβάζοντας τη γνώµη του Τµήµατος στη Σύγκλητο µπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις.»,
β) Η περίπτωση α΄ δεν εφαρµόζεται σε εκκρεµείς κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες µετακίνησης
3. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), το
οποίο αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, προστίθενται
λέξεις ως εξής:
«, και υπό την προϋπόθεση της συµπλήρωσης τριετούς
υπηρεσίας στη βαθµίδα στην οποία υπηρετούν κατά το
χρόνο της αίτησης».
4. α) Η παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 83 του
ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Προγράµµατα
σπουδών πρώτου κύκλου µπορεί να διοργανώνονται, συνολικά ή εν µέρει, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και µόνο σε συνεργασία µε το
Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σε ξένη γλώσσα. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία ίδρυσης των προγραµµάτων, κάθε θέµα σχετικό
µε τη λειτουργία τους, το πλαίσιο της συνεργασίας µε το
ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.».
β) Προγράµµατα σπουδών της περίπτωσης α΄, για τα
οποία έχει συγκροτηθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, η προβλεποµένη στο τελευταίο εδάφιο της παρ.
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1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 επιτροπή, ιδρύονται
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011
όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Η παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 83 του ν. 4485/
2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου, µπορούν, µέσα στο
ίδιο οικονοµικό έτος, να µεταφέρονται πόροι από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισµού λειτουργικών εξόδων του ιδρύµατος ή του ετήσιου προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων του ιδρύµατος σε άλλο κωδικό του ίδιου προϋπολογισµού. Οι πόροι που µεταφέρονται δεν µπορούν να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό
(30%) του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού. Σε περίπτωση αναµόρφωσης του ΠΔΕ ή έκτακτης
επιχορήγησης του Α.Ε.Ι., µε απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου, κατανέµεται
το ποσό της επιχορήγησης στον οικείο κωδικό και αναµορφώνεται ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του
Α.Ε.Ι.».
6. α) Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανική
της ίδιας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την
ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης.».
β) αν έχει παρέλθει η προθεσµία της περίπτωσης α΄, η
προθεσµία υποβολής αίτησης για µετατροπή της θέσης
αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Η προθεσµία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 5 του ν. 4521/2018 παρατείνεται έως τις
30.9.2019.
8. Όσοι κατείχαν προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π.
στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά κατά τις 2.3.2018 και στα
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων κατά την 1η.-10.-2018,
σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 16 ή σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ.5
του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄
και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 και εντάχθηκαν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο
Πανεπιστήµιο, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν µετατροπή
της θέσης τους σε οργανική µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στους νόµους 4521/2018 και
4559/2018 για τα µέλη Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης βαθµίδας
που κατείχαν τακτική θέση στα ανωτέρω Τ.Ε.Ι.. Η πράξη
µετατροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της.
9. α) Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)
καταργείται.
β) Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 98 του ν. 4547/
2018 (Α΄ 102), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω ρύθµιση ισχύει και για τους Πρυτάνεις,
τους Αντιπρυτάνεις και τα µέλη των Επιτροπών Έρευνας
των Α.Ε.Ι., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή
για όσους η θητεία έχει λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι
αφορούν στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και για το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., το οποίο έχει
αποχωρήσει από αυτή.».
10. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 21
του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως η παράγραφος αυτή αντι-

καταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4521/
2018 (Α΄ 38) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις
ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συµµετοχή στις
πανελλαδικές εξετάσεις».
Άρθρο 71
Θέµατα του Διεπιστηµονικού Οργανισµού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
1. Ο ν. 3328/2005 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής:
α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. α) Όργανα διοίκησης του Οργανισµού είναι το Δ.Σ.,
ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄ και οι Ε.Ε.. Το
Δ.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο και είκοσι ένα (21)
µέλη, τα οποία είναι εν ενεργεία καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι..
β) Τα έντεκα (11) µέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επιστηµονικούς κλάδους ως εξής:
αα) ανά ένα (1) µέλος από τους κλάδους Θετικών Επιστηµών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας, Φαρµακευτικής, Γεωτεχνικών
Επιστηµών και Τροφίµων, Επιστηµών Πληροφορικής, Εικαστικών Τεχνών και
ββ) δύο (2) µέλη από τον κλάδο Επιστηµών Μηχανικών.
γ) Τα δέκα (10) µέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επιστηµονικούς κλάδους ως εξής:
αα) ανά ένα (1) µέλος από τους κλάδους Φιλολογίας ή
Φιλοσοφίας ή Θεολογίας, Ψυχολογίας, Νοµικής, Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Παιδαγωγικών
και Επιστηµών Φυσικής Αγωγής, Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών και
ββ) δύο (2) µέλη από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.), για τις σπουδές εξ αποστάσεως.
2. Ο Πρόεδρος και οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι είναι καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι.».
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Δ.Σ. λειτουργεί σε Ολοµέλεια και σε δύο (2)
Τµήµατα, το Α΄ Τµήµα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών, Επιστηµών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και
Εικαστικών Τεχνών, µε έντεκα (11) µέλη και το Β΄ Τµήµα
Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών και
Επιστηµών Οικονοµίας, µε δέκα (10) µέλη. Το Α΄ Τµήµα
συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Α΄ Αντιπρόεδρο και τα λοιπά µέλη του Δ.Σ. της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1. Το Β΄ Τµήµα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Β΄ Αντιπρόεδρο και τα λοιπά µέλη του
Δ.Σ. της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1. Κάθε Τµήµα
συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου,
τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε έτος ή οποτεδήποτε
κρίνεται αναγκαίο µετά από πρόσκληση του αρµόδιου Αντιπροέδρου, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Τµηµάτων δύνανται, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου, να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου οι ειδικοί εισηγητές, µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή άλλα πρόσωπα που µπορούν να παράσχουν σχετικές µε το συζητούµενο θέµα πληροφορίες.»
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γ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:
«θ) Αποφασίζει για το οµοταγές των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό τηρεί κατάλογο
των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία κρίνονται ως οµοταγή. Ο κατάλογος αυτός ενηµερώνεται συνεχώς.»
δ) Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής :
«θ) Εισηγείται στην Ολοµέλεια του Δ.Σ. τα θέµατα γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που παραπέµπει, αναφερόµενα στους επιστηµονικούς κλάδους τους οποίους εκπροσωπεί.»
ε) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθµολογικής
ή /και αξιολογικής κλίµακας των αναγνωριζόµενων ως
«ισότιµων» και «ισότιµων και αντίστοιχων» αλλοδαπών
τίτλων σπουδών µε τη βαθµολογική ή / και αξιολογική
κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων και τον τρόπο που αυτή η
αντιστοιχία υπολογίζεται επί του συνόλου των µαθηµάτων που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, ύστερα από εισήγηση ειδικού εισηγητή και µέλους του
Δ.Σ. συναφούς επιστηµονικού κλάδου. Στις περιπτώσεις
που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθµολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισµός η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε., κατά συνεκτίµηση
των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύµατος και αν αυτό δεν είναι εφικτό χαρακτηρίζεται ο σχετικός τίτλος ως αδιαβάθµητος.»
στ) Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της παραγράφου 2
του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής: «Μπορεί να µεταβιβάζει την άσκηση των αρµοδιοτήτων του στον Α΄ Αντιπρόεδρο για θέµατα του Α΄ Τµήµατος και στον Β΄ Αντιπρόεδρο για θέµατα του Β΄ Τµήµατος. Τον Πρόεδρο
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος που ο Πρόεδρος ορίζει µε
απόφασή του και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος
του Αντιπροέδρου αυτού, ο έτερος Αντιπρόεδρος.»
ζ) Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«7. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων ειδικών εισηγητών µπορεί να καλύπτονται
από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 4, όπως εξειδικεύονται
στη σχετική πρόσκληση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποσπώνται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η απόσπαση πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο ασκούν όλα τα καθήκοντα του ειδικού εισηγητή. Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρκούν πέντε (5) σχολικά έτη. Η διάρκειά τους
µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση
του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Με όµοια απόφαση µπορεί να
διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας µισθοδοσίας των αποσπασµένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.
8. α) Οι κενές οργανικές θέσεις ειδικών εισηγητών, καθώς και οι ανάγκες που προκύπτουν αποκλειστικά από

την ύπαρξη των κενών αυτών, µπορεί να πληρούνται ή
να καλύπτονται µε µετατάξεις ή αποσπάσεις, αντίστοιχα, προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δηµοσίου, των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄και β΄βαθµού.
Σε περίπτωση αδυναµίας πλήρωσης των θέσεων ή κάλυψης των αναγκών µε προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., οι ως άνω οργανικές θέσεις ή ανάγκες µπορεί να καλύπτονται µε µετατάξεις ή αποσπάσεις, αντίστοιχα, µόνιµου προσωπικού από υπηρεσίες του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού, Π.Ε. κατηγορίας. Το προσωπικό που αποσπάται ή µετατάσσεται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο πρέπει να διαθέτει τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 4, όπως εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση.
Η µετάταξη µόνιµου προσωπικού πραγµατοποιείται σε
συνιστώµενες µε τις πράξεις µετάταξης προσωποπαγείς
θέσεις µόνιµων υπαλλήλων, µε δέσµευση αντίστοιχου αριθµού κενών θέσεων ειδικών εισηγητών µε σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., οι οποίες δεν καλύπτονται όσο οι ανωτέρω
υπάλληλοι παραµένουν στις ανωτέρω προσωποπαγείς
θέσεις. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως µε τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν και ταυτόχρονα αποδεσµεύονται οι αντίστοιχες θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. ειδικών εισηγητών.
β) Η επιλογή των υποψηφίων προς µετάταξη ή απόσπαση σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία της παραγράφου 4, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Για
τη µετάταξη ή την απόσπαση εκδίδεται απόφαση των οικείων Υπουργών, χωρίς γνώµη υπηρεσιακών συµβουλίων.
γ) Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρκούν τρία (3) έτη, µε δυνατότητα παράτασης µία (1) µόνο
φορά για έως δύο (2) ακόµη έτη, ύστερα από πρόταση
του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.»
η) Το εισαγωγικό εδάφιο και οι περιπτώσεις Α΄ και Β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 16, όπως η παράγραφος
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του
ν. 3369/2005 (Α΄ 171), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδηµαϊκών τίτλων
περιλαµβάνει δύο Τµήµατα:
Α) Αναγνώρισης Τίτλων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών, Επιστηµών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής
και Εικαστικών Τεχνών.
Β) Αναγνώρισης Τίτλων Ανθρωπιστικών, Νοµικών και
Κοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών Οικονοµίας.»
θ) Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. µπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι πέντε (5) σχολικά έτη και µπορεί να παρατείνεται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ.6 του
άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 99). Με όµοια απόφαση
µπορεί να διακόπτεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών
πριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας
της απόσπασης, οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας µισθοδοσίας των αποσπασµένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.»
ι) Καταργούνται:
αα) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
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ββ) η περίπτωση δ΄ του άρθρου 8 και
γγ) η παράγραφος 6 του άρθρου 19.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την άσκηση αρµοδιοτήτων της Προέδρου, των Αντιπροέδρων
και των λοιπών µελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που έχουν οριστεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
οι οποίοι εξακολουθούν να τις ασκούν και ολοκληρώνουν τη θητεία τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες πριν την
δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τη θητεία των Προϊσταµένων των Τµηµάτων της Διεύθυνσης
αναγνώρισης ακαδηµαϊκών τίτλων που υπηρετούν κατά
την έναρξη ισχύος της περίπτωσης η΄ της παραγράφου
1, οι οποίοι, από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής,
τοποθετούνται µε απόφαση του Προέδρου του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αναλόγως των προσόντων τους, στις θέσεις των Προϊσταµένων των Τµηµάτων της ίδιας διάταξης και υπηρετούν στις θέσεις αυτές έως τη λήξη της θητείας τους. Με όµοια απόφαση, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση κατά την έναρξη ισχύος της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 τοποθετούνται στα ανωτέρω Τµήµατα.
4. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
αιτήσεις απόσπασης ή µετάταξης ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες πριν τη δηµοσίευση του νόµου
διατάξεις. Εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν µε απόσπαση στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να υπηρετούν µε απόσπαση στον Οργανισµό έως τη λήξη της απόσπασής τους.
5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 ισχύουν για τον ορισµό του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών µελών του Δ.Σ. του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που θα ακολουθήσει τη λήξη της θητείας
της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών µελών
του Δ.Σ. που έχουν οριστεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και εφεξής. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 ισχύουν από την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 72
Οικονοµική διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων
1. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64
του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Το προσωπικό που ασκεί ακαδηµαϊκό, ερευνητικό
ή επιστηµονικό-τεχνικό έργο, του οποίου η συµµετοχή
του στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του και το
οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη χρηµατοδότηση του έργου, συµµετέχει στο
έργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Εφόσον ο φορέας
χρηµατοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης
του προσωπικού που ασκεί ακαδηµαϊκό, ερευνητικό ή επιστηµονικό-τεχνικό έργο, η επιλογή του εν λόγω προσωπικού πραγµατοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών
είτε ύστερα από εισήγηση του Επιστηµονικού Υπευθύνου, είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση κατά
την ανωτέρω διαδικασία. Η επιλογή των διδασκόντων σε
προγράµµατα τυπικής εκπαίδευσης πραγµατοποιείται από τα αρµόδια όργανα του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις ακαδηµαϊκές διαδικασίες όπως προβλέπονται για την ανάθεση

διδασκαλίας.».
2. Στο άρθρο 54 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της Επιτροπής να ασκεί την αρµοδιότητα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου».
3. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «και υπηρεσιών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «,
υπηρεσιών (α. εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και
β. γενικών υπηρεσιών) και έργων».
β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του
ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Για δαπάνη που αφορά σύναψη δηµόσιας σύµβασης (προµηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείται
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς εφόσον το ποσό της δαπάνης
υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρίζονται
στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία µεγαλύτερη ή ίση του ποσού των
χιλίων (1.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.».
γ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καταργείται.
δ. Στην περίπτωση β΄ της παρ.2 του άρθρου 66 του
ν. 4485/2017, όπως είχε τροποποιηθεί µε την παρ. 4 του
άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), η φράση «τη σχετική ανάληψη των δαπανών του προϋπολογισµού» αντικαθίσταται ως εξής «την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 62
του παρόντος».
ε. Το άρθρο 66 του ν. 4485/2017 εφαρµόζεται και στο
Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας.
4. Στο άρθρο 58 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. α. Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. τηρεί πληροφοριακό
σύστηµα υποστήριξης των έργων/ προγραµµάτων που
διαχειρίζεται, το οποίο εξασφαλίζει: i) την ηλεκτρονική
υποβολή αιτηµάτων, εγγράφων, δικαιολογητικών, παραστατικών και λοιπού υποστηρικτικού υλικού από µέρους
του Επιστηµονικού Υπευθύνου ή µελών της οµάδας έργου, ii) την ηλεκτρονική διακίνηση και έγκριση αυτών µεταξύ του προσωπικού Μ.Ο.Δ.Υ και των οργάνων διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και iii) την αρχειοθέτηση αυτών. Το πληροφοριακό σύστηµα αφορά το σύνολο της οικονοµικής
και διοικητικής διαχείρισης των έργων/ προγραµµάτων
που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Δικαίωµα πρόσβασης στο
ως άνω σύστηµα έχει το προσωπικό που εργάζεται στη
Μ.Ο.Δ.Υ., τα πρόσωπα που συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των
έργων/ προγραµµάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και εξουσιοδοτηµένα µέλη της οµάδας έργου του Επιστηµονικού Υπευθύνου.
β. Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες χρήσης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διακίνησης και αρχειοθέτησης των
εγγράφων, η διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών κατά την είσοδό τους, τα δικαιώµατα πρόσβασης ανά κατηγορία χρήστη, τα µέτρα διασφάλισης της προστασίας
προσωπικών δεδοµένων φυσικών προσώπων και άλλα
σχετικά θέµατα µε τη λειτουργία του πληροφοριακού
συστήµατος προσδιορίζονται στον Οδηγό του άρθρου 68
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του παρόντος».
5. α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού ενός έργου του Ε.Λ.Κ.Ε.
ισχύουν, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στο άρθρο 66
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145),
τα εξής:
α. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής, µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου/ προγράµµατος από τον Ε.Λ.Κ.Ε., δηλαδή µετά: αα) την έκδοση απόφασης της Επιτροπής περί αποδοχής διαχείρισης του
έργου, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου και ββ) την απόφαση της
Επιτροπής περί έγκρισης του προϋπολογισµού του έργου ή της τροποποίησης του, και ένταξής του στον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε..
β. Ως απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ορίζεται η διοικητική πράξη µε την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του έργου/
προγράµµατος ανά έτος και δεσµεύεται το σύνολο αυτών. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δύναται να αφορά είτε το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος, συνοδευόµενη από κατάσταση κατανοµής τους ανά
κατηγορία δαπάνης, είτε το σύνολο των πιστώσεων συγκεκριµένης κατηγορίας δαπάνης του προϋπολογισµού
του έργου/ προγράµµατος ανά έτος.
γ. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Ο Π.Ο.Υ. της
Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζει σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, στο οποίο βεβαιώνει δια της υπογραφής του ότι το σύνολο των πιστώσεων, των οποίων η
δέσµευση ζητείται, και η κατανοµή αυτών ανά κατηγορία
δαπάνης, ή αντίστοιχα το σύνολο των πιστώσεων ανά
κατηγορία δαπάνης, είναι σύµφωνη µε τον εγκεκριµένο
προϋπολογισµό του έργου για το τρέχον οικονοµικό έτος, και αποστέλλει αυτήν προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστηµα του ΕΛΚΕ µε
µοναδικό αύξοντα αριθµό και αναρτάται στο πρόγραµµα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
2. Η πραγµατοποίηση οιασδήποτε δαπάνης εις βάρος
του προϋπολογισµού του έργου πριν την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ή καθ’ υπέρβαση αυτής
είναι µη νόµιµη.
3. Σε περίπτωση αναµόρφωσης του προϋπολογισµού
του έργου εντός του ίδιου οικονοµικού έτους, απαιτείται
η τροποποίηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
σύµφωνα µε τον αναµορφωµένο προϋπολογισµό του έργου κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η αναµόρφωση
του προϋπολογισµού του έργου αφορά σε µείωση της
πίστωσης µιας ή περισσοτέρων κατηγοριών δαπανών
αυτού, δεν απαιτείται η έκδοση ανακλητικής απόφασης
(ανατροπής).
4. Για υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι οποίες αναλαµβάνονται και βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε
εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος (πολυετείς υποχρεώσεις) απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
5. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους µπορεί να
δεσµεύονται στον προϋπολογισµό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε.,

πιστώσεις που αφορούν σε δεσµευµένες πιστώσεις του
προηγούµενου οικονοµικού έτους χωρίς να απαιτείται
να εκκρεµεί σχετική υποχρέωση.
6. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο σύνολό ή µέρος αυτής εντός του
οικονοµικού έτους, αυτή ανακαλείται κατόπιν σχετικής
απόφασης του Προέδρου της Επιτροπής, κατά το µέρος
των πιστώσεων του έργου ανά κατηγορία δαπάνης που
δεν εκτελέστηκαν. Η σχετική ανακλητική απόφαση εκδίδεται µε ηµεροµηνία 31 Δεκεµβρίου εκάστου έτους και
αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως
την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους».
β. Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016
(Α΄ 145).
6. α) Στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:
«3. Οι δαπάνες µετακίνησης των παραγράφων 1 και 2
καταβάλλονται στον µετακινούµενο µετά την ολοκλήρωση της µετακίνησης, µε µόνη προϋπόθεση την υποβολή
στην Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. των σχετικών παραστατικών
που την αποδεικνύουν, όπου αυτά προβλέπονται. Η έκδοση των σχετικών παραστατικών πραγµατοποιείται στα
στοιχεία του µετακινούµενου».
β) Το άρθρο 65 του ν. 4485/2017 εφαρµόζεται και στο
Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας.
7. Οι υποτροφίες αριστείας και οι ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.
δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά.
8. α) Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος, για την πληρωµή δαπανών του έργου/προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων
και τυχόν δαπανών που αφορούν τον ίδιο, υποβάλλει
στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτηµα πληρωµής που συνοδεύεται µε τα απαιτούµενα κάθε φορά δικαιολογητικά
για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωµή των
σχετικών δαπανών».
β) Στην παρ.2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 µετά τη
λέξη «πιστώσεων» προστίθενται οι λέξεις «του συνολικού ετήσιου».
9. α) Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 54 του ν. 4485/
2017 διαγράφονται οι λέξεις «και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του».
β) Στην περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
58 διαγράφονται οι λέξεις «και στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε.».
Άρθρο 73
Ρυθµίσεις για ερευνητικούς φορείς
1. Στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς των
περιπτώσεων Α΄ και Β΄ άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258) που εποπτεύονται από την Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) συνιστώνται εκατόν
πενήντα επτά (157) οργανικές θέσεις µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού. Από τις θέσεις αυτές, οι εκατόν είκοσι δύο (122)
θέσεις αφορούν Ειδικό Επιστηµονικό και Τεχνικό Προσωπικό, οι τριάντα τέσσερις (34) θέσεις διοικητικό Προσωπικό και µία (1) θέση αφορά Διευθυντή διοικητικών και
οικονοµικών υπηρεσιών. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 14, 18
και 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Με απόφαση του, ο Υ-
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πουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κατανέµει, ανά κλάδο και ειδικότητα, τις ανωτέρω θέσεις στους
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.
2. Η υποπερίπτωση α΄ της παραγράφου 3 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το Ινστιτούτο Χηµικής Βιολογίας (ΙΧΒ) (σύµφωνα
µε το π.δ. 226/1989, Α΄ 107 και το άρθρο 5 του ν. 4051/
2012, Α΄ 40).»
3. α. Η παρ.12 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 14 του
ν. 4386/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων υποβάλλουν στο µέσον και κατά τη λήξη της θητείας τους, στο Δ.Σ. και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων έκθεση πεπραγµένων της θητείας τους. Ταυτόχρονα µε την έκθεση πεπραγµένων υποβάλλεται στο Δ.Σ. και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των διευθυντών. Η έκθεση αξιολόγησης
πραγµατοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου µε µυστική διαδικασία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Εσωτερικό του Κανονισµό ή εφόσον δεν έχει ακόµα εγκριθεί σύµφωνα µε
οριζόµενα σε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε
περίπτωση που διευθυντής ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δεν υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την παρέλευση του µέσου
της θητείας του, αντικαθίσταται, µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του
ερευνητικού κέντρου ή τον αναπληρωτή διευθυντή του
Ινστιτούτου αντίστοιχα. Με απόφαση του εποπτεύοντος
Υπουργού εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή που αντικαταστάθηκε. Σε περίπτωση
που διευθυντής ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δεν
υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσµίας ενός
(1) µηνός από τη λήξη της θητείας του, κωλύεται να υποβάλει την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία στην ίδια θέση. Τυχόν υποψηφιότητα που έχει ήδη υποβληθεί
δεν λαµβάνεται υπόψη από την ειδική επιτροπή κριτών».
β. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ καταλαµβάνει και τις
τρέχουσες θητείες των διευθυντών. Διευθυντές κέντρων
και ινστιτούτων οι οποίοι έχουν υπερβεί το µέσον της
θητείας τους και δεν έχουν υποβάλει σχετική έκθεση υποχρεούνται να την υποβάλουν εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του
νόµου.
4. α. Το άρθρο 38 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων εγκρίνεται η συµµετοχή της χώρας σε
νοµικές οντότητες και συµπράξεις που σχετίζονται µε
τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), όπως µεταξύ άλλων, αυτές των άρθρων 185 και 187 της ΣΛΕΕ και καθορίζονται:
α) οι αρµόδιοι φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα
και αναλαµβάνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τη συµµετοχή αυτή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
β) η χρονική διάρκεια συµµετοχής στη νοµική οντότητα, και
γ) το προβλεπόµενο ύψος της δαπάνης που δηµιουρ-

γείται για την περίοδο αυτή,
δ) η πρόταση στον αρµόδιο Υπουργό για την ένταξη
του σχετικού έργου στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Ανάπτυξης
καθορίζονται οι εθνικοί κανόνες και οι λεπτοµέρειες υλοποίησης των έργων της παραγράφου 1.
3. Με κοινή απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών εγκρίνεται η συµµετοχή της χώρας στις Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδοµές (όπως µεταξύ άλλων στις Ευρωπαϊκές Συµπράξεις
Ερευνητικών Υποδοµών - ERIC) και στις ερευνητικές υποδοµές µεγάλης κλίµακας που περιέχονται στον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη του ESFRI (Ευρωπαϊκό Στρατηγικό
Φόρουµ για τις Ερευνητικές Υποδοµές). Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται:
α) ο φορέας που εκπροσωπεί τη χώρα στην Ερευνητική Υποδοµή,
β) η χρονική διάρκεια της συµµετοχής της χώρας στην
Ερευνητική Υποδοµή,
γ) το ύψος της δαπάνης που προκαλείται κατ’ έτος και
ο φορέας και ΚΑΕ που επιβαρύνονται σε περίπτωση κάλυψης των εισφορών από τον τακτικό προϋπολογισµό.
4. Στον τακτικό προϋπολογισµό της ΓΓΕΤ εγγράφεται
κατ` έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών της
Ελλάδας στους διεθνείς οργανισµούς CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών), ΕΜΒL (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας) και EMBC (European
Molecular Biology Conference) στους οποίους συµµετέχει, για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών συµµετοχής της χώρας στις δραστηριότητες των οργανισµών αυτών, καθώς και για τις αναγκαίες δαπάνες πρόσβασης
των ερευνητικών φορέων της χώρας στις διεθνείς επιστηµονικές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση στον τακτικό προϋπολογισµό της ΓΓΕΤ για τη συµµετοχή και σε
άλλους διεθνείς οργανισµούς, ή και διεθνείς επιστηµονικές, τεχνολογικές κοινοπραξίες για την εξυπηρέτηση
των στόχων της ΕΣΕΤΑΚ.
5. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ µπορεί να χρηµατοδοτεί κατ’ έτος δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς, σταθµίζοντας και τις οικονοµικές τους δραστηριότητες, µε ποσό ίσο προς τον καταβαλλόµενο φόρο
προστιθέµενης αξίας για προµήθειες τεχνικού εξοπλισµού, που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράµµατα, το ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους µετέχει η χώρα και δεν αφορούν οικονοµική δραστηριότητά τους. Για τον σκοπό αυτόν εγγράφεται κατ’ έτος ειδική σχετική πίστωση στο
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.
6. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ µπορεί να χρηµατοδοτεί κατ’ έτος δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς για την ενίσχυση της συµµετοχής τους σε µεγάλες διεθνείς εκθέσεις ή συνέδρια».
5. Η παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 20 του
ν.4521/2018 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού εξειδικεύεται κάθε έτος η κατανοµή των πόρων του Ιδρύµατος ανά κατηγο-
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ρία δράσης (π.χ. υποτροφίες, ερευνητικά προγράµµατα,
εξοπλισµός, κ.λπ.) και ανά επιστηµονικό πεδίο, ύστερα
από πρόταση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος (ετήσιος προγραµµατισµός δράσεων). Η απόφαση
αφορά το επόµενο οικονοµικό έτος. Εφόσον, έως το τέλος Οκτωβρίου, το Επιστηµονικό Συµβούλιο δεν υποβάλει πρόταση, ο Υπουργός εκδίδει την απόφαση κατανοµής πόρων χωρίς την πρόταση. Σε περίπτωση που ο Υπουργός δεν εκδώσει την απόφαση κατανοµής εντός
τριών (3) µηνών από την υποβολή της πρότασης του Επιστηµονικού Συµβουλίου, η εξειδίκευση της κατανοµής
των πόρων του Ιδρύµατος για το έτος αυτό πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την πρόταση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου του Ιδρύµατος.
6. α) Η περίπτωση 11 της παρ. Α΄ του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών για
τα οποία ως προς τα ζητήµατα που αφορούν το πάσης
φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές,
ωράριο, άδειες, κ.λπ.) εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέµατα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών εφαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού πλαισίου
που τα διέπουν και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του παρόντος.».
β) Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), προστίθεται παράγραφος Ε΄ ως εξής:
«Ε. Το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, που εποπτεύεται από την Ακαδηµία Αθηνών και
τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς: α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του
ερευνητικού προσωπικού, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού και τα πάσης φύσεως ζητήµατα που αφορούν το ερευνητικό προσωπικό και το ειδικό τεχνικό,
βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό (π.χ. ωράριο, άδειες,
κ.λπ.), β) το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου,
γ) τη συµµετοχή εκπροσώπου του ερευνητικού προσωπικού και εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού στο
Διοικητικό Συµβούλιο,
δ) την κάλυψη των δαπανών για τη µισθοδοσία του τακτικού προσωπικού,
ε) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών
προγραµµάτων/έργων,
στ) την αξιολόγηση του Ιδρύµατος, των συλλογικών
και µονοµελών οργάνων του και του ερευνητικού και
λοιπού προσωπικού του,
ζ) τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
Για τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού του πλαισίου».
γ) αα) Στο άρθρο 3 του π.δ. 420/1991 (Α΄ 153) η φράση
«την Ακαδηµία Αθηνών και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» αντικαθίσταται από τη φράση
«την Ακαδηµία Αθηνών και τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων». ββ) Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ.
420/1991, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2
του π.δ. 138/2013 (Α΄ 221), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Α. Για τον συντονισµό όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΙΒΕΑΑ και τη δηµιουργία των προϋπο-

θέσεων που εξασφαλίζουν στρατηγικές και αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την έρευνα, σύµφωνα µε τις διεθνείς προτεραιότητες και τις ανάγκες της επιστήµης, θεσµοθετείται θέση Επιστηµονικού Διευθυντή. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής του ΙΙΒΕΑΑ είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ και έχει τα προσόντα Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 16 του ν. 4310/
2014 (Α΄ 258).
Β. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής του Ιδρύµατος έχει τα
εξής καθήκοντα: α) εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο
το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ιδρύµατος και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό, µε βάση
τις επιµέρους προτάσεις των κέντρων έρευνας και το
σχέδιο δράσης του ΙΙΒΕΑΑ, β) εποπτεύει την υλοποίηση
του επιστηµονικού έργου του Ιδρύµατος, γ) ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΙΙΒΕΑΑ ή µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
Γ. Για την πλήρωση της θέσης του Επιστηµονικού Διευθυντή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 16 του
ν. 4310/2014».
γγ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6
του π.δ. 420/1991 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. α) Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ είναι επταµελές. Ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
αα) Τέσσερις (4) Ακαδηµαϊκούς που ορίζονται οι τρεις
(3) από την τάξη Θετικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών κατά προτεραιότητα ιατροί και βιολόγοι και ο τέταρτος από την Ολοµέλεια της Ακαδηµίας Αθηνών. Αν
δεν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) ιατροί και βιολόγοι
η τάξη Θετικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών ορίζει
Ακαδηµαϊκό(-ούς) από τους συγγενέστερους κλάδους.
Η θητεία τους είναι 4ετής.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών
και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (ΕΛΕ). Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή ΕΛΕ
Α΄ ή Β΄ βαθµίδας, εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων του ερευνητικού κέντρου. Η θητεία
του είναι διετής.
γγ) Έναν (1)κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστηµονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός και ο αναπληρωτής
του εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο
του ειδικού επιστηµονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου. Η θητεία του είναι διετής, δδ) Τον Επιστηµονικό
Διευθυντή του ΙΙΒΕΑΑ. Η θητεία του είναι τετραετής.
β) Το Διοικητικό Συµβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. µεταξύ των µελών που υποδεικνύονται από την
Ακαδηµία σύµφωνα µε την περίπτωση αα). Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και µπορεί να εισηγείται επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.».
δδ) Η παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991 (Α΄ 153)
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αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και προβαίνει στην έκδοση οποιοσδήποτε πράξεως που αφορά
στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύµατος.
Ο Πρόεδρος σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή
ελλείπει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Επιστηµονικό Διευθυντή.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος ασκεί ιδίως τις εξής αρµοδιότητες: α) εκπροσωπεί το Ίδρυµα ενώπιον κάθε Δηµόσιας ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και έναντι παντός τρίτου,
β) συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του,
γ) εποπτεύει την πορεία των οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων του Ιδρύµατος,
δ) προΐσταται των οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος,
ε) µεριµνά για τη στελέχωση του Ιδρύµατος µε το αναγκαίο προσωπικό,
στ) µεριµνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων, και την αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων του ιδρύµατος,
ζ) καταρτίζει τον Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, τον
υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο και παρακολουθεί την εκτέλεσή του,
η) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από
ειδική διάταξη νόµου ή του µεταβιβάζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. µπορεί να µεταβιβάσει αρµοδιότητά του σε άλλο µέλος του Δ.Σ.. Μπορεί, επίσης, να εξουσιοδοτήσει τους Διευθυντές των Κέντρων Έρευνας,
το Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές ή τους προϊσταµένους των λοιπών οργανικών υπηρεσιακών µονάδων να
υπογράφουν µε εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της
αρµοδιότητάς του.
εε) Το άρθρο 7 του π.δ. 420/1991 καταργείται.
στστ) Το άρθρο 12 του π.δ. 420/1991 αντικαθίσταται
ως εξής:
«12. Το ΙΙΒΕΕΑ οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εντός περιόδου έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, Οργανισµό και Εσωτερικό Κανονισµό σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 4310/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199).».
δ. Για την εκλογή του Επιστηµονικού Διευθυντή του ΙΙΒΕΑΑ, την συγκρότηση του Δ.Σ. και του Ε.Σ.Ι. του Ιδρύµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 15 και 17 του ν. 4310/
2014, αντίστοιχα, δηµοσιεύονται άµεσα οι απαραίτητες
προκηρύξεις. Έως τη συγκρότηση του Δ.Σ. και του Ε.Σ.Ι.
του ΙΙΒΕΑΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4310/2014,
συνεχίζει να λειτουργεί το υπό την ισχύουσα σύνθεση
Δ.Σ. και Επιστηµονικό Συµβούλιο.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Άρθρο 74
1. Τα πειραµατικά σχολεία είναι σχολικές µονάδες που
ανήκουν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, όπου
δοκιµάζονται νέα προγράµµατα σπουδών και ωρολόγια
προγράµµατα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια

και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές µέθοδοι και τρόποι λειτουργίας της σχολικής µονάδας.
Σκοπός των πειραµατικών σχολείων είναι η συνδροµή
στην κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού συστήµατος
σε ερευνητικές και επιµορφωτικές ανάγκες και η διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών.
2. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και πιλοτικές εφαρµογές, τις οποίες υποβοηθούν τα πειραµατικά σχολεία,
αφορούν σε νέα προγράµµατα σπουδών και ωρολόγια
προγράµµατα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια
και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές µεθόδους, τρόπους διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής µονάδας,
διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής µονάδας.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες και πιλοτικές εφαρµογές σχεδιάζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Ι.Ε.Π. και µπορεί να
εντάσσονται σε ερευνητικά προγράµµατα Πανεπιστηµίων ή στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.
Οι επιµορφωτικές δραστηριότητες αφορούν:
α. Δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών στο πλαίσιο
προγραµµάτων του Ι.Ε.Π. ή των Περιφερειακών Κέντρων
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 4 του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και δράσεις επιµόρφωσης εκπαιδευτικών.
β. Πρακτική άσκηση φοιτητών, (προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών) στις επιστήµες της εκπαίδευσης (αγωγής) ή
στη διδακτική των επιµέρους αντικειµένων, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Σχολές και Τµήµατα.
Οι εκπαιδευτικοί των πειραµατικών σχολείων έχουν τη
δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης ερευνητικών
προγραµµάτων ύστερα από γνώµη του Επιστηµονικού Εποπτικού Συµβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του άρθρου 95 και έγκριση της Επιστηµονικής Επιτροπής των Πειραµατικών και
Πρότυπων Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) του άρθρου 94.
3. Τα πειραµατικά σχολεία εντάσσονται σε οµάδα σχολείων της παρ.2 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018
(Α΄102).
4. Κατά τα λοιπά, τα πειραµατικά σχολεία εξυπηρετούν από κοινού µε όλα τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως ορίζονται
στην κείµενη νοµοθεσία.
5. Στα πειραµατικά σχολεία εφαρµόζονται τα ωρολόγια προγράµµατα, τα προγράµµατα σπουδών και οι οδηγίες διδασκαλίας των µη πειραµατικών ή πρότυπων σχολείων, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95.
6. Τα όργανα διοίκησης των πειραµατικών σχολείων
είναι τα ίδια µε τα όργανα διοίκησης των µη πειραµατικών και πρότυπων σχολείων. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. και το ΕΠ.Ε.Σ.
του κάθε πειραµατικού και πρότυπου σχολείου ασκούν
την παιδαγωγική και επιστηµονική καθοδήγηση των σχολείων αυτών κατά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των
ιδιαίτερων δραστηριοτήτων τους, σύµφωνα µε τα άρθρα
94 και 95.
7. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξηµένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εµπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρµογές, να συµβάλλουν στην αποτίµηση των αποτελεσµάτων τους, να προσφέρουν την απαραίτητη α-
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νατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασµού, οι δε µαθητές και µαθήτριες εισάγονται µε τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός
κατά το δυνατόν τυχαίου δείγµατος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.
Άρθρο 75
1. Ως πειραµατικά σχολεία ορίζονται νηπιαγωγεία, δηµοτικά σχολεία, γυµνάσια, γενικά λύκεια, επαγγελµατικά λύκεια και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).
Για να είναι κατάλληλη µία (1) σχολική µονάδα να χαρακτηριστεί ως πειραµατικό σχολείο πρέπει: α) οι µαθητές και µαθήτριες να εισάγονται µε τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν
τυχαίου δείγµατος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, β) οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων να διαθέτουν αυξηµένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εµπειρία, ώστε να είναι
σε θέση να υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρµογές, να συµβάλλουν στην αποτίµηση των αποτελεσµάτων τους και
να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασµού.
2. Πειραµατικά σχολεία αποτελούν οι εξής σχολικές
µονάδες: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ), 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ), 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ,
1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΛΥΚΕΙΟ), 1ο
12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ, 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ, 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ, ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΖΑΝΝΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,
ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ), 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α., 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζ.Π.Α., 2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ., 3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ., 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟ-

ΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ), 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΣΕΡΡΩΝ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ", 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ", 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ
ΡΟΔΟΥ, 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
3. Τα πειραµατικά σχολεία υπάγονται διοικητικά στην
οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την επιστηµονική ευθύνη εφαρµογής των ερευνητικών ή επιµορφωτικών δραστηριοτήτων έχουν ο σύλλογος διδασκόντων, ο φορέας
που έχει σχεδιάσει την ερευνητική ή επιµορφωτική δραστηριότητα ή την πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων και
το ΕΠ.Ε.Σ..
4. Η πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπαιδευτικών
σχολικής µονάδας που υπηρετούν έχοντας οργανική θέση στη µονάδα αυτή, έχει το δικαίωµα να ζητήσει τον χαρακτηρισµό του σχολείου ως πειραµατικού. Η αίτηση υποβάλλεται στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του
οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..
5. Κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει:
α) τον χαρακτηρισµό σχολείου της περιοχής ευθύνης
του ως πειραµατικού, ή
β) την ίδρυση νέου πειραµατικού σχολείου. Αιτήσεις
άλλων φορέων κατατίθενται για γνώµη στο οικείο
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Για τις αιτήσεις της περίπτωσης α΄ απαιτείται
η σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας δύο τρίτων (2/3) των
εκπαιδευτικών του σχολείου που υπηρετούν έχοντας
οργανική θέση στο σχολείο αυτό. Τα νέα πειραµατικά
σχολεία ιδρύονται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, ύστερα από γνώµη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..
6. Για τον χαρακτηρισµό σχολείου ως πειραµατικού εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..
7. Ο αποχαρακτηρισµός σχολείου ως πειραµατικού
πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Ε.Ε.Π.Π.Σ, λαµβανοµένων υπόψη των συµπερασµατικών εκθέσεων του άρθρου 47 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102).
8. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εκδίδει δηµόσια πρόσκληση
προς τα σχολεία της επικράτειας, µε την οποία τα καλεί
να υποβάλουν αίτηση, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται µε την ίδια πρόσκληση, για τον χαρακτηρισµό τους
ως πειραµατικών.
Άρθρο 76
1. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων του διδακτικού
προσωπικού των πειραµατικών σχολείων καθορίζεται α-
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πό τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις
γενικές διατάξεις.
2. Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται, για την κάλυψη
κενών οργανικών θέσεων, ύστερα από προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
3. Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται από το αρµόδιο
Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των άρθρων 8 και 9 του π.δ.
1/2003 (Α΄ 1), στο οποίο µετέχουν επιπλέον δύο µέλη
Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., µε γνωστικό αντικείµενο στις επιστήµες αγωγής, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
4. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον πραγµατική
διδακτική εµπειρία.
5. Κριτήρια επιλογής αποτελούν:
(α) κάθε επιπλέον έτος πραγµατικής διδακτικής εµπειρίας πέραν της πενταετίας,
(β) ακαδηµαϊκά και λοιπά πιστοποιηµένα προσόντα,
(γ) το επιστηµονικό έργο,
(δ) η συµµετοχή του εκπαιδευτικού σε εξωδιδακτικές
δράσεις, όπως εγκεκριµένα ευρωπαϊκά προγράµµατα,
συµµετοχή σε εκπαιδευτικούς οµίλους, πολιτιστικά και
περιβαλλοντικά προγράµµατα, καθώς και συµµετοχή µε
εισηγήσεις σε επιµορφωτικές δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία επιλογής.
6. Λειτουργικά κενά στα πειραµατικά και στα πρότυπα
σχολεία µπορεί να καλύπτονται µε αποσπάσεις. Οι αποσπώµενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται για την κάλυψη οργανικών θέσεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος. Κατά τα λοιπά, για τις αποσπάσεις αυτές εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις.
Άρθρο 77
1. Οι εκπαιδευτικοί των πειραµατικών σχολείων της
παραγράφου 2 του άρθρου 75, οι οποίοι υπηρετούν µε
θητεία στα σχολεία αυτά κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, καθώς και οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διευθυντές των σχολείων αυτών, οι οποίοι υπηρετούσαν µε θητεία ως εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτά
κατά τον χρόνο ανάληψης των διευθυντικών καθηκόντων τους, µπορεί να τοποθετηθούν σε οργανική θέση
µε απόφαση του αρµόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους. Αν οι ανωτέρω δεν υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση οργανικής θέσης, τίθενται στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου της περιοχής στην οποία ανήκει
το Πειραµατικό σχολείο.
2. Η τοποθέτηση σε οργανική θέση ισχύει αναδροµικά
από:
α) την ηµέρα της πρώτης τοποθέτησης του εκπαιδευτικού σε οργανική θέση πειραµατικού σχολείου από το αρ-

µόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ίσχυαν έως τις 24.5.2011,
β) την πρώτη µέρα της θητείας του εκπαιδευτικού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν µετά τις
24.5.2011.
Άρθρο 78
1. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος κατέχει οργανική θέση
σε σχολική µονάδα που µετατρέπεται σε πειραµατικό
σχολείο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 75, καταλαµβάνει οργανική θέση του Πειραµατικού
σχολείου που προκύπτει από µετατροπή, ύστερα από αίτησή του. Αν ο εκπαιδευτικός αυτός δεν υποβάλει σχετική αίτηση, τίθεται στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου της περιοχής του σχολείου.
2. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό το οποίο καταλαµβάνει
οργανική θέση σε Πειραµατικό σχολείο σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, θεωρείται ότι κατέχει την οργανική θέση
από την ηµέρα της πρώτης κατάληψης οργανικής θέσης
στο σχολείο αυτό.
Άρθρο 79
1. Ο εκπαιδευτικός Πειραµατικού σχολείου, ο οποίος
καλύπτει οργανική θέση σε αυτό σύµφωνα µε τα άρθρα
76, 77 και 78 και κρίνεται ως υπεράριθµος, τοποθετείται,
ύστερα από αίτησή του, σε Πειραµατικό ή Πρότυπο σχολείο στο οποίο υπάρχει κενή οργανική θέση. Αν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση, ο εκπαιδευτικός τοποθετείται σε
σχολική µονάδα σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί
άρσης υπεραριθµίας.
2.Οι τοποθετήσεις της παραγράφου 1 πραγµατοποιούνται κάθε σχολικό έτος πριν από την προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων του άρθρου 76.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των
οργανικών θέσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 77 και 78, καθώς και η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 80
1. Πειραµατικά νηπιαγωγεία µπορεί να συνδέονται µε
Πειραµατικά δηµοτικά σχολεία. Πειραµατικά γυµνάσια
µπορεί να συνδέονται µε Πειραµατικά λύκεια. Τα συνδεδεµένα Πειραµατικά σχολεία διατηρούν τη διοικητική
τους αυτοτέλεια.
2. Πειραµατικά Νηπιαγωγεία µπορούν να συνδέονται
µε Πειραµατικά Δηµοτικά Σχολεία. Πειραµατικά Γυµνάσια µπορούν να συνδέονται µε Πειραµατικά Λύκεια. Τα
σχολεία συνδέονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
3. Ως συνδεδεµένα Πειραµατικά σχολεία ορίζονται τα
εξής:
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4. Από το σχολικό έτος 2020 - 2021 παύει η σύνδεση
πειραµατικών δηµοτικών σχολείων µε πειραµατικά γυµνάσια. Μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020
φοιτούν σε πειραµατικό δηµοτικό σχολείο, το οποίο κατά το σχολικό έτος αυτό είναι συνδεδεµένο µε πειραµατικό γυµνάσιο, εισάγονται στο οικείο πειραµατικό γυµνάσιο χωρίς κλήρωση.
Άρθρο 81
1. Η εισαγωγή µαθητών και µαθητριών στα πειραµατικά σχολεία γίνεται αποκλειστικά µε κλήρωση και υπό όρους απόλυτης διαφάνειας. Την κατά σχολείο εφαρµογή
των διαδικασιών κλήρωσης αναλαµβάνει ο διευθυντής
του σχολείου, επικουρούµενος από τον σύλλογο διδασκόντων και το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας της κλήρωσης στα πειραµατικά σχολεία της περιοχής ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η κλήρωση των
µαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη και µόνο,
ενώ για τη µετάβαση από το σχολείο της µίας βαθµίδας
στο σχολείο της επόµενης βαθµίδας εκπαίδευσης µε το
οποίο συνδέεται, δεν διενεργείται επιπλέον κλήρωση.
Διαδικασίες κλήρωσης µαθητών και µαθητριών διενεργούνται µετά την εισαγωγική σχολική τάξη µόνο για τη
συµπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην επόµενη τάξη της ίδιας βαθµίδας ή στην τάξη της επόµενης
βαθµίδας, αν το σχολείο είναι συνδεδεµένο µε σχολείο
επόµενης βαθµίδας. Οι κληρώσεις αυτές γίνονται µε ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής µονάδας και
του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων.
2. Κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται να συµµετέχει
στις διαδικασίες επιλογής µίας µόνο σχολικής µονάδας
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει αίτηση συµµετοχής του
στις διαδικασίες επιλογής σε µία πειραµατική και σε µία
πρότυπη σχολική µονάδα.
3. Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα για το νηπιαγωγείο ή την Α΄ Δηµοτικού ή την Α΄ Γυµνασίου ή την Α΄
Λυκείου πειραµατικού σχολείου για κάθε σχολικό έτος
καθορίζεται µε απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου.
4. Οι µαθητές των πειραµατικών σχολείων επιλέγονται
ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους. Η ευθύνη και
τα έξοδα µετακίνησης των µαθητών για την πλήρη φοίτησή τους και για τη συµµετοχή τους στους οµίλους, βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους µέριµνα.
5. Ο αριθµός των µαθητών που µπορεί να εγγραφούν
στο πειραµατικό δηµοτικό σχολείο ή πειραµατικό λύκειο
είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των αποφοίτων
του συνδεδεµένου πειραµατικού νηπιαγωγείου ή πειραµατικού γυµνασίου αντίστοιχα. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και άλλες συνθήκες στην επόµενη βαθµίδα επιτρέπουν µεγαλύτερο αριθµό τµηµάτων από ό,τι στην
προηγούµενη ή επιτρέπουν αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα, ο σύλλογος διδασκόντων καταθέτει
αιτιολογηµένη εισήγηση στην αρµόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθµό των µαθητών που εγγράφονται στο σχολείο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται κατ’ έτος και το αργότερο

µέχρι το τέλος του µηνός Μαρτίου, ύστερα από γνώµη
της Ε.Ε.Π.Π.Σ., καθορίζεται η διαδικασία εισαγωγής µαθητών στα πειραµατικά σχολεία.
Άρθρο 82
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Ε.Ε.Π.Π.Σ. εγκρίνονται ερευνητικές δραστηριότητες που
εντάσσονται σε ερευνητικά προγράµµατα Πανεπιστηµίων. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλεται αίτηση στη σχολική µονάδα. Η αίτηση εξετάζεται από τον σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος γνωµοδοτεί σχετικά µε την δυνατότητα υλοποίησης της δραστηριότητας.
Άρθρο 83
1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και
κλίσεων των µαθητών, τόσο του πειραµατικού σχολείου,
όσο και των δηµόσιων σχολικών µονάδων της ευρύτερης
γεωγραφικής περιοχής του, δηµιουργούνται όµιλοι εκτός ωρολογίου προγράµµατος, ο καθένας τον οποίων
λειτουργεί µία ή δύο ηµέρες την εβδοµάδα. Οι όµιλοι δηµιουργούνται µε απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων και αφορούν γνωστικούς τοµείς, όπως τα µαθηµατικά, οι φυσικές επιστήµες, η γλώσσα, η λογοτεχνία, η ιστορία και
άλλους, καθώς και λοιπά πεδία όπως η µουσική, τα εικαστικά, ο αθλητισµός κ.ά.. Για την εγγραφή των µαθητών
στους οµίλους κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου.
2. Οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν στους οµίλους εντός
του εβδοµαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας
τους.
3. Μαθητές που φοιτούν στις δηµόσιες σχολικές µονάδες της οµάδας σχολείων της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) στην οποία ανήκει το
πειραµατικό σχολείο, µπορούν να εγγραφούν στους οµίλους του πειραµατικού αυτού σχολείου, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα, η οποία υποβάλλεται στο ΕΠ.Ε.Σ..
4. Αν σε πειραµατικό σχολείο δεν λειτουργούν όµιλοι
για τον γνωστικό τοµέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι
µαθητές, µπορούν να εγγραφούν σε οµίλους γειτονικού
πειραµατικού σχολείου, µε τη διαδικασία της παραγράφου 3.
Άρθρο 84
Στην έκθεση αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου που
προβλέπεται στο άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αποτιµάται ιδιαίτερα η συµµετοχή του σχολείου στις δραστηριότητες του άρθρου 74. Πριν την υποβολή της έκθεσης αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου στο αρµόδιο
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αυτή υποβάλλεται στο ΕΠ.Ε.Σ. το οποίο και
διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, ιδίως σχετικά µε τη
συµµετοχή του σχολείου στις δραστηριότητες του άρθρου 74. Στη συµπερασµατική έκθεση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της
παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)
αποτιµάται το ιδιαίτερο έργο των πειραµατικών σχολείων της περιοχής ευθύνης τους.
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Άρθρο 85
Ο σύλλογος διδασκόντων των πειραµατικών σχολείων
πέραν των προβλεποµένων από τις γενικές διατάξεις, έχει και τις εξής αρµοδιότητες:
α) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τη δηµιουργία οµίλων µαθητών,
β) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράµµατος του πειραµατικού σχολείου σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95, προκειµένου να υλοποιηθούν
καινοτοµίες, να λειτουργήσουν πιλοτικά ερευνητικά
προγράµµατα και προγράµµατα συνεργασίας µε σχολεία
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
γ) σχεδιάζει, προγραµµατίζει και συντονίζει τις επιµορφωτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα, σε συνεργασία
µε το ΕΠ.Ε.Σ. και τον φορέα που έχει σχεδιάσει την ερευνητική ή επιµορφωτική δραστηριότητα ή την πιλοτική
εφαρµογή,
δ) οργανώνει τον σχεδιασµό του εκπαιδευτικού έργου
του σχολείου,
ε) επιλέγει τα δύο µέλη του που συµµετέχουν στο
ΕΠ.Ε.Σ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Άρθρο 86
Σε µη πειραµατικά σχολεία µπορεί να συνιστώνται πειραµατικά τµήµατα µε τη διαδικασία του άρθρου 87. Τα
πειραµατικά Τµήµατα συνιστώνται για καθορισµένο χρονικό διάστηµα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 74.
Άρθρο 87
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Ε.Ε.Π.Π.Σ. µπορεί να χαρακτηρίζονται ή να αποχαρακτηρίζονται ως πειραµατικά ένα ή περισσότερα τµήµατα
µίας ή περισσότερων τάξεων σχολικής µονάδας που δεν
αποτελεί πειραµατικό σχολείο.
2. Η διαδικασία χαρακτηρισµού ή αποχαρακτηρισµού
της παραγράφου 1 µπορεί να κινηθεί κατόπιν αίτησης
του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται για γνωµοδότηση στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ή κατόπιν αίτησης απευθείας από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ..
3. Στην έκθεση αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αποτιµάται ιδιαίτερα η συµµετοχή
πειραµατικών τµηµάτων στις δραστηριότητες του άρθρου 74.
4. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου µελετούν τις
εκθέσεις των σχολείων µε πειραµατικά τµήµατα των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)
και διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά µε τη συµµετοχή των πειραµατικών τµηµάτων στις δραστηριότητες του
άρθρου 74.
5. Στη συµπερασµατική έκθεση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 αποτιµάται
το ιδιαίτερο έργο των πειραµατικών τµηµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Άρθρο 88
Πρότυπα σχολεία αποτελούν οι εξής σχολικές µονάδες:
α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυµνάσιο.
β) Πρότυπο Γυµνάσιο Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά.
γ) Πρότυπο Γυµνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης.
δ) Πρότυπο Γυµνάσιο Αναβρύτων.
ε) Πρότυπο Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων.
στ) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής.
ζ) Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.
η) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης.
θ) Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων.
Άρθρο 89
1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του
άρθρου 74 και εντάσσονται σε οµάδα σχολείων του άρθρου 48 του ν. 4547/2018.
2. Τα άρθρα 76, 77, 79, 82, 83, 84 και 85 εφαρµόζονται
και στα πρότυπα σχολεία.
Άρθρο 90
1. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής µαθητών στα
πρότυπα γυµνάσια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. Η
Ε.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους.
Η επιλογή των µαθητών αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α΄ τάξη Γυµνασίου), ενώ η σχολική πορεία των µαθητών και µαθητριών από το γυµνάσιο
στο λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται µόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Η πλήρωση κενών
θέσεων στα πρότυπα σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην
της εισαγωγικής γίνεται µε την ίδια διαδικασία µε την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι µαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη. Αρµόδια για τη διεξαγωγή της συµπληρωµατικής διαδικασίας εισαγωγής του προηγούµενου εδαφίου
είναι τα όργανα διοίκησης του οικείου σχολείου.
2. Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να συµµετάσχει στη
διαδικασία επιλογής µίας πειραµατικής και µίας πρότυπης σχολικής µονάδας.
3. Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα της Α΄ Γυµνασίου ή της Α΄ Λυκείου πρότυπου σχολείου για κάθε
σχολικό έτος καθορίζεται µε απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας
του.
4. Οι µαθητές των πρότυπων σχολείων επιλέγονται ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους. Η ευθύνη και τα
έξοδα µετακίνησης των µαθητών και µαθητριών τόσο για
την πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη συµµετοχή τους
στους οµίλους του σχολείου βαρύνουν τους ασκούντες
τη γονική µέριµνα.
5. Ως συνδεδεµένα πρότυπα σχολεία ορίζονται τα εξής:
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Όνοµα Σχολείου
Βαρβάκειο Πρότυπο Γυµνάσιο
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής
Πρότυπο Γυµνάσιο Αναβρύτων
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αναβρύτων
Πρότυπο Γυµνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης
Πρότυπο Γυµνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
6. Αν στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει πρότυπο Γυµνάσιο δεν υπάρχει πρότυπο Λύκειο, τότε είναι δυνατή η
σύνδεση του πρότυπου Γυµνασίου µε πειραµατικό Λύκειο. Για τη σύνδεση του πρότυπου µε το πειραµατικό
σχολείο εφαρµόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου 80.
7. Ο αριθµός των µαθητών και µαθητριών που µπορεί
να εγγραφούν στο πρότυπο λύκειο είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένου
πρότυπου γυµνασίου. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και
άλλες συνθήκες στην ανώτερη βαθµίδα επιτρέπουν µεγαλύτερο αριθµό τµηµάτων από ό,τι στην κατώτερη ή επιτρέπουν αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα,
ο σύλλογος διδασκόντων καταθέτει αιτιολογηµένη εισήγηση στη αρµόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθµό των µαθητών που εγγράφονται στο σχολείο.
8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται κατ’ έτος και το αργότερο
µέχρι το τέλος του µηνός Μαρτίου, ύστερα από γνώµη
της Ε.Ε.Π.Π.Σ., ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής µαθητών στα πρότυπα σχολεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91
Οι συµπερασµατικές εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)
στην κατά τόπον αρµοδιότητα των οποίων ανήκει πειραµατικό ή πρότυπο σχολείο, αποστέλλονται στην
Ε.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αποτιµά το ιδιαίτερο έργο των πειραµατικών ή πρότυπων σχολείων και εισηγείται µέτρα για
τη βελτίωσή του.
Άρθρο 92
1. Τα πειραµατικά και πρότυπα σχολεία χρηµατοδοτούνται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χρηµατοδοτούνται και τα υπόλοιπα σχολεία. Δωρεές, χορηγίες, κληρονοµίες και άλλες παροχές τρίτων χορηγούνται µε τις διατάξεις που ισχύουν και για τα λοιπά σχολεία.
2. Τα πειραµατικά σχολεία, καθώς και τα πρότυπα µπορεί να χρηµατοδοτούνται και από τον Ειδικό Λογαριασµό
Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. µε το οποίο συνεργάζονται ή από άλλον συνεργαζόµενο φορέα, σύµφωνα µε

το άρθρο 93. Η χρηµατοδότηση χορηγείται µέσω της αρµόδιας Σχολικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το πειραµατικό ή το πρότυπο σχολείο και αποδίδεται άµεσα σε
αυτό, χωρίς να συµψηφίζεται µε την τακτική επιχορήγηση.
Άρθρο 93
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Ε.Ε.Π.Π.Σ., τα πειραµατικά και τα πρότυπα σχολεία µπορεί να συνεργάζονται µε Α.Ε.Ι. ή µε ερευνητικούς φορείς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΄Η
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) –
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)
Άρθρο 94
1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων συγκροτείται Επιστηµονική Επιτροπή Πρότυπων και
Πειραµατικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).
2. Ο αριθµός των µελών, ο τρόπος και η διαδικασία συγκρότησης και της λειτουργίας της Ε.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και
η διάρκεια της θητείας της καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) γνωµοδοτεί για τη µετατροπή σχολείου ως πειραµατικού,
β) γνωµοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής µονάδας
ως πειραµατικής,
γ) γνωµοδοτεί για τον χαρακτηρισµό τµήµατος ή τµηµάτων σχολείου ως πειραµατικών,
δ) γνωµοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής µαθητών
στα πειραµατικά σχολεία,
ε) γνωµοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής µαθητών και µαθητριών στα πρότυπα γυµνάσια,
στ) γνωµοδοτεί για τη συνεργασία πειραµατικών και
πρότυπων σχολείων µε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς,
ζ) γνωµοδοτεί για την τροποποίηση του αναλυτικού
και του ωρολογίου προγράµµατος σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος.
4. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από το Αυτοτελές Τµήµα Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εξειδικεύεται περαιτέρω η διοικητική και
γραµµατειακή υποστήριξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..
5. Το άρθρο 135 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) καταργείται
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. που
έχει ορισθεί µε βάση την ανωτέρω διάταξη, ασκεί τις αρµοδιότητες του παρόντος νόµου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων δύναται
να λήξει η θητεία της ήδη υπηρετούσας Ε.Ε.Π.Π.Σ..
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Άρθρο 95
Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο
1. Το ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραµατικών και των Πρότυπων
σχολείων είναι πενταµελές και συγκροτείται για τριετή
θητεία µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων από τα εξής µέλη:
α) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε
αντίστοιχα προσόντα, που επιλέγεται ύστερα από πρόταση της Ε.Ε.Π.Π.Σ., ως Πρόεδρο,
β) τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του
Πειραµατικού ή του Πρότυπου σχολείου, ο οποίος επιλέγεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
γ) τον διευθυντή του σχολείου.
δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Πειραµατικού ή του
Πρότυπου σχολείου, κατά περίπτωση, οι οποίοι επιλέγονται από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.
2. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραµατικού ή του Πρότυπου σχολείου είναι αρµόδιο για:
α) τη δηµιουργία οµίλων ή τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και την αποτίµηση του έργου τους,
β) τη συνεργασία µε τον φορέα µε τον οποίο συνεργάζεται το σχολείο, καθώς και τον σχεδιασµό, προγραµµατισµό και συντονισµό επιµορφωτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων, στις οποίες συµµετέχει το σχολείο και
τη συνακόλουθη διατύπωση γνώµης προς την Ε.Ε.Π.Π.Σ.
για την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου
προγράµµατος του πειραµατικού ή του προτύπου σχολείου. Η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από
γνώµη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία συγκρότησης
και ο τρόπος λειτουργίας του ΕΠ.Ε.Σ..
Άρθρο 96
Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές µονάδες της δηµόσιας
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 97
«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 36 έως 52 του ν. 3966/2011 (A΄ 118), το
άρθρο 135 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
2. α) Ειδικότερα, ως προς την εισαγωγή µαθητών στα
Πειραµατικά και Πρότυπα σχολεία για το σχολικό έτος
2019 - 2020 εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118), οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ
µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής µαθητών για το έτος αυτό. Για το σχολικό έτος 2019 - 2020 τα
εξειδικευµένα κριτήρια επιλογής των µαθητών των Πειραµατικών και Προτύπων σχολείων, καθώς και η διαδικασία εισαγωγής, καθορίζονται µε απόφαση της
Ε.Ε.Π.Π.Σ.. Η απόφαση της Ε.Ε.Π.Π.Σ. εκδίδεται ύστερα
από γνώµη των ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραµατικών σχολείων και
γνώµη των ΕΠ.Ε.Σ. και εισήγηση των Συλλόγων Διδασκόντων των Πρότυπων σχολείων.

β) Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος που αφορούν
στην εισαγωγή µαθητών στα Πειραµατικά και Πρότυπα
σχολεία ξεκινά από το σχολικό έτος 2020 - 2021.».
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.
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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 99
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ΄
1. Οι εκκρεµείς αιτήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν ως
την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι αιτήσεις
που πρόκειται να κατατεθούν έως τις 30.10.2022 από
µελλοντικούς αποφοίτους, οι οποίοι φοιτούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος διατάξεις. Η ανωτέρω διαδικασία σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.03.2020
για τις εκκρεµείς αιτήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες το αργότερο έως τις 31.12.2022.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία, τα απαιτούµενα έγγραφα και ο τύπος της βεβαίωσης που χορηγείται
στον ενδιαφερόµενο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν..
3. Όσοι επιθυµούν ο φάκελός τους να εξεταστεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του π.δ. 38/
2010, υποχρεούνται να ανακαλέσουν την αρχική τους αίτηση και να καταθέσουν νέα.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 100
Τροποποίηση του ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α΄ 193) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 αντικαθίστανται
από το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:
«1. Η Α΄ Τάξη και η Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελούν τάξεις αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίες
εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων γενικής παιδείας
τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως για τα
ηµερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα εσπερινά.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται από
το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:
«3. Η Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει µαθήµατα γενικής
παιδείας και προσανατολισµού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα ηµερήσια και
είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα εσπερινά. Τα µαθήµατα προσανατολισµού χωρίζονται σε τέσσερεις Οµάδες (Οµάδες Μαθηµάτων
Προσανατολισµού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών
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Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονοµίας και
Πληροφορικής.»
3. Οι παράγραφοι 3Α, 3Β, 4 και 5 του άρθρου 2 και οι
παράγραφοι 3 έως 7 του άρθρου 3 καταργούνται από την
έναρξη ισχύος του παρόντος και η παράγραφος 3Γ του
άρθρου 2 του ν. 4186/2013 καταργείται από το σχολικό
έτος 2019-2020.
4. Το άρθρο 4, όπως έχει τροποποιηθεί µε τον ν. 4532/
2018 (Α΄ 63) αντικαθίσταται, µε έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από το ακαδηµαϊκό
έτος 2020-2021, ως εξής:
«Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Οι απόφοιτοι του ηµερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.)
εισάγονται στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:
α) στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού: αα) µέσω
εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης ηµερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις») για τα «Τµήµατα πρόσβασης µε πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 5, ββ) µε την επιτυχή ολοκλήρωση
των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τµήµατα µε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), µε την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτική δοκιµασία, σύµφωνα µε το πρώτο και
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5,
β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικών
προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.
2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται, κατά
το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέων, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ως εξής:
αα) στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των
Α.Σ.Τ.Ε.: ααα) µέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
(Κ.Ε.Ε.) για τα «Τµήµατα πρόσβασης µε πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 5, βββ) µε την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τµήµατα µε θέσεις
ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), µε την επιφύλαξη της ε-

ξέτασης σε τυχόν απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτική δοκιµασία, σύµφωνα µε το πρώτο και δεύτερο εδάφιο
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5,
ββ) στις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού
µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής
που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση
αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέων ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Η περίπτωση α΄ εφαρµόζεται για υποψηφίους που:
αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη
λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή
ββ) εγγράφονται ή µετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη του
εσπερινού ΓΕ.Λ. µετά την αποφοίτησή τους από την Β΄
τάξη του ηµερήσιου ΓΕ.Λ. ή στην Β΄ τάξη του εσπερινού
ΓΕ.Λ. µετά την αποφοίτησή τους από την Α΄ τάξη του ηµερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και µετά την αποφοίτησή
τους από την Β΄ ή την Α΄ τάξη ηµερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις
αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί µόνος ή από
κοινού µε τον άλλο γονέα την επιµέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή
γγ) εγγράφονται στην Β΄ ή στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε µετά τη συµπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτηµένων ατόµων, σε
πρόγραµµα απεξάρτησης, ή
δδ) µετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ηµερησίου ΓΕ.Λ.
στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόµενης από τις κείµενες διατάξεις προθεσµίας για µετεγγραφή.
γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄, µπορούν εναλλακτικά να συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το
αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος
αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων
ηµερήσιου ΓΕ.Λ., µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς.
3. α) Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΠΕ µεταβάλλονται κάθε ακαδηµαϊκό έτος ανάλογα µε τις δηλώσεις των υποψηφίων και
προκύπτουν κάθε φορά ως εξής:
Οι µαθητές της Β΄ Τάξης ΓΕ.Λ. που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους συµπληρώνουν Α΄
δήλωση προτίµησης µε περιορισµένο αριθµό προτιµήσεων Τµηµάτων στα οποία επιθυµούν να εισαχθούν. Η προθεσµία υποβολής της δήλωσης και ο αριθµός προτιµήσεων ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Δ. Αν το σύνολο
των προτιµήσεων των υποψήφιων µαθητών για ένα Τµήµα είναι µικρότερο ή ίσο µε τις διαθέσιµες θέσεις του
Τµήµατος αυτού για τη συγκεκριµένη κατηγορία υποψηφίων, ηµερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., το Τµήµα αυτό ορίζεται για την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά ως «Τµήµα
µε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία
κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί
δεσµεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα Τµήµατα, δηλαδή
εκείνα στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τις
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διαθέσιµες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριµένης κατηγορίας, είναι «Τµήµατα πρόσβασης µε
πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων.
β) Οι µαθητές του εσπερινού ΓΕ.Λ. υποβάλλουν Α΄
Δήλωση προτίµησης µε την κατηγορία των υποψηφίων
των εσπερινών ΓΕ.Λ., ανεξαρτήτως αν επιθυµούν να κάνουν χρήση του δικαιώµατος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, το οποίο το δηλώνουν τον Φεβρουάριο της
Γ΄ Λυκείου, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4.
γ) Όσοι µαθητές δεν υποβάλουν την Α΄ Δήλωση προτίµησης χάνουν το δικαίωµα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση µε ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για
το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο.
δ) Αν ο µαθητής αλλάξει την οµάδα προσανατολισµού
που έχει δηλώσει, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις
κείµενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα
ΤΕΠ που προέκυψαν, σύµφωνα µε την Α΄ Δήλωση προτίµησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στην
νέα οµάδα προσανατολισµού.
ε) Θέσεις επιπλέον του αριθµού εισακτέων δεν προσφέρονται ως θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, µε την εξαίρεση των θέσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2.
4. α) Για τους µαθητές, στις Α΄ Δηλώσεις προτίµησης
των οποίων δεν έχουν προκύψει ΤΕΠ, η εισαγωγή στην
Τριτοβάθµια εκπαίδευση γίνεται µέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
β) Οι µαθητές στις Α΄ Δηλώσεις προτίµησης των οποίων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αµετάκλητα
αν θα συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυµούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συµπεριλάβει στην αρχική Δήλωση Α΄. Αν ο µαθητής επιλέξει ένα από τα Τµήµατα που είχε συµπεριλάβει στην αρχική
Δήλωση Α΄ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τµήµα αυτό µε µόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου και µε την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτικές
δοκιµασίες, σύµφωνα µε το πρώτο και δεύτερο εδάφιο
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5. Οι θέσεις των
ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ΄
Λυκείου αποδεσµεύονται και προστίθενται στις θέσεις
που διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τµήµατα αυτά. Το ίδιο συµβαίνει και αν ο µαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθµολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή δεν συµµετάσχει
στην πρακτική δοκιµασία.
γ) Οι µαθητές της Γ΄ Λυκείου που συµµετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής
τους επίδοσης, συµπληρώνουν το µηχανογραφικό. Σε
αυτό επιλέγουν όσα Τµήµατα επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύµφωνα µε
το άρθρο 4Α, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην
αρχική Α΄ Δήλωση προτίµησης.
5. Για την εισαγωγή µέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) προσµετράται σε ποσοστό ενενήντα
τοις εκατό (90%) ο µέσος όρος των βαθµών στα τέσσερα
(4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επι-

στηµονικού πεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθµός του απολυτηρίου
της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή
στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος
2020-2021 υπολογίζεται µόνο ο µέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων,
β) στα Τµήµατα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος ή πρακτικής δοκιµασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού µαθήµατος ή της πρακτικής δοκιµασίας γίνεται πανελλαδικά.
Σε κάθε ειδικό µάθηµα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει
βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπόµενης µέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας, προστίθεται στην βαθµολογία, όπως
έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, η βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού των
ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή,
γ) αν µε το σύνολο της βαθµολογίας που έχει επιτύχει
ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από
µία σχολές ή τµήµατα εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη
τη σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στο µηχανογραφικό
του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.»
5. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α, µε έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από
το ακαδηµαϊκό έτος 2020 - 2021, ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Επιστηµονικά Πεδία
1. α) Τα Τµήµατα των Ιδρυµάτων των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 4 κατατάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων σε τέσσερα επιστηµονικά πεδία, που ορίζονται ως εξής:
1ο επιστηµονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νοµικές και
κοινωνικές επιστήµες.
2ο επιστηµονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήµες.
3ο επιστηµονικό πεδίο: επιστήµες υγείας και ζωής.
4ο επιστηµονικό πεδίο: επιστήµες οικονοµίας και πληροφορικής.
Ως επιστηµονικό πεδίο νοείται, ένα σύνολο οµοειδών
ή συγγενών γνωστικών αντικειµένων, που θεραπεύονται
από αντίστοιχα Τµήµατα των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
β) Η πρόσβαση σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο
γίνεται ανάλογα µε την οµάδα προσανατολισµού που έχει επιλέξει ο κάθε µαθητής, ως εξής:
αα) Οι υποψήφιοι της οµάδας προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και
τα Τµήµατα του πρώτου (1ου) Επιστηµονικού Πεδίου και
τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι
η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.
ββ) Οι υποψήφιοι της οµάδας προσανατολισµού θετικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τµήµατα του δεύτερου (2ου) επιστηµονικού πεδίου και τα
µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χηµεία και τα Μαθηµατικά.
γγ) Οι υποψήφιοι της οµάδας προσανατολισµού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τµήµατα
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του τρίτου (3ου) επιστηµονικού πεδίου και τα µαθήµατα,
στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χηµεία και η Βιολογία.
δδ) Οι υποψήφιοι της οµάδας προσανατολισµού σπουδών οικονοµίας και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις
σχολές και τα τµήµατα του τέταρτου (4ου) επιστηµονικού πεδίου και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
τα Μαθηµατικά, η Πληροφορική και η Οικονοµία.»
6. Πριν το άρθρο 13Α τίθεται τίτλος κεφαλαίου ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1
Κοινές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση όλων των τύπων λυκείων»
7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13Α µετά τις λέξεις
«Ειδικά Μαθήµατα» προστίθενται οι λέξεις «Μουσικά
Μαθήµατα».
8. Μετά το άρθρο 13Β προστίθενται άρθρα 13Γ και
13Δ, µε έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, που έχουν ως εξής:
«Άρθρο 13Γ
Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιµου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυµούν να διεκδικήσουν την
εισαγωγή τους στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού, στις
Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικής
και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων για τα ακαδηµαϊκά έτη
που έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το
Λύκειο µπορούν:
α) είτε, εφόσον έχουν συµµετάσχει στις πανελλαδικές
εξετάσεις των ηµερήσιων ΓΕ.Λ. ή ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ., να
µετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τµήµατος,
Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, µε την υποβολή µηχανογραφικού, µε βάση την τελευταία συνολική βαθµολογία τους για πρόσβαση στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το δικαίωµα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συµµετείχαν σε πανελλαδικές
εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθµού εισακτέων και ββ) µπορεί να ασκηθεί το επόµενο και το µεθεπόµενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, ειδικά µαθήµατα και
πρακτικές δοκιµασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθµού εισακτέων
κατανέµονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για
όσους συµµετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αµέσως

προηγούµενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%) για όσους συµµετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις
δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής µηχανογραφικού
χωρίς νέα εξέταση, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο και µε
την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε
Σχολές ή Τµήµατα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
και της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, καθώς
και των συναρµόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθµού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του
παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται µεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συµµετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων ΓΕ.Λ.,
β) είτε να συµµετέχουν, όποιο έτος επιθυµούν, στις
πανελλαδικές εξετάσεις µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ηµερήσιου ΓΕ.Λ.,
γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ, καθώς και τους
κατόχους ισότιµου τίτλου Επαγγελµατικού Λυκείου, και
για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συµµετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, µε τους
όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία
τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 13 και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 4.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος και για τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας για πρόσβαση στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση για όσους αποφοιτούν από το
Γενικό Λύκειο, από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσµετράται ο βαθµός απολυτηρίου, σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 4.
3. Οι απόφοιτοι προηγουµένων ετών που συµµετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση των
εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής τους επίδοσης, συµπληρώνουν µηχανογραφικό, όπου επιλέγουν όσα Τµήµατα επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύµφωνα µε το
άρθρο 4Α.
4. Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου δεν έχουν δικαίωµα εισαγωγής σε ΤΕΠ µε τη διαδικασία της υποπερίπτωσης. ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και
της υποπερίπτωσης βββ΄ της υποπερίπτωσης. αα΄ της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4.
5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται για
Σχολές και Τµήµατα, στα οποία η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2
και 4 του άρθρου 13Δ.
Άρθρο 13Δ
Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως καθορίζονται:
α) ο χρόνος υποβολής της Α΄ Δήλωσης προτίµησης αποφοίτων της Β΄ τάξης ΓΕ.Λ., η διαδικασία υποβολής, ο
µέγιστος αριθµός προτιµήσεων που ο υποψήφιος µπορεί
να δηλώσει, ο τρόπος επεξεργασίας των προτιµήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, ο
τρόπος γνωστοποίησης των ΤΕΠ και ΤΠΠΕ στους υποψηφίους,
β) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης
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των µαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. που έχουν ένα τουλάχιστον ΤΕΠ στην αρχική τους δήλωση, σχετικά µε το αν θα
συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή θα εισαχθούν σε ΤΕΠ,
γ) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της αίτησης
δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συµµετοχή στις
πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών µαθηµάτων και πρακτικών δοκιµασιών, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
δ) ο τρόπος υπολογισµού του συνολικού αριθµού µορίων εισαγωγής µε βάση τους γραπτούς βαθµούς των
Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθµό απολυτηρίου όπου απαιτείται,
ε) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης
προτίµησης (µηχανογραφικού) των υποψηφίων, µαθητών
και αποφοίτων, που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
στ) µετά από πρόταση των οικείων Τµηµάτων και Σχολών, τα Τµήµατα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά µαθήµατα, πρακτικές
δοκιµασίες ή υγειονοµικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά µαθήµατα, οι πρακτικές δοκιµασίες ή οι υγειονοµικές εξετάσεις που απαιτούνται,
ζ) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθµολόγησης των ειδικών µαθηµάτων, των πρακτικών δοκιµασιών ή υγειονοµικών εξετάσεων, η προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συµµετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίµησης
των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια,
η) η ακριβής κατάταξη των Τµηµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 στα Επιστηµονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο µέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε σχολικού έτους
και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόµενου σχολικού έτους,
θ) ο καθορισµός του αριθµού εισακτέων ανά Σχολή,
Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α.,
των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου
εκδίδεται µέχρι τις 30 Μαΐου κάθε έτους ύστερα από
γνώµη της οικείας Συγκλήτου και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόµενου σχολικού έτους,
ι) ο αριθµός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: α) άρθρο 34 του ν. 2725/
1999 (Α΄ 121), β) παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997
(Α΄ 188) και γ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156),
ια) οι διαδικασίες σχετικά µε τις εξετάσεις εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και
χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραµµα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων µαθηµάτων, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεµάτων,
τον τρόπο ορισµού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης
των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον
τρόπο ορισµού των βαθµολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθµών των γραπτών,
ιβ) η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατοµικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη

διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο,
ιγ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθµών και των δηλώσεων προτίµησης των υποψηφίων,
ιδ) οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών µαθηµάτων
και πρακτικών δοκιµασιών,
ιε) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθµολογικών στοιχείων και των προτιµήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγοµένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία Τµήµατα ή Σχολές εισαγωγής,
ιστ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής
των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς
και κάθε σχετικό θέµα µε την οργάνωση και την εφαρµογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
ιζ) κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη των οικείων Σχολών
ή Τµηµάτων, µπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και
της φύσης του γνωστικού αντικειµένου συγκεκριµένων
Τµηµάτων, όπως ιδίως Τµηµάτων Σχολών Καλών Τεχνών,
να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις
διατάξεις του παρόντος και να ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής
φοιτητών στα τµήµατα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
συγκροτούνται τα αναγκαία ατοµικά και συλλογικά όργανα για την εφαρµογή της παρούσας.
3. α) Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν ειδικές διατάξεις που θέτουν πρόσθετες προϋποθέσεις, διαδικασίες και όρους εισαγωγής για τα Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.), τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της
Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων.
β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του συναρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται ο αριθµός εισακτέων ανά
Σχολή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.
και Λιµενοφυλάκων. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του συναρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρµογής του συνόλου ή µέρους των διατάξεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και σε άλλες σχολές
αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων, καθώς και ο καθορισµός ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής
που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και των αναγκαίων λεπτοµερειών.
δ) Με την κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας
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και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 2638/1998 (Α΄ 204), καθορίζονται και θέµατα σχετικά
µε τη συµπλήρωση των κενών θέσεων, που µπορεί να
προκύπτουν µετά την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν., µε βάση
τους πίνακες επιλαχόντων και κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά που αποστέλλονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας,’Ερευνας και Θρησκευµάτων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 4589/2019.»
9. Το άρθρο 42 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 καταργείται.
β) Στην εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «των αρµόδιων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και»,
ενώ οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της ίδιας παραγράφου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), την παράγραφο 2 του
άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και την περίπτωση
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142), αντικαθίστανται ως εξής:
«β) αα) Καθορίζονται τα µαθήµατα και το ωρολόγιο
πρόγραµµα ανά τάξη στα Ηµερήσια και Εσπερινά Γενικά
Λύκεια. Στη Γ΄ Τάξη ΓΕ.Λ. όσοι µαθητές επιθυµούν να
προετοιµαστούν για τις εξετάσεις των ειδικών µαθηµάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραµµικού Σχεδίου, µπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και
τα δύο (2) µαθήµατα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται
µετά τη λήξη του ηµερήσιου ωρολογίου προγράµµατος.
ββ) Καθορίζονται τα ωρολόγια προγράµµατα του Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου.
γ) Καθορίζεται η κατανοµή των µαθηµάτων σε οµάδες
και κλάδους και ο τρόπος και ο χρόνος εξέτασης και
βαθµολόγησης, ο τρόπος ορισµού και οι υποχρεώσεις
των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος διατύπωσης των θεµάτων, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών, η βαθµολόγηση
των γραπτών δοκιµίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναβαθµολόγησης των γραπτών δοκιµίων των προαγωγικών και
απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, ο τρόπος
διαβίβασης των θεµάτων στις απολυτήριες εξετάσεις
της Γ΄ Λυκείου, ο τρόπος κατανοµής των σχολικών µονάδων σε οµάδες σχολείων για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων και
οι αρµοδιότητες αυτών, η διαδικασία κατάρτισης βαθµολογικών πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,».
γ) Στην παράγραφο 8 προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και
στ΄ που έχουν ως εξής:
«ε) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των µαθηµάτων και τη συµπλήρωσή τους και µε παράταση του διδακτικού έτους, και
στ) την οργάνωση της µαθητικής ζωής και το γενικό
πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων.»
10. Το άρθρο 43 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος ως εξής:
α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 καταργείται.
β) Μετά την περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 2 προστί-

θεται περίπτωση ιε΄ ως εξής:
«ιε) καθορίζονται ο τρόπος ορισµού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των µαθητών κατά
τη διάρκεια της εξέτασης, η βαθµολόγηση των γραπτών
δοκιµίων των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών
εξετάσεων, η αναβαθµολόγηση γραπτών δοκιµίων των
προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών δοκιµίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.».
«γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφων 3, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4452/
2017 (Α΄ 17), οι λέξεις «στην περίπτωση γγ΄ της υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/
2013» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην παρ. 3 του
άρθρου 13» και στις περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 το αρκτικόλεξο «Τ.Ε.Ι.» αντικαθίσταται από το
αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.».
11. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021: α) δεν προσµετράται
σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθµός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ., σύµφωνα µε την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1, αλλά µόνο ο
µέσος όρος των βαθµών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επιστηµονικού πεδίου, β) η Α΄ δήλωση προτίµησης που προβλέπεται στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του
ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1,
δεν υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου, αλλά έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 από τους µαθητές της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ., γ)
οι αποφάσεις των περιπτώσεων η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Δ εκδίδονται µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου 2019.
12. α) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 όπου στο παρόν γίνεται
αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ. νοείται εκτός από τη Γ΄ τάξη
ηµερήσιου και εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη
του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..
β) Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), ως
προς τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
γ) Ειδικά για εισαγωγή κατά το ακαδηµαϊκό έτος
2019-2020, οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. που έχουν συµµετάσχει κατά τα δύο προηγούµενα έτη στις πανελλαδικές
εξετάσεις ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. και υποβάλλουν εκ νέου
µηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση, θα διεκδικήσουν ενιαία τις θέσεις εισαγωγής του 10% στο σύνολο
των Σχολών, Τµηµάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων
των Πανεπιστηµίων στα οποία έχουν πρόσβαση τα
ΕΠΑ.Λ..
13. Καταργούνται, µε έναρξη ισχύος, για εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, από το ακαδηµαϊκό έτος
2020- 2021:
α) οι παράγραφοι 2 έως 7 του άρθρου 3, η παράγραφος 2 του άρθρου 13, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), του
ν. 4186/2013,
β) η παράγραφος 33 του άρθρου 39, οι παράγραφοι 3
και 4, η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 και η παράγραφος 7 του άρθρου 42, η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6
του άρθρου 43 του ν. 4186/2013,

87
γ) οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4351/
2015 (Α΄ 164),
δ) το άρθρο 2 µε εξαίρεση τις παραγράφους 4 και 8 και
η παράγραφος 4 του άρθρου 2Α του ν. 2525/1997. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση
των παραπάνω νόµων, καθώς και όσες προβλέπονται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015, παραµένουν σε ισχύ µέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή
τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
14. Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
η παράγραφος 7 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Άρθρο 101
Σκοπός της αξιολόγησης των µαθητών
Η αξιολόγηση συνδυάζει ποικίλες µορφές και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό ο µαθητής αξιολογείται µε βάση:
1. Τη συµµετοχή του στην καθηµερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στη σχολική µονάδα.
2. Τα αποτελέσµατα της επίδοσής του στις ενδιάµεσες
γραπτές δοκιµασίες κατά τα δύο τετράµηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους.
Άρθρο 102
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, νοούνται ως:
α) «Γενικός Μέσος Όρος»: ο Γενικός Μέσος Όρος
(Γ.Μ.Ο.), για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου, προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών ετήσιας επίδοσης
του µαθητή όλων των γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων, µε εξαίρεση το µάθηµα της Φυσικής
Αγωγής και εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου.
β) «Οµάδα Α΄»: περιλαµβάνει τα µαθήµατα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
γ) «Οµάδα Β΄»: περιλαµβάνει τα µαθήµατα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις.
Άρθρο 103
Προφορική βαθµολογία τετραµήνων
1. Για την αξιολόγηση του µαθητή κατά τετράµηνο ο
διδάσκων συνεκτιµά:
α) τη συµµετοχή του στη διδακτική µαθησιακή διαδικασία,
β) την επιµέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριµένο µάθηµα,
γ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιµασίες,
δ) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.
Οι γραπτές δοκιµασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες
και στις ωριαίες.

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες διαρκούν πέντε
(5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό
τρόπο εξέτασης των µαθητών στο µάθηµα της ηµέρας
και συµπληρώνουν την αξιολόγηση µέσω προφορικών
διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των µαθητών µε τη µορφή σύντοµων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθµός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιµασιών επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος.
Οι ωριαίες γραπτές δοκιµασίες διαρκούν µία (1) διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισµένης έκτασης ενότητα
και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των µαθητών
στο τελευταίο µάθηµα της ενότητας.
Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται
στα µαθήµατα όλων των Οµάδων δύο (2) υποχρεωτικές
ωριαίες γραπτές δοκιµασίες, µία κατά τη διάρκεια του
πρώτου τετραµήνου και µία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραµήνου, µε εξαίρεση τα µαθήµατα Φυσική Αγωγή και Ερευνητικές Δηµιουργικές δραστηριότητες στα οποία δεν διενεργείται καµία γραπτή δοκιµασία. Αν για
λόγους αντικειµενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγµατοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιµασία του πρώτου τετραµήνου, στο δεύτερο τετράµηνο διενεργούνται δύο
(2) ωριαίες γραπτές δοκιµασίες.
2. Δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται περισσότερες από µία ωριαίες γραπτές δοκιµασίες κατά τη διάρκεια του ηµερησίου διδακτικού προγράµµατος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδοµαδιαίου διδακτικού προγράµµατος.
3. Αν λείπουν στοιχεία της παραγράφου 1, ο προφορικός βαθµός του τετραµήνου διαµορφώνεται ύστερα από
τη συνεκτίµηση των υπαρχόντων στοιχείων.
4. Για µάθηµα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται
βαθµολογία, αν αποδεδειγµένα και δικαιολογηµένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των µαθητών.
5. Δεν κατατίθεται βαθµολογία για τα µαθήµατα των
Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους µαθητές έχουν νοµίµως απαλλαγεί από την παρακολούθησή
τους.
6. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραµήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονοµαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τµήµα χωριστά µε τους
βαθµούς επίδοσης του τετραµήνου.
7. Αν από την ονοµαστική κατάσταση της προφορικής
βαθµολογίας λείπει βαθµός µαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα µε ενυπόγραφη
σηµείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθµολογίας.
8. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθµολογία των µαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατοµικό Δελτίο (Α.Δ.)
των µαθητών. Για το Β΄ τετράµηνο η καταχώριση γίνεται
πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καµία µεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασµένης καταχώρισης που διαπιστώνεται µε ειδική πράξη
του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από
την έκδοση των αποτελεσµάτων.
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Άρθρο 104
Βαθµολογική Κλίµακα
1. Η βαθµολογική κλίµακα, µε βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθµοί επίδοσης των µαθητών σε όλα τα µαθήµατα, είναι 0- 20 και προσδιορίζεται λεκτικώς µε τους
χαρακτηρισµούς:
Κακώς
Ανεπαρκώς
Σχεδόν καλώς
Καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα

0–5
5,1 – 9,4
9,5 – 13
13,1 – 16
16,1 – 18
18,1 – 20

Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίµακα 0100 µε ακέραιους µόνο αριθµούς και ο τελικός βαθµός
του γραπτού δοκιµίου ανάγεται στην κλίµακα 0-20 και
γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, µε προσέγγιση
δεκάτου.
2. Οι προφορικοί βαθµοί της αξιολόγησης των µαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθµούς. Ο µέσος όρος των
προφορικών βαθµολογιών των δύο τετραµήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθµό του µαθητή σε κάθε µάθηµα και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου.
3. Ο βαθµός προαγωγής και απόλυσης κατά µάθηµα
και ο γενικός µέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί µε προσέγγιση δεκάτου.
Άρθρο 105
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων
1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
διεξάγονται µετά τη λήξη των µαθηµάτων του Β΄ Τετραµήνου. Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές
περίοδοι, µία κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου και µία στις αρχές του Σεπτεµβρίου για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 108 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 112.
Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι µαθητές κατά τη
διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έτους.
2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη, µε εξαίρεση τα µαθήµατα
για τα οποία ορίζεται ότι συνεξετάζονται και η εξέταση
αυτή είναι τρίωρης διάρκειας.
Άρθρο 106
Ύλη µαθηµάτων
1. Η εξεταστέα ύλη για τα µαθήµατα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν µπορεί να είναι λιγότερη από
το µισό (1/2) και περισσότερη από τα δύο τρίτα (2/3) της
διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισµός της
εξεταστέας ύλης για κάθε µάθηµα γίνεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες και σε περίπτωση που το µάθηµα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και
γνωστοποιείται στους µαθητές πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων.
2. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδα-

σκόµενης ύλης και υπογράφεται από τον διδάσκοντα καθηγητή.
Την ηµέρα εξαγωγής των αποτελεσµάτων προαγωγής
και απόλυσης των µαθητών ανακοινώνεται και η εξεταστέα ύλη για τις ειδικές εξεταστικές περιόδους στα µαθήµατα που είναι προφορικώς εξεταζόµενα (Οµάδα Β΄),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται το αργότερο ως τα τέλη
Σεπτεµβρίου κάθε έτους, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων µετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για τα µαθήµατα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου.
4. Η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ταυτίζεται µε την
εξεταστέα ύλη της παραγράφου 3.
Άρθρο 107
Γραπτές και προφορικές
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
1. Το πρόγραµµα των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων των µαθηµάτων ορίζεται από τον Σύλλογο
Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του
Γενικού Λυκείου στους µαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων.
Την ηµέρα εξαγωγής των αποτελεσµάτων προαγωγής
και απόλυσης των µαθητών ανακοινώνεται το πρόγραµµα για την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.
Το πρόγραµµα της ειδικής εξεταστικής περιόδου του
Σεπτεµβρίου ανακοινώνεται µε την έναρξη του σχολικού
έτους.
2. Οι γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται µε την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε Γενικό Λύκειο.
3. Τα θέµατα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων
ορίζονται από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο µάθηµα
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για
όλους τους εξεταζόµενους της τάξης.
4. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέµατα, αν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σηµείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέµατα
και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.
5. Αν δεν δύναται να οριστούν θέµατα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο µάθηµα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβληµάτων υγείας ή σοβαρού κωλύµατος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέµατα
ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας
ή, αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Αν δεν υπηρετεί στη σχολική µονάδα εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα, τότε ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον
αρµόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.
6. Τα θέµατα των γραπτών και προφορικών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διανέµονται φωτοτυπηµένα στους µαθητές ή υπαγορεύονται ή σε ειδικές περιπτώσεις γράφονται στον πίνακα, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.
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7. Οι απαντήσεις των θεµάτων γράφονται από τους
µαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει
τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθµολογίας του γραπτού
δοκιµίου.
8. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται µε παρουσία ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος µετά τη λήξη της εξέτασης παραλαµβάνει
τα γραπτά δοκίµια των µαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει µέσα σε φάκελο στον αρµόδιο για τη βαθµολόγησή τους καθηγητή. Ο επιτηρητής καθηγητής και ο βαθµολογητής καθηγητής υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, το οποίο φυλάσσει ο Διευθυντής της
σχολικής µονάδας.
Άρθρο 108
Μαθητές µη προσερχόµενοι στις γραπτές εξετάσεις
1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται µετά την ανακοίνωση των θεµάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθµολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων µε τον κατώτερο βαθµό µηδέν (0).
2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1,
µαθητές που απουσιάζουν δικαιολογηµένα από την εξέταση µαθήµατος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος
λόγου, µε αίτηση του κηδεµόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζονται άλλη ηµέρα εντός της συγκεκριµένης
κάθε φορά εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει µε απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων. Η ασθένεια
βεβαιώνεται από ιατρική γνωµάτευση ή µε υπεύθυνη δήλωση των κηδεµόνων των µαθητών ή των ιδίων των µαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για τους µαθητές που
αποχωρούν µετά την ανακοίνωση των θεµάτων της εξέτασης λόγω αιφνίδιας και εµφανούς ασθένειας, η οποία
βεβαιώνεται από ιατρική γνωµάτευση ή µε υπεύθυνη δήλωση των κηδεµόνων των µαθητών ή των ιδίων των µαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι µαθητές αυτοί, αν δεν
προσέλθουν σε εξετάσεις µέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβληµάτων υγείας ή σοβαρού κωλύµατος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν, για όσα µαθήµατα
δεν εξετάστηκαν, στην ειδική εξεταστική περίοδο του
δεύτερου δεκαπενθηµέρου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείας διαρκεί καθ’ όλον τον Ιούνιο στην
ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. Το παραπάνω σοβαρό πρόβληµα υγείας βεβαιώνεται µε δικαιολογητικά ασθενείας από κρατικό ή ιδιωτικό νοσοκοµείο ή
άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγειονοµικής περίθαλψης. Για τους µαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων
δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσµατος µετά την πρώτη εξεταστική περίοδο, καθώς και µετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το πρόβληµα διαρκεί.
Όσοι από τους παραπάνω µαθητές, εκτός από τα µαθήµατα στα οποία δικαιολογηµένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα µαθήµατα, στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο του 9,5 µπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις
της ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτερου δεκαπενθηµέρου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβληµα
υγείας διαρκεί καθ’ όλον τον Ιούνιο µπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου
Σεπτεµβρίου και στα µαθήµατα αυτά. Στην περίπτωση

αυτή πρέπει οι µαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεµόνες τους, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ηµερών από
την έκδοση των αποτελεσµάτων.
Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά η ειδική εξεταστική περίοδος (Ιουνίου ή Σεπτεµβρίου) στην οποία
πρόκειται να εξεταστεί ο µαθητής. Οι µαθητές αυτοί εξετάζονται στα µαθήµατα της Οµάδας Α΄, στα οποία δικαιολογηµένα απουσίασαν, σε όσα µαθήµατα της Οµάδας
Α΄ εξετάστηκαν και συγκέντρωσαν βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), καθώς και σε όσα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ συγκέντρωσαν
βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο του εννέα και πέντε
δέκατα (9,5). Οι µαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα ή προσέρχονται µετά την ανακοίνωση των θεµάτων
στις ανωτέρω εξετάσεις ή στην ειδική εξεταστική περίοδο (Ιουνίου ή Σεπτεµβρίου) δεν γίνονται δεκτοί σε αυτές
ή αυτήν και βαθµολογούνται από το Σύλλογο Διδασκόντων µε τον κατώτερο βαθµό µηδέν (0).
Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και µαθητές στρατεύσιµοι, «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες», καθώς και οι συµµετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
Για τους µαθητές της παραγράφου 2 ισχύουν τα εξής:
α) αα. για µάθηµα της Οµάδας Α΄ που δεν έχει εξεταστεί σε προηγούµενη/νες εξεταστική/ες περίοδο/ους, ο
βαθµός ετήσιας επίδοσης του µαθήµατος προκύπτει
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 109,
ββ. για µάθηµα της Οµάδας Α΄ που έχει εξεταστεί σε
προηγούµενη εξεταστική περίοδο, ο βαθµός της εξέτασης αυτής είναι ο βαθµός ετήσιας επίδοσης του µαθήµατος.
β) Ο βαθµός ετήσιας επίδοσης µαθήµατος της Οµάδας
Β΄ σε όποια εξεταστική περίοδο και αν εξεταστεί, είναι ο
βαθµός της εξέτασης αυτής.
Άρθρο 109
Εξαγωγή του βαθµού ετήσιας επίδοσης κατά µάθηµα
1. α) Για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου ο
βαθµός ετήσιας επίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα
γραπτώς εξεταζόµενο είναι ο µέσος όρος του ετήσιου
προφορικού βαθµού µε τον αντίστοιχο βαθµό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός µε προσέγγιση δεκάτου. Για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ο βαθµός ετήσιας επίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα γραπτώς εξεταζόµενο είναι το άθροισµα του ετήσιου προφορικού βαθµού σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
και του βαθµού των γραπτών εξετάσεων σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και εκφράζεται ως δεκαδικός µε
προσέγγιση δεκάτου.
β) Για το σχολικό έτος 2018-2019 ο βαθµός ετήσιας επίδοσης για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου υπολογίζεται
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του
παρόντος.
2. Ο βαθµός ετήσιας επίδοσης στα µαθήµατα που αποτελούν κλάδους είναι ο µέσος όρος των βαθµών των µαθηµάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός µε προσέγγιση δεκάτου.
3. Για τα µαθήµατα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι ο µέσος όρος των βαθµών
των δύο (2) τετραµήνων.
4. Αν λείπει ένας από τους δύο (2) τετραµηνιαίους
βαθµούς, ως προφορικός µέσος όρος τετραµήνου λογίζεται ο βαθµός για το άλλο τετράµηνο.
5. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθµολο-
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γία ενός µαθήµατος σε κανένα τετράµηνο και εφόσον η
φοίτηση του µαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική
προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραµήνου το αργότερο την εποµένη ηµέρα από τη λήξη των µαθηµάτων
του Β΄ τετραµήνου. Την εξέταση διενεργεί τριµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ως
Πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή
που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος
όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον
ετήσιο προφορικό βαθµό του µαθήµατος και δίνεται µε
προσέγγιση δεκάτου.
6. Για τους µαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό
Μέσο Όρο προαγωγής ή απόλυσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 110 και 112, και εξετάζονται στην ειδική εξεταστική
περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήµερου του Ιουνίου γραπτά ή προφορικά, βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι ο βαθµός της εξέτασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική
εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου για τους µαθητές
της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης.
Άρθρο 110
Εξαγωγή του βαθµού προαγωγής ή απόλυσης
(Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)
1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις
του Γενικού Λυκείου εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου
και προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων όλων
των µαθηµάτων επιλογής που διδάχθηκαν. Εξαιρείται ο
βαθµός στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, ο οποίος δεν
συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο..
2. Για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. για τους µαθητές της Γ΄
τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και
δεύτερο µάθηµα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθµός και
των δύο (2) µαθηµάτων.
3. Ο βαθµός ετήσιας επίδοσης των µαθητών στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό
τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.
Άρθρο 111
Βαθµός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου
1. Βαθµός Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο
Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Το απολυτήριο του
Γενικού Λυκείου εκδίδεται µια φορά και δεν αλλάζει. Τα
απολυτήρια των Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων θεωρούνται
και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται
από τα, αναγνωρισµένα ως ισότιµα προς τα δηµόσια, ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Στο απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται
εκτός από τον Γ.Μ.Ο., η Οµάδα Προσανατολισµού που
παρακολούθησε ο µαθητής και ο βαθµός ετήσιας επίδοσής του σε όλα τα µαθήµατα της τάξης.

Άρθρο 112
Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη µαθητών
1. Για την προαγωγή και την απόλυση των µαθητών
στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα
και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον µέσο
όρο των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των
γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων, µε
εξαίρεση το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.
2. Οι µαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου
1, παραπέµπονται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να
εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης
είναι µικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για
τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄, οι εξετάσεις είναι γραπτές
και διεξάγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθµός της εξέτασης αυτής είναι ο
ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι µαθητές δεν αξιολογούνται στο µάθηµα της
Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής, ως
πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή
που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος
όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος
βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
Οι µαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο
του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.
3. α) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου,
που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1,
παραπέµπονται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου
του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης είναι µικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα
µαθήµατα της Οµάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και
διεξάγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθµός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Για
τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής, ως
πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή
που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος
όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος
βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
β) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που
κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1, παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3, για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσής τους είναι µικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι µαθητές, που
κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου δεν επι-
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τυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, έχουν τις εξής δυνατότητες:
αα. να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη Γενικού
Λυκείου,
ββ. να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αµέσως επόµενο ή οποιοδήποτε άλλο
σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη.
Οι µαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και µη
γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα, µε εξαίρεση το µάθηµα
«Φυσική Αγωγή».
Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι
προφορικές και γραπτές.
γ) Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο
µάθηµα. Ο µέσος όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθµός του µαθητή στο
εξεταζόµενο µάθηµα.
δ) Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Οι µαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέµατα
µε τους υπόλοιπους µαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη
Γενικού Λυκείου το συγκεκριµένο σχολικό έτος. Ο βαθµός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
Ο µέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο
µάθηµα.
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέµατα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.
ε) Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι
προφορικές και διεξάγονται σύµφωνα µε πρόγραµµα
που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση
διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν
σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος των
βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθµός
του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
Οι περιπτώσεις αα΄ και ββ΄ ισχύουν και για τους µαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη
Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.
4. Τα γραπτά δοκίµια των µαθητών της υποπερίπτωσης
ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 βαθµολογούνται και αναβαθµολογούνται µε την ίδια διαδικασία που
ακολουθείται για τα γραπτά των µαθητών της τάξης
στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.
5. Οι µαθητές της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 3 που δεν επιτυγχάνουν το Γ.Μ.Ο.
της παραγράφου 1 παραπέµπονται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3. Όσοι από αυτούς δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέµπονται
στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3.
6. Μαθητής του Γενικού Λυκείου µε απορριπτικό βαθµό
σε κλάδο ή κλάδους µαθήµατος και απορριπτικό συνολικό βαθµό στο ίδιο µάθηµα, που συνάγεται ως µέσος ό-

ρος των βαθµών των οικείων κλάδων, εξετάζεται µόνο
στον κλάδο ή τους κλάδους του µαθήµατος που έλαβε
τον απορριπτικό βαθµό.
Άρθρο 113
Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιµων µαθητών
1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες µαθητές» και οι στρατεύσιµοι εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου στα µαθήµατα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, µε εξαίρεση τα µαθήµατα «Ερευνητικές δηµιουργικές δραστηριότητες» και
«Φυσική Αγωγή».
Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι
προφορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από
τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και
δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε
ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός
βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Οι µαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέµατα µε τους υπόλοιπους µαθητές. Ο βαθµός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Ο µέσος όρος της προφορικής και της
γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή
στο εξεταζόµενο µάθηµα.
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέµατα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.
Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι
προφορικές και διεξάγονται σύµφωνα µε πρόγραµµα
που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση
διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που
έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος
των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
2. Οι µαθητές αυτών των κατηγοριών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.
της παραγράφου 1 του άρθρου 112 παραπέµπονται το
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε
ειδική εξεταστική περίοδο, σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 112.
3. Οι µαθητές αυτών των κατηγοριών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 παραπέµπονται το δεύτερο
δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 112. Όσοι από αυτούς δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου
112 κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 112.
4. Τα γραπτά δοκίµια των µαθητών αυτών βαθµολογούνται και αναβαθµολογούνται µε την ίδια διαδικασία
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που ακολουθείται για τα γραπτά των µαθητών της τάξης
στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.
5. Οι µαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 112.
Άρθρο 114
Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού
1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα,
κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου
σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της µαθητικής κατάστασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε
αντίστοιχη τάξη των δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολείων
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
2. α) Οι µαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη
σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος
της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:
αα. Δεν βαθµολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο
αντικείµενο - κλάδο του µαθήµατος «Ελληνική Γλώσσα»
και
ββ. στα υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται προφορικά µε
βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).
Οι µαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής
τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείµενοκλάδο του µαθήµατος «Ελληνική Γλώσσα» µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας: Μαθηµατικά (Άλγεβρα και Γεωµετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήµες
(µόνο στους κλάδους Φυσική και Χηµεία), Πολιτική Παιδεία (Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές Δικαίου και
Κοινωνιολογία) µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε
δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και στα µαθήµατα Επιλογής µε βαθµολογική βάση
το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
β) Οι µαθητές της παραγράφου 1, οι οποίοι, πριν από
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας φοίτησαν
για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο
σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη
Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου εξετάζονται:
αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείµενοκλάδο του µαθήµατος «Ελληνική Γλώσσα» µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας: Μαθηµατικά (Άλγεβρα και Γεωµετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήµες
(µόνο στους κλάδους Φυσική και Χηµεία), Πολιτική Παιδεία (Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές Δικαίου και
Κοινωνιολογία) µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε
δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και στα µαθήµατα Επιλογής µε βαθµολογική βάση
το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
γ) Οι µαθητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2,

µετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο, και οι µαθητές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, µετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο, εξετάζονται, βαθµολογούνται και προάγονται,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
του Μέρους Ε΄ του παρόντος νόµου για τους µαθητές
της ηµεδαπής.
δ) Οι µαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, κατά περίπτωση, ως εξής:
αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα
και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) µονάδες.
ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του
άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά µία (1) µονάδα.
ε) Οι µαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και φοιτούν σε ελληνικό Γενικό Λύκειο, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 112, κατ’ εφαρµογή της διάταξης αυτής, µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων
(9,5) κατά µία (1) µονάδα.
3. α) Οι µαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη
σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος
της φοίτησής τους στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:
αα. Δεν βαθµολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο
αντικείµενο-κλάδο του µαθήµατος «Ελληνική Γλώσσα»
και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών
Σπουδών,
ββ. στα υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται προφορικά µε
βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).
Οι µαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής
τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείµενοκλάδο του µαθήµατος «Ελληνική Γλώσσα» και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας: Ιστορία,
Φυσικές Επιστήµες (µόνο τον κλάδο Βιολογία), Μαθηµατικά (µόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
Σύγχρονος Κόσµος: Πολίτης και Δηµοκρατία (µόνο για
τους µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών
Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα µαθήµατα Οµάδων
Προσανατολισµού, µε βαθµολογική βάση το εννέα και
πέντε δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα Γενικής Παιδείας µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα
(9,5).
β) Οι µαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν
για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο
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σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό
σχολείο στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται:
αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείµενοκλάδο του µαθήµατος «Ελληνική Γλώσσα» και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας: Ιστορία,
Φυσικές Επιστήµες (µόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηµατικά (µόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους µαθητές της
Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
Σύγχρονος Κόσµος: Πολίτης και Δηµοκρατία (µόνο για
τους µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών
Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα µαθήµατα Οµάδων
Προσανατολισµού, µε βαθµολογική βάση το εννέα και
πέντε δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα Γενικής Παιδείας µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα
(9,5).
γ) Οι µαθητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3
µετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο, και οι µαθητές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, µετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο εξετάζονται, βαθµολογούνται και προάγονται,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
του Μέρους Ε΄ για τους µαθητές της ηµεδαπής.
δ) Οι µαθητές Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, κατά περίπτωση, ως εξής:
αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του
Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2)
µονάδες.
ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του
Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά µία (1)
µονάδα.
ε) Οι µαθητές Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 ως εξής:
Για τους µαθητές αυτούς εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά
µία (1) µονάδα.
4. α) Οι µαθητές της παραγράφου 1 που φοίτησαν επί
δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε
ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή
τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της
φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου:
αα. δεν βαθµολογούνται στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του µαθήµατος «Νέα Ελληνικά» και στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Οµάδας Προσανα-

τολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών και
ββ. στα υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται προφορικά µε
βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).
Οι µαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής
τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
ααα. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του µαθήµατος
«Νέα Ελληνικά» και στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών µε βαθµολογική βάση το
επτά και πέντε δέκατα (7,5),
βββ. γραπτά στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία», µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα
(9,5), και
γγγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
β) Οι µαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν
για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο
σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Γ΄ τάξη
Γενικού Λυκείου εξετάζονται:
αα. Προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του µαθήµατος
«Νέα Ελληνικά» και στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών µε βαθµολογική βάση το
επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία», µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα
(9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
γ) Οι µαθητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4
µετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο, και οι µαθητές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, µετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο, εξετάζονται, βαθµολογούνται και απολύονται,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
του Μέρους Ε΄ για τους µαθητές της ηµεδαπής.
δ) Οι µαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση ως εξής:
αα) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του
Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2)
µονάδες.
ββ) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του
Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά µία (1)
µονάδα.
ε) Οι µαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν
στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 4 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική
βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρά-
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φου 1 του άρθρου 112 και, στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
112, µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά µία (1) µονάδα.
5. α) Οι µαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε
ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της
φοίτησής τους στη Γ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:
αα. Δεν βαθµολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο
αντικείµενο-κλάδο του µαθήµατος «Ελληνική Γλώσσα»
και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών
Σπουδών, και
ββ. στα υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται προφορικά µε
βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).
Οι µαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής
τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείµενοκλάδο του µαθήµατος «Ελληνική Γλώσσα» και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών, µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας: Φυσικές
Επιστήµες (µόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηµατικά (µόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους µαθητές της Οµάδας
Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσµος: Πολίτης και Δηµοκρατία (µόνο για τους µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα µαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού, µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε
δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα Γενικής Παιδείας µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα
(9,5).
β) Οι µαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν
για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο
σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται του ελληνικού σχολείου:
αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείµενοκλάδο του µαθήµατος «Ελληνική Γλώσσα» και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών, µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας: Φυσικές
Επιστήµες (µόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηµατικά (µόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους µαθητές της Οµάδας
Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσµος: Πολίτης και Δηµοκρατία (µόνο για τους µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα µαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού, µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε
δέκατα (9,5),
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα Γενικής Παιδείας µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα
(9,5).
γ) Οι µαθητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5,
µετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο και οι µαθητές της περίπτωσης β΄ της παραγρά-

φου 5, µετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο, εξετάζονται, βαθµολογούνται και προάγονται
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
του Μέρους Ε΄ για τους µαθητές της ηµεδαπής.
δ) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 προάγονται όταν
έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση ως εξής:
αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του
Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2)
µονάδες.
ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του
Γ.Μ.Ο. εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά µία (1) µονάδα.
ε) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη
βαθµολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατ’ εφαρµογή της
διάταξης αυτής, µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των
εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά µία (1) µονάδα.
6. Για τους µαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού
η προφορική εξέταση που προβλέπεται για µαθήµατα
της Οµάδας Α΄ διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου.
Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον γραπτό βαθµό του µαθητή στο εξεταζόµενο
µάθηµα.
7. Στους αποφοίτους του παρόντος άρθρου χορηγείται
απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι
χορηγήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 115
Τελικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄
1. Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους
Ε΄ προβλέπεται εξέταση από επιτροπή, δεν γίνεται αναβαθµολόγηση, µε εξαίρεση όσα προβλέπονται για τους
µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί
γραπτής, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.253/
155439/Β6/2009 (Β΄2544) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
2. α) Για το σχολικό έτος 2018-2019 όπου στο παρόν
Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Β΄ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η
Β΄ τάξη ηµερησίου ΓΕ.Λ., η Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού
ΓΕ.Λ. και η Γ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..
β) Για το σχολικό έτος 2018-2019 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η Γ΄
τάξη ηµερησίου ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..
γ) Για το σχολικό έτος 2019-2020 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η Γ΄
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τάξη ηµερησίου ΓΕ.Λ., η Γ΄ τάξη εσπερινού τριετούς
ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το π.δ. 46/
2016 (Α΄ 74) καταργείται.
Άρθρο 116
1. Ο αριθµός µαθητών ανά τµήµα τόσο γενικής παιδείας, όσο και οµάδων προσανατολισµού για την Γ΄ τάξη
Γενικού Λυκείου, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι
πέντε (25). Τµήµατα µε περισσότερους από είκοσι πέντε
(25) µαθητές διαιρούνται σε νέα τµήµατα.
2. Ο αριθµός µαθητών ανά Τµήµα τόσο γενικής παιδείας, όσο και οµάδων προσανατολισµού για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθώς και ο αριθµός µαθητών
ανά Τµήµα για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελµατικού
Λυκείου, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22).
Τµήµατα µε περισσότερους από είκοσι δύο (22) µαθητές
διαιρούνται σε νέα Τµήµατα.
3. Για το σχολικό έτος 2019-2020 ο αριθµός µαθητών
ανά Τµήµα τόσο γενικής παιδείας, όσο και οµάδων προσανατολισµού για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθώς και ο αριθµός µαθητών ανά Τµήµα για τη Δ΄
τάξη Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου, δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Τµήµατα µε περισσότερους από είκοσι δύο (22) µαθητές διαιρούνται σε νέα
Τµήµατα.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την εφαρµογή
των παραγράφων 1, 2 και 3, µπορεί να γίνει προσαύξηση
κατά δέκα τοις εκατό (10%) του αριθµού µαθητών ανά
τµήµα µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
«ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»
Άρθρο 117
Χαρακτηρισµός των διδασκόµενων µαθηµάτων
1. Τα µαθήµατα της Α΄ τάξης του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διακρίνονται σε:
α) Γενικής Παιδείας.
β) Προσανατολισµού και
γ) Επιλογής.
και χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά ή σχεδιαστικά.
Τα µαθήµατα της Β΄ τάξης διακρίνονται σε:
α) Γενικής Παιδείας και
β) Τεχνολογικά - Επαγγελµατικά (µαθήµατα Τοµέα).
2. Τα µαθήµατα της Γ΄ τάξης διακρίνονται σε:
α) Γενικής Παιδείας και
β) Ειδικότητας.
3. Τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε
κλάδους είναι:
α) Το µάθηµα «Μαθηµατικά» των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο (2) κλάδους:
αα) Άλγεβρα και
ββ) Γεωµετρία.
β) Το µάθηµα «Φυσικές Επιστήµες» της Α΄ τάξης
ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε τρεις (3) κλάδους:
αα) Φυσική.
ββ) Χηµεία και

γγ) Βιολογία.
γ) Το µάθηµα «Φυσικές Επιστήµες» της Β΄ τάξης ηµερησίου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ., καθώς και της Γ΄
τάξης ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο (2) κλάδους:
αα) Φυσική και
ββ) Χηµεία.
4. Τα µαθήµατα Τοµέα και Ειδικότητας χαρακτηρίζονται ως:
α) θεωρητικά,
β) εργαστηριακά,
γ) σχεδιαστικά,
δ) µεικτά (µε θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος).
5. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των µαθητών κατά τις
προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις του
ηµερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, τα µαθήµατα ή κλάδοι
µαθηµάτων χαρακτηρίζονται ως:
α) γραπτώς εξεταζόµενα,
β) µη εξεταζόµενα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόµενα και τα µη εξεταζόµενα µαθήµατα ή οι
κλάδοι µαθηµάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες
και πτυχιακές εξετάσεις του ηµερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
Άρθρο 118
Βαθµολογική Κλίµακα
1. Η βαθµολογική κλίµακα, µε βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθµοί επίδοσης των µαθητών σε όλα τα µαθήµατα είναι 0-20 και λεκτικώς προσδιορίζεται µε τους χαρακτηρισµούς:
Κακώς:
Ανεπαρκώς:
Σχεδόν καλώς:
Καλώς:
Λίαν καλώς
Άριστα

0-5
5,1-9,4
9,5-13
13,1-16
16,1-18
18,1-20

2. Ο Προφορικός Βαθµός Τετραµήνου (Π.Β.Τ.) κάθε
µαθήµατος όπως ορίζεται στο άρθρο 133, δίδεται σε ακέραιο αριθµό.
3. Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ. αποτελεί τον Ετήσιο Προφορικό Βαθµό (Ε.Π.Β.) σε κάθε µάθηµα και δίδεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
4. Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κάθε µαθήµατος όπως ορίζεται στο άρθρο 133, δίδεται µε προσέγγιση δεκάτου, όπου απαιτείται.
5. Η βαθµολόγηση της γραπτής εξέτασης µαθηµάτων
κατά τη διάρκεια των τετραµήνων και κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις γίνεται στην κλίµακα 0-100 µε ακέραιους µόνο αριθµούς και ο τελικός
βαθµός του γραπτού ανάγεται στην κλίµακα 0-20 και
γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
6. Η βαθµολόγηση της προφορικής εξέτασης µαθηµάτων κατά τη διάρκεια των τετραµήνων και κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις γίνεται στην
κλίµακα 0-100 µε ακέραιους µόνο αριθµούς και ο τελικός
βαθµός της προφορικής εξέτασης ανάγεται στην κλίµακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
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Άρθρο 119
Προφορικός Βαθµός Τετραµήνου (Π.Β.Τ.)
1. Όλα τα µαθήµατα εξετάζονται και βαθµολογούνται
χωριστά ανά τετράµηνο.
2. Τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε
κλάδους σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 117,
εξετάζονται και βαθµολογούνται χωριστά για κάθε κλάδο, σε κάθε τετράµηνο. Στο Ατοµικό Δελτίο Μαθητή
(Α.Δ.Μ.) καταχωρίζεται ξεχωριστός Π.Β.Τ. για κάθε κλάδο, ο οποίος αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης.
Στο τέλος κάθε τετραµήνου καταχωρίζεται ο Π.Β.Τ του
µαθήµατος, ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των Π.Β.Τ.
των κλάδων του µαθήµατος. Ο Π.Β.Τ. του µαθήµατος
δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του Βαθµού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του µαθήµατος, σύµφωνα µε
το άρθρο 133.
3. Σε κάθε τετράµηνο, τα µεικτά µαθήµατα εξετάζονται και βαθµολογούνται χωριστά για κάθε µέρος τους.
Στο Α.Δ.Μ. καταχωρίζεται ξεχωριστός Π.Β.Τ. για κάθε
µέρος, ο οποίος αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Στο τέλος κάθε τετραµήνου καταχωρίζεται ο Π.Β.Τ.
του µεικτού µαθήµατος, ο οποίος προκύπτει από τον
Μ.Ο. των Π.Β.Τ. των δύο µερών του µαθήµατος. Ο Π.Β.Τ.
του µεικτού µαθήµατος δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του Β.Ε.Ε. του µεικτού µαθήµατος, όπως ορίζεται στο άρθρο 133.
Άρθρο 120
Ενδιάµεσες προφορικές, πρακτικές
και γραπτές εξετάσεις
1. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των µαθηµάτων, η
πρόοδος των µαθητών ελέγχεται µε προφορική ή πρακτική εξέταση, η οποία διενεργείται µε την υποβολή ερωτήσεων ή την ανάθεση εκτέλεσης συγκεκριµένου έργου στην ύλη του µαθήµατος της ηµέρας. Οι προφορικά
ή πρακτικά εξεταζόµενοι µαθητές βαθµολογούνται για
τις επιδόσεις τους σε κάθε εξέταση και η επίδοσή τους
συνεκτιµάται στον προφορικό βαθµό του τετραµήνου.
Ειδικότερες προδιαγραφές για τις ενδιάµεσες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις µπορούν να δίνονται κατά µάθηµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
2. Για τον έλεγχο, της κατά µάθηµα επίδοσης και επιµέλειας των µαθητών κατά τη διάρκεια των τετραµήνων,
εκτός της ενδιάµεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, διενεργούνται και ενδιάµεσες γραπτές εξετάσεις,
τα αποτελέσµατα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειµενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης
των µαθητών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ενδιάµεσες γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες:
α) Γραπτές δοκιµασίες σύντοµης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των µαθητών στο
µάθηµα της ηµέρας και πραγµατοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του µαθήµατος της ηµέρας.
Τα θέµατα των γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρκειας
πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, µορφής και περιεχοµένου, ώστε να απαντηθούν στον προβλεπόµενο χρόνο. Τα θέµατα των γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρκειας µπορεί να βασίζονται σε παραδείγµατα που εµπεριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π..
Ο αριθµός των γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρκειας

εντός κάθε τετραµήνου εναπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού.
β) Γραπτές ωριαίες δοκιµασίες επαναληπτικού χαρακτήρα οι οποίες καλύπτουν µία σειρά διδαγµένων κεφαλαίων/ενοτήτων και διεξάγονται, ύστερα από βραχείας
διάρκειας προειδοποίηση των µαθητών. Κατά τη διάρκεια
του ηµερησίου διδακτικού προγράµµατος δεν πρέπει να
διεξάγονται περισσότερες από µια γραπτές δοκιµασίες
για το ίδιο Τµήµα και κατά τη διάρκεια του εβδοµαδιαίου
διδακτικού προγράµµατος µέχρι τρεις (3). Ειδικά για το
µάθηµα «Νέα Ελληνικά» και τα µαθήµατα που στο ωρολόγιο πρόγραµµα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά
«Σ», η διάρκεια της γραπτής δοκιµασίας είναι δίωρη. Ως
προς τη µορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιµασίες
µπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντοµης απάντησης,
κλειστές ή αντικειµενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών
κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις
γραπτές δοκιµασίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφοµοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής
και κριτικής ανάλυσης και εφαρµογής της στην καθηµερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των µαθητών.
γ) Για τα «γραπτώς εξεταζόµενα» µαθήµατα, όπως ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 117,
κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραµήνου πραγµατοποιείται
υποχρεωτικά µία γραπτή δοκιµασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Αν υφίσταται αντικειµενικό πρόβληµα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιµασία που αφορά στα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο Β΄ τετράµηνο.
δ) Για τα «µη εξεταζόµενα µαθήµατα», όπως ορίζονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 117, εκτός
των µαθηµάτων Προσανατολισµού, «Αγωγή Υγείας» και
«Φυσική Αγωγή», διενεργείται υποχρεωτικά σε κάθε τετράµηνο, από µία γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιµασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασµός αυτών,
όπως αναλυτικά και ανά µάθηµα καθορίζεται µε την απόφαση την παράγραφο 3 του άρθρου 121.
ε) Τα θέµατα των υποχρεωτικών δοκιµασιών επαναληπτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των τετραµήνων, κατατίθενται στον Διευθυντή της σχολικής µονάδας και τα
γραπτά δοκίµια φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του
µαθήµατος, µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Άρθρο 121
Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των µαθηµάτων
κατά τη διάρκεια των τετραµήνων
1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή κατά
τη διάρκεια των τετραµήνων στα µαθήµατα ή κλάδους
µαθηµάτων που, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6
του άρθρου 117 έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόµενα ή µη εξεταζόµενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο εκπαιδευτικός συνεκτιµά:
α) τη συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,
β) την επιµέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο µάθηµα,
γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,
δ) την επίδοση στις ενδιάµεσες γραπτές, πρακτικές
και προφορικές δοκιµασίες του άρθρου 120,
ε) τις προαιρετικές δηµιουργικές εργασίες των µαθητών και
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στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε µαθητή όπου αυτός τηρείται.
Αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόµενα στοιχεία,
ο Π.Β.Τ. διαµορφώνεται από τη συνεκτίµηση των υπαρχόντων στοιχείων.
2. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του
µαθητή στις ενδιάµεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιµασίες, κατά τη διάρκεια των τετραµήνων, τα
θέµατα διατυπώνονται µε τρόπο, ώστε να µπορούν να απαντηθούν στον χρόνο που οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους και να µπορούν να ελεγχθούν παράµετροι όπως:
α) η αποκτηθείσα γνώση των µαθητών,
β) η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων,
γ) η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης,
δ) η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρµογή των
θεωρητικών γνώσεων,
ε) η αξιολόγηση δεδοµένων,
στ) η συνδυαστική σκέψη και
ζ) η ικανότητα των µαθητών να χρησιµοποιούν, σε
συνδυασµό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν, κατά την επίλυση ασκήσεων και προβληµάτων, για
τη διεξαγωγή ή την παραγωγή συµπερασµάτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης
των µαθηµάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια των τετραµήνων.
Άρθρο 122
Λοιπά θέµατα βαθµολόγησης ανά τετράµηνο
1. Δεν κατατίθεται βαθµολογία για µάθηµα ή κλάδο
µαθήµατος που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, εάν αποδεδειγµένα και δικαιολογηµένα οι διδάσκοντες δε διαθέτουν επαρκή στοιχεία
για την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών.
2. Δεν κατατίθεται βαθµολογία για τα µαθήµατα «Θρησκευτικά» και «Φυσική Αγωγή» για τους µαθητές που έχουν νοµίµως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
3. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραµήνου, κάθε εκπαιδευτικός καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ονοµαστική κατάσταση βαθµολογίας για κάθε Τάξη ή Τµήµα
χωριστά.
4. Αν από την ονοµαστική κατάσταση της βαθµολογίας
λείπει βαθµός µαθητή, ο διδάσκων δικαιολογεί την έλλειψη του βαθµού µε ενυπόγραφη σηµείωση πάνω στην
κατάσταση.
5. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του διδάσκοντος εκπαιδευτικού, η προφορική βαθµολογία των
µαθητών καταχωρίζεται αµελλητί µετά από έλεγχο και
αντιπαραβολή µε τις ονοµαστικές καταστάσεις βαθµολογίας που έχει καταθέσει ο εκπαιδευτικός, στο προβλεπόµενο πληροφοριακό σύστηµα, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις. Για το Β΄ τετράµηνο η καταχώριση
γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών
ή απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καµία µεταβολή, εκτός από
την περίπτωση λανθασµένης καταχώρισης, η οποία διαπιστώνεται µε ειδική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων,
επαρκώς αιτιολογηµένη, και οπωσδήποτε πριν από την
έκδοση των αποτελεσµάτων.
6. Μαθητής που δεν παραδίδει υποχρεωτική ατοµική
εργασία που του έχει ανατεθεί βαθµολογείται στην εργασία αυτή µε τον κατώτερο βαθµό «κακώς», µηδέν (0).

Άρθρο 123
Κοινοποίηση προφορικής βαθµολογίας Ενηµέρωση των γονέων/κηδεµόνων
1. Στο τέλος κάθε τετραµήνου και µετά την κατάθεση
και καταχώριση της προφορικής βαθµολογίας, καλούνται οι κηδεµόνες των ανήλικων µαθητών και οι ενήλικες
µαθητές για ενηµέρωση αναφορικά µε την επίδοση, την
επιµέλεια, τη φοίτηση και τη συµπεριφορά τους και τους
επιδίδεται ο ατοµικός έλεγχος προόδου του µαθητή.
2. Με ευθύνη του Διευθυντή και µε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στα µέσα κάθε τετραµήνου οργανώνεται µία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεµόνων, µε
σκοπό την ενηµέρωσή τους για την πρόοδο των µαθητών.
3. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων,
ορίζεται πρόγραµµα ενηµέρωσης των γονέων/κηδεµόνων, σύµφωνα µε το οποίο κάθε εκπαιδευτικός έχει την
υποχρέωση µία (1) τουλάχιστον ηµέρα την εβδοµάδα,
κοινή για όλους τους εκπαιδευτικούς στον βαθµό που
αυτό είναι εφικτό, να δέχεται τους κηδεµόνες των µαθητών. Το πρόγραµµα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους, αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου
και κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο, στους γονείς/κηδεµόνες µέσω των µαθητών.
4. Οι γονείς/κηδεµόνες των µαθητών δικαιούνται να ενηµερώνονται από τους διδάσκοντες κατά τις ηµέρες
που έχουν ορισθεί στο πρόγραµµα ενηµέρωσης γονέων/κηδεµόνων της προηγούµενης παραγράφου. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά ή άλλα έργα των µαθητών, εφόσον τούτο ζητηθεί από τους γονείς/κηδεµόνες
τους.
5. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους ενήλικες µαθητές και στους γονείς/κηδεµόνες, αναγράφεται
υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος µέσος όρος της προφορικής βαθµολογίας όλων των µαθητών του τµήµατος για
κάθε µάθηµα.
Άρθρο 124
Χρόνος και διάρκεια διεξαγωγής προαγωγικών,
απολυτήριων - πτυχιακών εξετάσεων
και εξετάσεων ειδικών εξεταστικών περιόδων
1. Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται µετά τη λήξη των
µαθηµάτων του Β΄ τετραµήνου και διενεργούνται µε ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων. Οι εξετάσεις
των ειδικών εξεταστικών περιόδων, σε περίπτωση παραποµπής των µαθητών σε αυτές, διεξάγονται µετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων. Σε όλες τις εξετάσεις αξιολογούνται συνολικά οι
γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι µαθητές, η
ικανότητα εφαρµογής αυτών στην καθηµερινή πράξη, η
συνδυαστική σκέψη, η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και
σύνθεσης και γενικότερα η πρόοδός τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες, πτυχιακές εξετάσεις και εξετάσεις ειδικών εξεταστικών περιόδων
κάθε µαθήµατος είναι δίωρης διάρκειας και ξεκινούν µε
τη χορήγηση των θεµάτων στους εξεταζόµενους. Ειδικά
για τα µαθήµατα που έχουν χαρακτηριστεί ως Σχεδιαστικά και για το µάθηµα «Νέα Ελληνικά», η διάρκεια της
γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.
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Άρθρο 125
Εξεταστέα ύλη µαθηµάτων
1. Η εξεταστέα ύλη για τα «γραπτώς εξεταζόµενα»
µαθήµατα στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές
εξετάσεις δεν µπορεί να είναι λιγότερη από το µισό και
περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.
2. Για τους µαθητές που παραπέµπονται να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά στις ειδικές εξεταστικές περιόδους, η εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων δεν µπορεί να
είναι λιγότερη από το µισό και περισσότερη από τα 2/3
της διδακτέας ύλης.
3. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισµός της εξεταστέας ύλης για κάθε µάθηµα γίνεται από τον διδάσκοντα
και σε περίπτωση που το µάθηµα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτικούς γίνεται µετά από συνεργασία µεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από
τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους µαθητές πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων.
4. Η εξεταστέα ύλη για όλα τα µαθήµατα καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόµενης ύλης, υπογράφεται από
τον εισηγητή εκπαιδευτικό και θεωρείται από τον Διευθυντή.
Άρθρο 126
Θέµατα των εξετάσεων
1. Τα θέµατα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων µπορούν να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήσεις, όπως σύντοµης απάντησης
και ελεύθερης ανάπτυξης, και ασκήσεις, οι οποίες είναι
κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθούν
µε πληρότητα στον προβλεπόµενο χρόνο και ακολουθούν τα καθορισµένα από τα Προγράµµατα Σπουδών
(Π.Σ.) προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Τα ερωτήµατα των θεµάτων διατυπώνονται µε τρόπο, ώστε να
µπορούν να ελεγχθούν οι παράµετροι που ορίζονται στις
περιπτώσεις α΄ έως ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
121.
2. Τα θέµατα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων διατυπώνονται µε τη συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ίδιο µάθηµα
σε κάθε τάξη του Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τµήµατα της τάξης και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή
του ΕΠΑ.Λ..
3. Τα θέµατα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων εξάγονται από την ύλη που
ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε µάθηµα κατά το έτος
που γίνονται οι εξετάσεις. Τα θέµατα είναι ανάλογα µε
εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π., διατρέχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσµα
µαθησιακών αποτελεσµάτων και διδακτικών στόχων και
είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέµατα.
4. Για κάθε θέµα καθορίζεται συγκεκριµένη βαρύτητα
σε σχέση µε τον τελικό βαθµό.
5. Αν ένα θέµα αναλύεται σε υποερωτήµατα, η βαθµολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις

επιµέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση
των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθµός για κάθε
µία από αυτές.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζόµενων»
µαθηµάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις.
Άρθρο 127
Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων
και πτυχιακών εξετάσεων
1. Το πρόγραµµα των προαγωγικών, απολυτηρίων και
πτυχιακών εξετάσεων των µαθηµάτων ορίζεται από τον
Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στους µαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων.
2. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται µε την ευθύνη του Διευθυντή και των
διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑ.Λ..
3. Τα θέµατα ορίζονται από τους διδάσκοντες του αντίστοιχου µαθήµατος κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους, σύµφωνα µε το άρθρο 126 και είναι κοινά για όλα
τα τµήµατα της τάξης. Σε τάξεις ή τµήµατα όπου το µάθηµα διδάσκεται από έναν µόνο εκπαιδευτικό ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου ένας επιπλέον εκπαιδευτικός της ίδιας ειδικότητας ή αν δεν υπάρχει, ένας εκπαιδευτικός που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα, ως
συνεισηγητής του µαθήµατος.
4. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να δοθούν χωριστά θέµατα,
αν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο οποίος αναγράφεται µε
σηµείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέµατα και παράλληλα συντάσσεται σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.
5. Αν δεν είναι εφικτό να οριστούν θέµατα από τον διδάσκοντα του αντίστοιχου µαθήµατος κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβληµάτων υγείας ή σοβαρού κωλύµατος που συνιστά ανωτέρα βία, τα
θέµατα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε
ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα, ο οποίος ορίζεται από
τον Διευθυντή του σχολείου. Αν δεν υπηρετεί στη σχολική µονάδα εκπαιδευτικός που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα, τότε ορίζεται από τον αρµόδιο Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης άλλος εκπαιδευτικός.
6. Τα θέµατα διανέµονται φωτοτυπηµένα στους µαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου. Τα φωτοτυπηµένα θέµατα επισυνάπτονται στα
γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται σε αυτά
µόνο τα ατοµικά στοιχεία των µαθητών.
7. Οι απαντήσεις των θεµάτων γράφονται από τους
µαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς ή κόλλα
σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθµολογίας του γραπτού δοκιµίου.
8. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, ενώπιον ενός (1)
επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, οι οποίοι µετά τη λήξη της εξέτασης παραλαµβάνουν τα γραπτά δοκίµια των µαθητών, τα υπογράφουν και τα παραδίδουν µε υπογραφή µέ-
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σα σε φάκελο στον αρµόδιο διδάσκοντα εκπαιδευτικό
για τη βαθµολόγησή τους.
9. Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και
πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για:
α) Την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους µαθητές.
β) Την παραποµπή σε συµπληρωµατική εξέταση κατά
την αµέσως επόµενη εξεταστική περίοδο ή την επανάληψη φοίτησης των µαθητών.
Άρθρο 128
Προαγωγή - παραποµπή µαθητών Α΄, Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ.
1. Οι µαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται όταν
ο Γ.Μ.Ο. των µαθηµάτων τους είναι ίσος ή µεγαλύτερος
του εννέα και 0,5 (9,5).
2. Μαθητές µε µικρότερο Γ.Μ.Ο. παραπέµπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα
µαθήµατα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι µικρότερος του εννέα
και 0,5 (9,5).
3. Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα µαθήµατα στα οποία ο
Β.Ε.Ε. είναι µικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). Ο Μ.Ο.
του προφορικού και του γραπτού βαθµού αποτελεί τον
Β.Ε.Ε. του µαθήµατος. Οι µαθητές προάγονται εφόσον
έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5). Αν δεν
προαχθούν ούτε και στην ειδική εξεταστική περίοδο του
Ιουνίου επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.
4. O τρόπος γραπτής εξέτασης των µαθηµάτων στην
ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου γίνεται σύµφωνα
µε τα όσα ορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 3
του άρθρου 121 και της παραγράφου 6 του άρθρου 126.
Ειδικότερα:
α) Για τα µαθήµατα τα οποία έχουν κλάδους, οι µαθητές εξετάζονται γραπτά και προφορικά µόνο σε εκείνον
τον κλάδο που ο ετήσιος βαθµός επίδοσής τους είναι µικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). Ο Μ.Ο. του γραπτού
και του προφορικού βαθµού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του
κλάδου.
β) Για τα εργαστηριακά µαθήµατα οι µαθητές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά µε επίδειξη των δεξιοτήτων
τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, ανάλογα µε τη φύση του αντικειµένου του µαθήµατος. Η µορφή της εξέτασης ορίζεται µε απόφαση του Διευθυντή µετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό µάθηµα και µπορεί να επιλεγεί µια µορφή εξέτασης ή και συνδυασµός αυτών.
Ειδικότερα:
αα) Αν επιλεγεί µόνο γραπτή µορφή εξέτασης στο εργαστηριακό µάθηµα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης µε τα µαθήµατα θεωρητικού περιεχοµένου τοµέων και ειδικοτήτων. Ο γραπτός βαθµός της εξέτασης αποτελεί τον Β.Ε.Ε..
ββ) Όταν το εργαστηριακό µάθηµα διδάσκεται από ένα
εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, για την εξέταση του εργαστηριακού µαθήµατος συγκροτείται επιτροπή αποτελούµενη από τον Διευθυντή,
τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το
εξεταζόµενο µάθηµα. Αν επιλεγεί η προφορική εξέταση,
βαθµός του µαθήµατος είναι ο Μ.Ο. των βαθµών των δύο
(2) βαθµολογητών, ο οποίος αποτελεί και το Β.Ε.Ε. στο

µάθηµα.
γ) Στα µεικτά µαθήµατα παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι µαθητές που έχουν
Β.Ε.Ε. στο µεικτό µάθηµα µικρότερο του εννέα και 0,5
(9,5). Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται και στα δύο
µέρη του µεικτού µαθήµατος. Συγκεκριµένα:
αα) Στο θεωρητικό µέρος του µεικτού µαθήµατος εξετάζονται προφορικά και γραπτά και ως Β.Ε.Ε. του θεωρητικού µέρους υπολογίζεται ο Μ.Ο. γραπτής και προφορικής εξέτασης.
ββ) Στο εργαστηριακό µέρος του µεικτού µαθήµατος εξετάζονται µε τον τρόπο που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παρούσας και ο βαθµός της εξέτασης αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του εργαστηριακού µέρους.
γγ) Ο Μ.Ο. των δύο Β.Ε.Ε. (θεωρητικού και εργαστηριακού µέρους) αποτελεί το Β.Ε.Ε. του µεικτού µαθήµατος.
δ) Για τα µαθήµατα Προσανατολισµού και το µάθηµα
Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης εξετάζονται ως
εξής:
αα) Στα µαθήµατα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και «Αγωγή Υγείας» υποβάλλουν διορθωµένη
την εργασία τους, σε περίπτωση ατοµικής εργασίας ή επεξεργασµένα τµήµατα της ερευνητικής εργασίας, σε
περίπτωση οµαδικής εργασίας, που έχουν ορίσει οι εξετάζοντες εκπαιδευτικοί. Αν η επιλογή των θεµάτων το επιτρέπει, η εξέταση µπορεί να είναι προφορική ενώπιον
Επιτροπής.
ββ) Στο µάθηµα «Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» υποβάλλουν διορθωµένη την εργασία, το προσωπικό τους
ηµερολόγιο και τον ατοµικό τους φάκελο προς επαναξιολόγηση. Η εξέταση µπορεί να είναι προφορική ενώπιον Επιτροπής.
γγ) Στο µάθηµα «Ζώνη Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων» (Ζ.Δ.Δ.) επιλέγουν ένα (1) από τα θέµατα της
Ζ.Δ.Δ. και προχωρούν σε σύντοµη προφορική παρουσίαση του θέµατος ενώπιον επιτροπής ή υποβάλλουν µικρής έκτασης παραδοτέο.
Άρθρο 129
Απόλυση και απόκτηση πτυχίου Παραποµπή µαθητών Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
1. Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. από
το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής και της Γ΄ τάξης
του τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος
2019-2020 και εφεξής:
α) Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο., όπως ορίζεται στο άρθρο 134, είναι τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5).
β) Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των µαθηµάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης, είναι τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) και σε κανένα από τα µαθήµατα αυτά ο
Β.Ε.Ε. δεν είναι µικρότερος του οκτώ (8,00).
2. Οι µαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαµβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέµπονται
σε ειδικές εξεταστικές περιόδους τον Ιούνιο και τον Σεπτέµβριο του ιδίου έτους και εξετάζονται ως ακολούθως:
α) Οι µαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν λάβει πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα µαθήµατα της
ειδικότητας, στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι µικρότερος
του εννέα και 0,5 ως εξής:
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αα) Στα θεωρητικά και σχεδιαστικά µαθήµατα ειδικότητας εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθµού αποτελεί τον Β.Ε.Ε.
του µαθήµατος.
ββ) Στα εργαστηριακά µαθήµατα οι µαθητές εξετάζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 128.
γγ) Στα µεικτά µαθήµατα οι µαθητές εξετάζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 128.
β) Οι µαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν
έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται
σε όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας
στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι µικρότερος του εννέα και
0,5 ως εξής:
αα) Στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας, στα σχεδιαστικά
και θεωρητικά µαθήµατα οι µαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθµού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του µαθήµατος.
ββ) Στα εργαστηριακά µαθήµατα οι µαθητές εξετάζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 128.
γγ) Στα µεικτά µαθήµατα οι µαθητές εξετάζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 128.
γ) Ο τρόπος γραπτής εξέτασης των µαθηµάτων στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεµβρίου
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 121 και της παραγράφου 6 του άρθρου 126.
3. Για τους µαθητές που µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου δεν λαµβάνουν απολυτήριο ή δεν λαµβάνουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω:
α) Επαναλαµβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυµούν, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από
τους κηδεµόνες των µαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον
είναι ενήλικοι. Αν επαναλάβουν τη φοίτηση και:
αα) δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, παρακολουθούν όλα
τα µαθήµατα της Ειδικότητάς τους,
ββ) δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο, αλλά έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο,
παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και
Ειδικότητας.
β) Προσέρχονται στις επόµενες εξεταστικές περιόδους οποιουδήποτε άλλου σχολικού έτους, εξεταζόµενοι προφορικά και γραπτά.
Σε αυτή την περίπτωση:
αα) αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο εξετάζονται σε όλα τα µαθήµατα της Ειδικότητάς τους,
ββ) αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.
4. Αν οι µαθητές της παραγράφου 3 δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριµένου σχολικού έτους, προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους στα µαθήµατα στα οποία ο
βαθµός επίδοσης τους είναι µικρότερος του εννέα και
0,5 (9,5) και εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Αν δεν

λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο µπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου των επόµενων σχολικών ετών και να εξεταστούν προφορικά
και γραπτά σε όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Σε όσα από τα παραπάνω µαθήµατα στα οποία εξετάστηκαν ο Β.Ε.Ε είναι µικρότερος του εννέα
και 0,5 (9,5), παραπέµπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά και γραπτά µόνο σε αυτά τα µαθήµατα.
5. Η εξεταστέα ύλη και τα εξεταζόµενα µαθήµατα για
τους µαθητές της παραγράφου 3 είναι αυτά που έχουν
ορισθεί για τους µαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους που προσέρχονται στις εξετάσεις. Η διαδικασία απόλυσης, απόκτησης πτυχίου και παραποµπής
τους είναι αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου και ισχύει για κάθε σχολικό έτος.
6. Για τους ανωτέρω µαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. µόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαµβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές
περιόδους Ιουνίου, Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους ισχύουν
κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.
Άρθρο 130
Μαθητές παρελθόντων ετών
1. Οι µαθητές των εξής κατηγοριών:
α) οι µαθητές της Γ΄ τάξης ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006 (A΄ 146) καθώς και οι µαθητές της Γ΄ τάξης
ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (A’ 193) σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, οι οποίοι είχαν παραπεµφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και τα
δύο, και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου
Μαΐου-Ιουνίου της Γ΄ τάξης ηµερησίου ΕΠΑ.Λ.,
β) οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006, καθώς και οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017
και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεµφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και τα δύο, και οι οποίοι
για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της
Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
γ) οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006, καθώς και οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017
και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεµφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και τα δύο, και οι οποίοι
από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης εξετάζονται προφορικά
και γραπτά ως εξής:
αα) Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα µαθήµατα της ειδικότητάς τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας.
Αν οι µαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριµένου σχολικού έτους,
τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους
του Ιουνίου, Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους στα µαθήµατα,
στα οποία ο βαθµός επίδοσής τους είναι µικρότερος του
εννέα και πέντε δέκατα (9,5) εξεταζόµενοι προφορικά
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και γραπτά. Αν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο ισχύουν όσα
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 129. Ειδικότερα, για τα εργαστηριακά µαθήµατα,
τα µεικτά µαθήµατα µε εργαστηριακό µέρος και τα µαθήµατα µε κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131.
ββ) Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν
δεν έχουν απολυτήριο ούτε πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας
και Ειδικότητας για την απόκτηση απολυτηρίου ή και
πτυχίου. Αν οι µαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και
πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριµένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεµβρίου
του ιδίου έτους στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης τους είναι µικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα
(9,5) εξεταζόµενοι προφορικά και γραπτά. Αν και πάλι
δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 129. Ειδικότερα, για τα εργαστηριακά µαθήµατα, τα µεικτά µαθήµατα µε εργαστηριακό µέρος και τα
µαθήµατα µε κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο
131.
2. Οι µαθητές των εξής κατηγοριών:
α) οι µαθητές της Γ΄ τάξης ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006, καθώς και οι µαθητές της Γ΄ τάξης ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016
και 2016-2017, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. µόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, είχαν παραπεµφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι από το
σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, προσέρχονται στην
τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Γ΄ τάξης ηµερησίου ΕΠΑ.Λ.,
β) οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006, καθώς και οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017
και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. µόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεµφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι για τα
σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, προσέρχονται
στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., και
γ) οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006, καθώς και οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017
και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. µόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεµφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι από
το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται
στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, εξετάζονται προφορικά και
γραπτά σε όλα τα µαθήµατα της ειδικότητας τους για
την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Αν οι µαθητές δεν
λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριµένου σχολικού έτους,
τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους
του Ιουνίου, Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους στα µαθήµατα,
στα οποία ο βαθµός επίδοσης τους είναι µικρότερος του
εννέα και πέντε δέκατα (9,5) εξεταζόµενοι προφορικά
και γραπτά. Αν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο ισχύουν όσα
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 129. Ειδικότερα, για τα εργαστηριακά µαθήµατα,
τα µεικτά µαθήµατα µε εργαστηριακό µέρος και τα µαθήµατα µε κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131.
3. Η αξιολόγηση των µαθητών της Γ΄ τάξης ηµερησίου

ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/
2006, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των µαθηµάτων
που διδάχθηκαν, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, του άρθρου 131 και του π.δ. 50/2008 (Α΄
81). Η αξιολόγηση των µαθητών της Γ΄ τάξης ηµερησίου
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και
2016-2017 και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/
2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, καθώς
και ο τρόπος αξιολόγησης των µαθηµάτων που διδάχθηκαν, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
του άρθρου 131 και του π.δ. 56/2016 (Α΄91).
Άρθρο 131
Εξεταστέα ύλη - προφορικές εξετάσεις - µαθήµατα µε
κλάδους - εργαστηριακά µαθήµατα και µεικτά µαθήµατα µε εργαστηριακό µέρος
1. Για τους µαθητές των άρθρων 128 και 129 η εξεταστέα ύλη ορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 125.
2. Για τους µαθητές του άρθρου 130 και για αυτούς της
Γ΄ τάξης ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που
είχε οριστεί στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών κατά
το σχολικό έτος της φοίτησής τους. Για τους µαθητές
της Γ΄ τάξης ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 20152016, 2016-2017 του ν. 4186/2013, και τους µαθητές της
Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2016-2017,
2017-2018 του ν. 4186/2013, η εξεταστέα ύλη είναι αυτή
που είχε οριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησης
τους στην τελευταία τάξη.
3. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και
διενεργείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου ενώπιον τριµελούς
επιτροπής, µε Πρόεδρο τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και µέλη δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το
εξεταζόµενο µάθηµα. Ο Μ.Ο. των βαθµών των δύο (2)
καθηγητών είναι ο προφορικός βαθµός του µαθητή στο
εξεταζόµενο µάθηµα.
4. Αν οι µαθητές, οι οποίοι παραπέµφθηκαν στην ειδική
εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεµβρίου, έχουν Β.Ε.Ε.
µικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε µαθήµατα
που έχουν κλάδους, εξετάζονται γραπτά και προφορικά
µόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο Β.Ε.Ε τους είναι µικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
5. Στα µαθήµατα εργαστηριακού περιεχοµένου όλοι οι
µαθητές των νόµων 3475/2006 και 4186/2013, που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή και πτυχίο και παραπέµπονται
στις επόµενες εξεταστικές περιόδους για την απόκτηση
απολυτηρίου ή και πτυχίου εξετάζονται στα εργαστηριακά µαθήµατα γραπτά ή προφορικά µε επίδειξη δεξιοτήτων των µαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, ανάλογα µε τη φύση του αντικειµένου
του µαθήµατος. Η µορφή της εξέτασης ορίζεται µε απόφαση του Διευθυντή, µετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό µάθηµα και µπορεί να επιλεγεί µια µορφή εξέτασης ή και συνδυασµός
αυτών. Ειδικότερα:
α) Αν επιλεγεί µόνο γραπτή µορφή εξέτασης στο εργαστηριακό µάθηµα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα µαθήµατα θεωρητικού
περιεχοµένου τοµέων και ειδικοτήτων. Ο γραπτός βαθµός της εξέτασης είναι ο Β.Ε.Ε. στο µάθηµα.
β) Όταν το εργαστηριακό µάθηµα διδάσκεται από έναν
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(1) εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού µαθήµατος συγκροτείται επιτροπή αποτελούµενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό
της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόµενο µάθηµα. Σε περίπτωση επιλογής
προφορικής εξέτασης, βαθµός του µαθήµατος είναι ο
Μ.Ο. των βαθµών των δύο (2) βαθµολογητών, ο οποίος
αποτελεί και το Β.Ε.Ε. στο µάθηµα.
6. Στα µεικτά µαθήµατα µε εργαστηριακό µέρος όλοι οι
µαθητές του ν. 3475/2006 και του ν. 4186/2013, που δεν
έχουν λάβει απολυτήριο ή και πτυχίο και παραπέµπονται
στις επόµενες εξεταστικές περιόδους για την απόκτηση
απολυτηρίου ή και πτυχίου εξετάζονται στα ανωτέρω
µαθήµατα ως εξής:
α) Για να αποκτήσουν Ε.Π.Β. εξετάζονται προφορικά
στο θεωρητικό µέρος του µεικτού µαθήµατος, ενώ στο
εργαστηριακό µέρος του µεικτού µαθήµατος εξετάζονται γραπτά ή προφορικά µε επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, ανάλογα
µε τη φύση του αντικειµένου του µαθήµατος. Η µορφή
της εξέτασης ορίζεται από τον Διευθυντή, µετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό µάθηµα και µπορεί να επιλεγεί µια µορφή εξέτασης ή και συνδυασµός αυτών. Αν επιλεγεί µόνο γραπτή
µορφή εξέτασης στο εργαστηριακό µάθηµα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα
µαθήµατα θεωρητικού περιεχοµένου τοµέων και ειδικοτήτων. Αν επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης,
τότε για την εξέταση του εργαστηριακού µέρους του
µεικτού µαθήµατος συγκροτείται επιτροπή αποτελούµενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας
που έχει σε ανάθεση το εξεταζόµενο µάθηµα. Βαθµός
του εργαστηριακού µέρους του µεικτού µαθήµατος είναι
ο Μ.Ο. των βαθµών των δύο (2) βαθµολογητών. Ο Μ.Ο.
του θεωρητικού και εργαστηριακού µέρους αποτελεί τον
Ε.Π.Β. στο µεικτό µάθηµα.
β) Για να αποκτήσουν Γραπτό Βαθµό (Γ.Β.) στο µεικτό
µάθηµα, εξετάζονται γραπτά στο θεωρητικό µέρος του
µεικτού µαθήµατος. Ως Γ.Β. του εργαστηριακού µέρους
του µεικτού µαθήµατος θεωρείται ο βαθµός που απέκτησαν στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος, σύµφωνα
µε την περιπτωση α΄ της παραγράφου 6 του παρόντος
άρθρου. Ο Μ.Ο. του Γ.Β. του θεωρητικού και του εργαστηριακού µέρους αποτελεί τον Γ.Β. στο µεικτό µάθηµα
και ως Β.Ε.Ε. για το µεικτό µάθηµα ορίζεται ο Μ.Ο. του
Ε.Π.Β. και του Γ.Β..
Άρθρο 132
Μαθητές µη προσερχόµενοι στις γραπτές εξετάσεις
1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται µετά την ανακοίνωση των θεµάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθµολογείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων µε τον κατώτερο βαθµό «κακώς» µηδέν (0).
2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 µαθητές που απουσιάζουν δικαιολογηµένα από την εξέταση µαθήµατος λόγω ασθένειας, µε αίτηση του γονέα/κηδεµόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., εξετάζονται άλλη ηµέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Μαΐου-Ιουνίου, την οποία ορίζει µε απόφασή του ο Σύλλογος Διδα-

σκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωµάτευση ή µε υπεύθυνη δήλωση των κηδεµόνων των µαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι. Η ίδια διαδικασία
ακολουθείται σε περίπτωση που συντρέχει άλλος σοβαρός λόγος που βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση των
γονέων/κηδεµόνων των µαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρµόζονται και
για τους µαθητές που αποχωρούν µετά την ανακοίνωση
των θεµάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εµφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωµάτευση ή µε υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεµόνων
των µαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι.
4. Οι µαθητές όλων των τάξεων, αν δεν προσέλθουν
σε εξετάσεις µέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου
Μαΐου-Ιουνίου, λόγω σοβαρών προβληµάτων υγείας ή
σοβαρού κωλύµατος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη
δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείας διαρκεί καθ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, στην ειδική
εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου σε όσα µαθήµατα
δεν εξετάσθηκαν. Το σοβαρό πρόβληµα υγείας βεβαιώνεται µε τα εξής δικαιολογητικά:
α) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από δηµόσιο
νοσοκοµείο, τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστηµιακού Τµήµατος, ή
β) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από Δηµόσιο
Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, ή
γ) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από ιδιωτικό
νοσοκοµείο, τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα
του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή
της ιδιωτικής κλινικής.
5. Για τους µαθητές της παραγράφου 4 ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσµατος µετά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, ούτε µετά την
ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, εφόσον το πρόβληµα διαρκεί.
6. Όσοι από τους παραπάνω µαθητές εκτός από τα µαθήµατα στα οποία δικαιολογηµένα απουσίασαν, έχουν
συγκεντρώσει σε ένα (1) ή και περισσότερα µαθήµατα,
στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί, Β.Ε.Ε. µικρότερο του
εννέα και πέντε δέκατα (9,5) µπορούν να προσέλθουν
στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείας διαρκεί
καθ΄ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεµβρίου και στα µαθήµατα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι µαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι γονείς/κηδεµόνες τους, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.
εντός τριών (3) ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι µαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεµβρίου, σε όλα τα µαθήµατα στα οποία δικαιολογηµένα απουσίασαν, καθώς και σε όλα τα
µαθήµατα στα οποία συγκέντρωσαν βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
7. Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και µαθητές
«κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., καθώς
και οι συµµετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

103
Άρθρο 133
Εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθµού (Ε.Π.Β.) και
του Βαθµού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά µάθηµα
1. Οι βαθµοί αξιολόγησης µαθηµάτων είναι οι εξής:
α) Προφορικός Βαθµός Τετραµήνου (Π.Β.Τ.): είναι ο
βαθµός που προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση του
µαθητή στη διάρκεια του τετραµήνου και σηµειώνεται µε
ακέραιο αριθµό.
β) Ετήσιος Προφορικός Βαθµός (Ε.Π.Β.): είναι ο µέσος
όρος (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ. των δύο (2) τετραµήνων και σηµειώνεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
γ) Γραπτός Βαθµός (Γ.Β.): Είναι ο βαθµός που προκύπτει από τη βαθµολόγηση των γραπτώς εξεταζοµένων
µαθηµάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Η βαθµολόγηση γίνεται στην κλίµακα
0-100 µε ακέραιους µόνο αριθµούς και ο τελικός βαθµός
του γραπτού ανάγεται στην κλίµακα 0-20 και γράφεται
ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
δ) Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.): είναι ο Μ.Ο. του
Ε.Π.Β. µε τον αντίστοιχο Γ.Β., σηµειώνεται µε προσέγγιση δεκάτου και εξάγεται κατά περίπτωση ως εξής:
αα) Μαθήµατα Γραπτώς Εξεταζόµενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις: Στο τέλος κάθε τετραµήνου τα µαθήµατα βαθµολογούνται µε
τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραµήνου, από
τον µέσο όρο των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β.. Από
τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις,
εξάγεται ο Γ.Β. και ο Β.Ε.Ε. για κάθε µάθηµα προκύπτει
από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. µε τον αντίστοιχο Γ.Β..
ββ) Μαθήµατα µη Εξεταζόµενα: Στο τέλος κάθε τετραµήνου τα µαθήµατα βαθµολογούνται µε τον Π.Β.Τ.. Στο
τέλος του δευτέρου τετραµήνου, από τον Μ.Ο. των δύο
(2) Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β. και ο Β.Ε.Ε. για κάθε µάθηµα ταυτίζεται µε τον Ε.Π.Β. του µαθήµατος.
γγ) Μαθήµατα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε
κλάδους, σύµφωνα µε το άρθρο 117: Στο τέλος κάθε τετραµήνου, κάθε κλάδος µαθήµατος βαθµολογείται µε
τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραµήνου, από
τον Μ.Ο. των δύο (2) Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β. για κάθε
κλάδο. Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι γραπτώς
εξεταζόµενος (π.χ. Άλγεβρα), τότε από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, προκύπτει ο
Γ.Β. του κλάδου και ο Β.Ε.Ε. του κλάδου προκύπτει από
τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. µε τον αντίστοιχο Γ.Β.. Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι µη εξεταζόµενος, όπως
Γεωµετρία, Φυσική Γ΄ τάξης Ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. κ.ά., τότε ο Β.Ε.Ε. του κλάδου ταυτίζεται µε τον Ε.Π.Β. και ο
Β.Ε.Ε. του µαθήµατος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο.
των Β.Ε.Ε. των κλάδων του.
δδ) Μεικτά µαθήµατα µε θεωρητικό και εργαστηριακό
µέρος:
i. Θεωρητικό Μέρος Μεικτού Μαθήµατος: Στο τέλος
κάθε τετραµήνου το θεωρητικό µέρος βαθµολογείται µε
τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραµήνου, προκύπτει ο Ε.Π.Β. για το θεωρητικό µέρος, από τον Μ.Ο. των
δύο Π.Β.Τ. του θεωρητικού µέρους. Αν το θεωρητικό µέρος είναι γραπτώς εξεταζόµενο, τότε από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, προκύπτει ο
Γ.Β. του θεωρητικού µέρους, του µεικτού µαθήµατος. Ο
Β.Ε.Ε. του θεωρητικού µέρους προκύπτει από τον Μ.Ο.
του Ε.Π.Β. µε τον αντίστοιχο Γ.Β. και στην περίπτωση
που το θεωρητικό µέρος είναι µη εξεταζόµενο, τότε ο

Β.Ε.Ε. του θεωρητικού µέρους ταυτίζεται µε τον Ε.Π.Β..
ii. Εργαστηριακό Μέρος Μεικτού Μαθήµατος: Στο τέλος κάθε τετράµηνου το εργαστηριακό µέρος βαθµολογείται µε τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραµήνου, προκύπτει ο Ε.Π.Β. για το εργαστηριακό µέρος, από
τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ. του εργαστηριακού µέρους και
ο Β.Ε.Ε. του εργαστηριακού µέρους ταυτίζεται µε τον
Ε.Π.Β. του εργαστηριακού µέρους.
iii. Ο Β.Ε.Ε. του µεικτού µαθήµατος είναι ο Μ.Ο. των
Β.Ε.Ε. των δύο µερών του (θεωρητικού και εργαστηριακού).
εε) Μαθήµατα Προσανατολισµού και Επιλογής: ακολουθούν τον ίδιο τρόπο εξαγωγής Β.Ε.Ε. µε αυτόν των
µη Εξεταζοµένων Μαθηµάτων της υποπερίπωσης. ββ΄
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθµός ενός µαθήµατος σε ένα τετράµηνο, τότε ο
βαθµός που λείπει, αναπληρώνεται από τον βαθµό του
µαθήµατος του άλλου τετραµήνου.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθµολογία ενός µαθήµατος σε κανένα τετράµηνο
και εφόσον η φοίτηση του µαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριµελή επιτροπή από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας
ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραµήνου, το αργότερο, την επόµενη ηµέρα
από τη λήξη των µαθηµάτων του Β΄ τετραµήνου. Το αποτέλεσµα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον Ε.Π.Β. του
µαθήµατος που είναι ο Μ.Ο. των βαθµών των δύο (2) εξεταστών. Σε περίπτωση που ο µαθητής δεν προσέλθει
αδικαιολόγητα στην εξέταση αυτή, βαθµολογείται µε
βαθµό «κακώς» - µηδέν (0).
Άρθρο 134
Εξαγωγή του Βαθµού Προαγωγής Εξαγωγή του Βαθµού Απολυτηρίου Γενικός Μέσος Όρος - (Γ.Μ.Ο.)
1. Εξαγωγή του βαθµού προαγωγής: Για τις τάξεις Α΄
και Β΄ ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από τον Μ.Ο. των
Β.Ε.Ε. του µαθητή όλων των µαθηµάτων, πλην της Φυσικής Αγωγής, και εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου.
2. Εξαγωγή του βαθµού απολυτηρίου: Για τη Γ΄ τάξη
ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του
µαθητή όλων των µαθηµάτων, πλην της Φυσικής Αγωγής, και εκφράζεται µε προσέγγιση δεκάτου.
Άρθρο 135
Βαθµός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. - Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
1. Βαθµός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο. των µαθηµάτων
της τελευταίας τάξης, σύµφωνα µε το άρθρο 134. Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθµό, ο τοµέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο µαθητής και οι
Β.Ε.Ε. των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης.
2. Βαθµός πτυχίου για το ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των
Β.Ε.Ε. των µαθηµάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης. Στο
πτυχίο αναγράφονται, εκτός από τον βαθµό, ο τοµέας
και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο µαθητής.
3. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται µία φορά
και δεν αλλάζουν.
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Άρθρο 136
Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις
των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»
µαθητών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες µαθητές της Α΄ τάξης εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου σε όλα τα µαθήµατα.
2. Για τα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα, οι κατ’ ιδίαν
διδαχθέντες µαθητές εξετάζονται στις ίδιες ηµεροµηνίες, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέµατα µε
τους µαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.. Για τα µη εξεταζόµενα µαθήµατα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύµφωνα
µε το άρθρο 125.
3. Στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, η βαθµολογία διαµορφώνεται µόνο από τα εξεταστέα αντικείµενα του αθλήµατος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν.
4. Στα µαθήµατα Προσανατολισµού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελµατικός
Προσανατολισµός-Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο
µάθηµα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» οι µαθητές παραδίδουν γραπτή εργασία, σύµφωνα µε οδηγίες του διδάσκοντος.
5. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και
διενεργείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, για κάθε µάθηµα ενώπιον τριµελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ως
Πρόεδρο και µέλη δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα, για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των
βαθµών των δύο (2) εκπαιδευτικών αντιστοιχεί µε τον
Ε.Π.Β. του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Ο Β.Ε.Ε. είναι ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. µε τον αντίστοιχο Γ.Β. και σηµειώνεται µε προσέγγιση δεκάτου.
6. Αν οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες µαθητές παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του ίδιου έτους, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα µαθήµατα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι µικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), οπότε και προάγονται, εφόσον έχουν
Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5).
7. Το πρόγραµµα εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου
µπορεί να διευρυνθεί χρονικά, ορίζεται από τον Σύλλογο
Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του
ΕΠΑ.Λ. στους µαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την έναρξή του.
8. Τα γραπτά δοκίµια των µαθητών του άρθρου αυτού
βαθµολογούνται και αναβαθµολογούνται µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των µαθητών
της τάξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.
9. Οι µαθητές του παρόντος άρθρου προάγονται κατά
τις διατάξεις των άρθρων 128 και 129. Οι υπαγόµενοι
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη
λήξη των µαθηµάτων του Β΄ τετραµήνου. Οι κατ’ ιδίαν
διδαχθέντες µαθητές προάγονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες µαθητές.

Άρθρο 137
Μαθητές από ξένα σχολεία
1. Οι µαθητές των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου
2 του π.δ. 155/1978 (Α΄ 33), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 3 του π.δ. 182/1984 (Α΄ 60), που φοιτούν σε
ελληνικό ΕΠΑ.Λ., προάγονται ή απολύονται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των παραγράφων αυτών.
Για τους µαθητές από ξένα σχολεία:
α) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό
ΕΠΑ.Λ., εφαρµόζεται το άρθρο 128 µε ταυτόχρονη µείωση του προβλεπόµενου µέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο µονάδες,
β) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρµόζεται το άρθρο 128 µε ταυτόχρονη
µείωση του προβλεπόµενου µέσου όρου εννέα και 0,5
(9,5) κατά µία µονάδα. Οι µαθητές της κατηγορίας αυτής,
µετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται, βαθµολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις για τους µαθητές της ηµεδαπής.
2. Οι µαθητές του παρόντος άρθρου, στα µαθήµατα για
τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση, εξετάζονται
από επιτροπή που ορίζεται, σύµφωνα µε την
23519/Γ2/01-03-2010 υπουργική απόφαση (Β΄ 258) «Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάµεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια
των τετραµήνων των µαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ.
µε αναπηρία και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Λ., για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 για τα ηµερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ..
4. Οι µαθητές του παρόντος άρθρου εξετάζονται στα
µαθήµατα για τα οποία προβλέπεται εξέταση από επιτροπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 133.
5. Στους αποφοίτους του παρόντος άρθρου χορηγείται
απολυτήριο ή και πτυχίο ΕΠΑ.Λ., στο οποίο αναγράφεται
ότι, χορηγήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 138
Υπολογισµός βαθµού µε προσέγγιση δεκάτου
Όπου αναφέρεται υπολογισµός βαθµού µε προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισµό του βαθµού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αµέσως επόµενο, παραλειποµένων των λοιπών και, εάν είναι µικρότερο του
πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του
πρώτου, δεκαδικά ψηφία.
Άρθρο 139
Εξετάσεις µαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
ηµερησίων και εσπερινών τριετούς φοίτησης
1. Οι ρυθµίσεις για την αξιολόγηση, τις προαγωγικές
εξετάσεις και την προαγωγή των µαθητών των δηµόσιων
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ΕΠΑ.Λ. ισχύουν και για τους µαθητές των ιδιωτικών
ΕΠΑ.Λ..
2. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των µαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα που διδάσκονται στην τελευταία τάξη, ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς των δηµοσίων ΕΠΑ.Λ. και
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 142.
3. Για τις ειδικές εξεταστικές περιόδους των επαναληπτικών εξετάσεων ορίζονται επιτροπές µε νέα σύνθεση,
στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και µέλη που µετείχαν σε προηγούµενες Επιτροπές.
4. Οι εκπαιδευτικοί των δηµοσίων ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατό
να ορίζονται µέλη σε περισσότερες από µία (1) Επιτροπές και µέχρι τρεις (3) το ανώτερο, ύστερα από γραπτή
αιτιολόγηση του Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι αρµόδιος για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 142.
5. Πέρα από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, οι
απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των µαθητών των
ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των µαθητών των δηµοσίων ΕΠΑ.Λ..
Άρθρο 140
Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων - εξέταστρα
1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των µαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών εξεταστικών περιόδων διενεργούνται κάθε χρόνο στις ηµεροµηνίες που
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, για τις αντίστοιχες εξετάσεις των µαθητών των δηµοσίων ΕΠΑ.Λ..
2. Οι µαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που προσέρχονται
στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, καταβάλλουν
εξέταστρα για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα.
Άρθρο 141
Εποπτεία απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων
Την εποπτεία της διενέργειας των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των µαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. έχει ο Διευθυντής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρµοδιότητάς του.
Άρθρο 142
Εξεταστικές Επιτροπές - Επιτηρητές
1. Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχει την εποπτεία των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., ορίζονται ο Πρόεδρος, η Γραµµατεία και τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που είναι δηµόσιοι εκπαιδευτικοί.
Ως Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται µόνιµος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),
κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), µε
βαθµό τουλάχιστον Β΄ που υπηρετεί σε ΕΠΑ.Λ..
Ως µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζονται εκπαιδευτικοί των δηµοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε. µε την εξής προϋπόθεση: Ο αριθµός των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής υπολογίζεται µε βάση την αρχή ότι, για κάθε εξετα-

ζόµενο µάθηµα ορίζεται ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε
ανάθεση το εξεταζόµενο µάθηµα και ότι, η σχέση µεταξύ
του αριθµού των µελών της επιτροπής και του αριθµού
των προς διόρθωση γραπτών δοκιµίων, για κάθε ειδικότητα, είναι ένα (1) προς εξήντα (60) το ανώτερο.
Ως Γραµµατέας της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται ένας (1) εκπαιδευτικός της Δ.Ε.. Όταν οι µαθητές του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις είναι περισσότεροι
από εκατό (100), ορίζεται ένας (1) ακόµη εκπαιδευτικός,
ως Γραµµατέας. Όταν οι µαθητές του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.
που δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις υπερβαίνουν τους διακόσιους (200), είναι δυνατό, µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου της παρούσας να ορίζονται περισσότερες της µιας (1) Εξεταστικές Επιτροπές.
2. Στην Εξεταστική Επιτροπή η οποία διενεργεί τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των µαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., συµµετέχουν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. και σε αναλογία ίση προς
τον αριθµό των εκπαιδευτικών του δηµοσίου, που είναι
µέλη της Επιτροπής. Με πρόταση του Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης, ορίζει µε πράξη του τα µέλη της Επιτροπής που προέρχονται από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..
3. Αν υπάρχουν εξεταζόµενα µαθήµατα, για τα οποία
δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί δηµοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε.,
αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόµενο µάθηµα ή ο αριθµός τους δεν επαρκεί ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορισθούν µέλη της
Εξεταστικής Επιτροπής µόνιµοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές και ωροµίσθιοι από τα Γενικά Λύκεια ή Τ.Ε.Ι., ύστερα από συνεννόηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Δ.Ε. µε τον Πρύτανη των Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευτικός. Δεν επιτρέπεται ο ορισµός των προαναφερόµενων ως µελών της Εξεταστικής Επιτροπής, αν έχουν διδάξει έστω και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. την τελευταία πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων τριετία ή έχουν εργαστεί την τελευταία πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων τριετία
στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..
4. Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκιµασίες των µαθητών ορίζονται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ως επιτηρητές ένα (1) τουλάχιστον µέλος της επιτροπής που προέρχεται από τον δηµόσιο τοµέα και ένας (1) εκπαιδευτικός του ιδιωτικού
ΕΠΑ.Λ..
Άρθρο 143
Υποχρεώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής
πριν και µετά την έναρξη
των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων
1. Πριν από την έναρξη διεξαγωγής των απολυτηρίων
και πτυχιακών εξετάσεων ο Πρόεδρος µε δύο (2) τουλάχιστον µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούµενης από δηµόσιους εκπαιδευτικούς και τον Γραµµατέα
της επιτροπής, διαπιστώνουν:
α) αν οι µαθητές πληρούν τις προϋποθέσεις για συµµετοχή στις εξετάσεις και
β) αν έχουν καταχωρισθεί στα ατοµικά δελτία των εξε-
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ταζόµενων µαθητών οι προφορικοί βαθµοί των τετραµήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσεων, αν δεν
έχει προηγηθεί η καταχώριση των βαθµών αυτών.
2. Ο Διευθυντής του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. παραδίδει στον
Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής καταστάσεις µε τα
ονόµατα των µαθητών που δικαιούνται να προσέλθουν
στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις µε αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και την αναλυτική βαθµολογία των τετραµήνων κατά µάθηµα.
3. Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, σε συνεργασία µε τον Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., καταρτίζουν το πρόγραµµα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέµα που
κρίνει ο Πρόεδρος απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων.
4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του έχοντος την εποπτεία των εξετάσεων, η οποία κοινοποιείται στην οικεία
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική έγγραφη εισήγηση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, µπορεί να ορισθούν διδακτήρια ή εργαστήρια δηµόσιου σχολείου, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή µέρους αυτών,
εφόσον τα κτίρια ή τα εργαστήρια του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.
δεν επαρκούν ή δεν κρίνονται κατάλληλα για την οµαλή
και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.
5. Κατά τη διενέργεια των απολυτήριων και πτυχιακών
εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, για την κατάρτιση των θεµάτων των εξετάσεων και για τη βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων ισχύουν τα εξής:
α) Για την κατάρτιση των θεµάτων των εξετάσεων:
αα. Τα θέµατα για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα, καταρτίζονται από διµελή επιτροπή και υπογράφονται και από
τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από έναν (1) εκπαιδευτικό των δηµοσίων
ΕΠΑ.Λ. ή Γενικών Λυκείων ή Τ.Ε.Ι., ίδιας ειδικότητας ή
ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόµενο µάθηµα και έναν (1) εκπαιδευτικό του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το
εξεταζόµενο µάθηµα ο οποίος έχει προταθεί για την Εξεταστική Επιτροπή.
ββ. Οι ίδιες διµελείς Επιτροπές εξετάζουν προφορικά
τους µαθητές όταν προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις προφορική εξέταση αντί γραπτής.
γγ. Στον χώρο που έχει επιλεγεί για την κατάρτιση
των θεµάτων των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άλλα άτοµα, εκτός από τα µέλη της οικείας διµελούς επιτροπής και τον Προέδρο της Εξεταστικής Επιτροπής.
β) Για τη βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων:
αα. Τα γραπτά δοκίµια των απολυτηρίων και πτυχιακών
εξετάσεων των µαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, διορθώνονται και βαθµολογούνται από τη διµελή επιτροπή.
ββ. Πρώτος διορθώνει και βαθµολογεί στην κλίµακα
0-100 κάθε γραπτό δοκίµιο ο εκπαιδευτικός του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. σε χώρο που έχει επιλεγεί γι’ αυτόν τον σκοπό, και στη συνέχεια καλύπτει τη βαθµολογία µε αδιαφανές αυτοκόλλητο. Στη συνέχεια, τα γραπτά αυτά διορθώνονται και βαθµολογούνται από το µέλος της Επιτροπής
του δηµοσίου.
γγ. Ο Μ.Ο. των δύο (2) βαθµών αποτελεί το Γ.Β. του

δοκιµίου του µαθητή, ο οποίος εκφράζεται στην κλίµακα
0-100, ανάγεται στην κλίµακα 0-20 και εκφράζεται ως
δεκαδικός, όπου απαιτείται.
δδ. Σε περίπτωση που ο βαθµός του εκπαιδευτικού του
ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., διαφέρει από τον βαθµό του µέλους
της επιτροπής που προέρχεται από το δηµόσιο περισσότερο από δώδεκα (12) µονάδες στην κλίµακα 0-100, το
γραπτό δοκίµιο αναβαθµολογείται αυτεπάγγελτα. Στις
περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής διαβιβάζει τα προς αναβαθµολόγηση γραπτά δοκίµια
µε καλυµµένα όλα τα στοιχεία των µαθητών και τους αρχικούς βαθµούς των εκπαιδευτικών µαζί µε επικυρωµένα
αντίγραφα των θεµάτων στην αρµόδια Διεύθυνση Δ.Ε.,
όπου και αναβαθµολογούνται, όπως ορίζεται µε την απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του παρόντος.
εε. Ο Β.Ε.Ε κάθε µαθητή για κάθε µάθηµα προκύπτει,
σύµφωνα µε το άρθρο 133.
Άρθρο 144
Έκδοση αποτελεσµάτων Αρχείο απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων
1. Οι Β.Ε.Ε. των µαθητών σε κάθε µάθηµα καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα ατοµικά δελτία των µαθητών και
το τελικό αποτέλεσµα της ετήσιας επίδοσης του µαθητή
δίνεται από τον Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του µαθητή όλων των µαθηµάτων, πλην της Φυσικής Αγωγής, και εκφράζεται µε
προσέγγιση δεκάτου, όπως ορίζεται στο άρθρο 134.
2. Βαθµός πτυχίου για το ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των
Β.Ε.Ε. των µαθηµάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης.
3. Η διµελής Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό,
στο οποίο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά και κατά
ειδικότητα οι απολυόµενοι µαθητές και η κατά µάθηµα
βαθµολογία, καθώς και ο Βαθµός Απολυτηρίου τους
(Γ.Μ.Ο.) αριθµητικώς και ολογράφως, καθώς και οι παραπεµπόµενοι και απορριπτόµενοι µαθητές, µε τα οφειλόµενα για τον κάθε έναν µαθήµατα. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού και αντίγραφο του µητρώου των µαθητών
του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται µε µέριµνα του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής στον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου και αρχειοθετούνται. Με βάση το
αρχείο αυτό γίνεται η θεώρηση και επικύρωση των τίτλων των µαθητών των αντίστοιχων ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ..
4. Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατοµικού δελτίου κάθε µαθητή µεταφέρονται ο γενικός βαθµός απόλυσης ή πτυχίου αριθµητικώς και ολογράφως για
τους απολυόµενους µαθητές ή όσους λαµβάνουν πτυχίο
και τα οφειλόµενα µαθήµατα για τους παραπεµπόµενους
µαθητές. Σε αυτή την περίπτωση, τα καταχωρισµένα
στοιχεία σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής.
Άρθρο 145
Απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις
µαθητών ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους
1. Μαθητές ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, αλλά
το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. στο οποίο φοιτούσαν έχει αναστείλει
τη λειτουργία του, δικαιούνται να προσέλθουν σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις σε ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. της ε-
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πιλογής τους, ύστερα από σχετική απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκε το ιδιωτικό
ΕΠΑ.Λ., που έχει αναστείλει τη λειτουργία του.
2. Οι προαναφερόµενοι µαθητές µπορούν να εξετασθούν και σε δηµόσια ΕΠΑ.Λ. µε την ίδια διαδικασία που
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του δηµοσίου ΕΠΑ.Λ. στο οποίο
θα εξεταστεί ο µαθητής γίνεται από τον Διευθυντή της
οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε..
3. Το άρθρο 136 για τον τρόπο εξέτασης των κατ’ ιδίαν
διδαχθέντων µαθητών των δηµοσίων ΕΠΑ.Λ. εφαρµόζεται και για τους µαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ..
Άρθρο 146
Έκδοση τίτλων σπουδών ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
1. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των µαθητών υπογράφονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, τον
Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. και τρία (3) µέλη της Επιτροπής, που προέρχονται τα δύο (2) από τη Δηµόσια
Εκπαίδευση και το ένα (1) από το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.. Με
µέριµνα του Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. τα απολυτήρια και τα πτυχία υποβάλλονται για θεώρηση και επικύρωση στον Διευθυντή της αρµόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε.,
στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..
2. Μετά τη λήξη του έργου της Εξεταστικής Επιτροπής, η έκδοση των τίτλων σπουδών για τους µαθητές
που έλαβαν µέρος στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις γίνεται από τον Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.,
που τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση στον Διευθυντή της αρµόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε..
3. Αν ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. έχει αναστείλει τη λειτουργία
του, οι τίτλοι των µαθητών που φοίτησαν σε αυτό εκδίδονται από τον Διευθυντή της αρµόδιας Διεύθυνσης
Δ.Ε., µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρούνται στις Διευθύνσεις Δ.Ε., σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 143.
4. Στους τίτλους σπουδών αναγράφονται όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 135.
Άρθρο 147
Αξιολόγηση µαθητευόµενων του µεταλυκειακού
έτους-Τάξης Μαθητείας
1. Η αξιολόγηση των µαθητευόµενων για το εργαστηριακό µάθηµα ειδικότητας, κατά τη διάρκεια και ύστερα
από την ολοκλήρωση του µεταλυκειακού έτους - Τάξης
Μαθητείας, πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη τον
βαθµό επίτευξης µαθησιακών αποτελεσµάτων. Τα κριτήρια αξιολόγησης των µαθησιακών ενοτήτων, τα οποία έχουν κεντρικό ρόλο στα Προγράµµατα Σπουδών (Π.Σ.)
µαθητείας όλων των ειδικοτήτων, είναι τα εξής:
α. άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης,
β. επαρκής εκτέλεση της εργασίας µε ασήµαντα λάθη/παραλείψεις,
γ. επαρκής εκτέλεση της εργασίας µε σηµαντικά λάθη/παραλείψεις,
δ. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας.
2. Η διαβάθµιση των κριτηρίων αξιολόγησης αντιστοιχίζεται σε βαθµολογική κλίµακα 0-20, µε βάση την οποία
υπολογίζονται οι βαθµοί επίδοσης των µαθητών σε όλα
τα µαθήµατα.

3. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επταώρου του εργαστηριακού µαθήµατος ειδικότητας του µεταλυκειακού
έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και στα πλαίσια
της «Ζώνης Ευέλικτου Προγράµµατος Μαθητείας», οι
µαθητευόµενοι εξετάζονται γραπτά ή προφορικά µε επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, ανάλογα µε τη φύση του αντικειµένου
του µαθήµατος. Η µορφή της εξέτασης ορίζεται από τον
εκπαιδευτικό που διδάσκει το εργαστηριακό µάθηµα ειδικότητας και είναι δυνατό να επιλεγεί µια µορφή εξέτασης ή και συνδυασµός αυτών. Ειδικότερα:
α) Αν επιλεγεί γραπτή µορφή εξέτασης, ακολουθείται
η ίδια διαδικασία µε αυτήν που ακολουθείται στα µαθήµατα θεωρητικού περιεχοµένου, όπως ορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 126. Η βαθµολόγηση της γραπτής εξέτασης γίνεται στην κλίµακα 0-100
µε ακέραιους µόνο αριθµούς και ο τελικός βαθµός του
γραπτού ανάγεται στην κλίµακα 0-20 και γράφεται ως
δεκαδικός, όπου απαιτείται.
β) Αν επιλεγεί προφορική µορφή εξέτασης και το εργαστηριακό µάθηµα ειδικότητας διδάσκεται από έναν (1)
εκπαιδευτικό, τότε για την εξέτασή του συγκροτείται Επιτροπή αποτελούµενη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή
του Ε.Κ. κατά περίπτωση, τον διδάσκοντα και έναν (1)
άλλο εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το εξεταζόµενο
µάθηµα. Αν το εργαστηριακό µάθηµα ειδικότητας διδάσκεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, τότε για την εξέτασή
του συγκροτείται Επιτροπή αποτελούµενη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. κατά περίπτωση και τους
δύο (2) διδάσκοντες. Η βαθµολόγηση της προφορικής εξέτασης γίνεται στην κλίµακα 0-20 µε ακέραιους µόνο αριθµούς. Βαθµός του εργαστηριακού µαθήµατος ειδικότητας είναι ο Μ.Ο. των βαθµών των δύο (2) βαθµολογητών και γράφεται ως δεκαδικός µε προσέγγιση δεκάτου.
γ) Τα θέµατα και η βαθµολογία της γραπτής ή προφορικής εξέτασης κατατίθενται στον Διευθυντή του
ΕΠΑ.Λ., ο οποίος έχει και την ευθύνη τήρησης του αρχείου του «µεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας».
4. Ο βαθµός της τελικής αξιολόγησης για το εργαστηριακό µάθηµα ειδικότητας, που πραγµατοποιείται στη
σχολική µονάδα, εκφράζεται στη βαθµολογική κλίµακα
0-20 ως δεκαδικός αριθµός µε προσέγγιση δεκάτου και
έχει συντελεστή βαρύτητας πενήντα τοις εκατό (50%)
στην τελική αξιολόγηση του µαθητή. Αποτυπώνεται στο
Μητρώο του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας»
(Υπόδειγµα 1, Υ.Α. Φ4/132138/Δ4/03.08.2018, Β΄ 3395)
στο πεδίο «ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (0-20)», που συµπληρώνει ο εκπαιδευτικός του µαθήµατος.
5. Ο µαθητευόµενος αξιολογείται και στον χώρο εργασίας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της επιχείρησης, µε
βάση την αξιολόγηση του «Προγράµµατος εκπαίδευσης
στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» σε
βαθµολογική κλίµακα 0-20, µε συντελεστή βαρύτητας
πενήντα τοις εκατό (50%) στην τελική αξιολόγηση.
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6. Η τελική αξιολόγηση του «µεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας» είναι σε βαθµολογική κλίµακα 0-20, εξάγεται από το άθροισµα των βαθµών αξιολόγησης στη
σχολική µονάδα και στον χώρο εργασίας και η παρακολούθηση του «µεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας»
θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο τελικός βαθµός έχει την
ένδειξη τουλάχιστον «10», µε την προϋπόθεση ότι, τόσο
στην αξιολόγηση στη σχολική µονάδα όσο και στην αξιολόγηση στον χώρο εργασίας ο µαθητευόµενος δεν έχει
λάβει βαθµό µικρότερο του «10» στην κλίµακα 0-20. Στη
βεβαίωση παρακολούθησης του «µεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» αναφέρεται µόνο ο χαρακτηρισµός
«Επιτυχώς».
Άρθρο 148
Χαρακτηρισµός των µαθηµάτων για τους µαθητές της
Γ΄ και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019 και Δ΄ τάξης
τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
σχολικού έτους 2019-2020
1. Για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016, σχολικού έτους 2018-2019
και για την Δ΄ τάξη τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 σχολικού έτους 2019-2020 ο χαρακτηρισµός των µαθηµάτων γίνεται κατ’ αντιστοιχία µε
τον χαρακτηρισµό των µαθηµάτων ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, σύµφωνα µε το άρθρο
117.
2. Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο εξέτασης των µαθητών κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, τα µαθήµατα ή κλάδοι µαθηµάτων χαρακτηρίζονται ως:
α) Γραπτώς εξεταζόµενα.
β) Μη εξεταζόµενα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόµενα και τα µη
εξεταζόµενα µαθήµατα ή οι κλάδοι µαθηµάτων κατά τις
προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των
µαθητών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 149
Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των µαθηµάτων
κατά τη διάρκεια των τετραµήνων
1. Η αξιολόγηση και η εξέταση των µαθητών κατά τη
διάρκεια των τετραµήνων, στα µαθήµατα ή κλάδους µαθηµάτων, που ως προς τον τρόπο εξέτασης είναι χαρακτηρισµένα, όπως ακριβώς και τα µαθήµατα του ηµερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα άρθρα 119,
120 και 121.
2. Όσα µαθήµατα της Γ΄ και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζονται ως «γραπτώς
εξεταζόµενα», ενώ τα αντίστοιχά τους των ηµερήσιων
και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης χαρακτηρίζονται ως «µη εξεταζόµενα», αξιολογούνται µε τον τρόπο
που περιγράφεται στα άρθρα 119, 120 και 121, µε τη διαφορά ότι για αυτά τα µαθήµατα πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µία γραπτή δοκιµασία κατά τη διάρκεια του Α΄
τετραµήνου ή του Β΄ τετραµήνου σε περίπτωση που υφίσταται αντικειµενικό πρόβληµα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Ι.Ε.Π., καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των µαθηµάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια
του τετραµήνου.
Άρθρο 150
Τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζοµένων»
µαθηµάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές
και απολυτήριες εξετάσεις
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των
«γραπτώς εξεταζοµένων» µαθηµάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών
των Γ΄ και Δ΄ τάξεων τετραετούς φοίτησης εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016.
Άρθρο 151
Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων
και πτυχιακών εξετάσεων
1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις
των µαθητών των Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
τετραετούς φοίτησης πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 9 του άρθρου
127.
2. Προαγωγή-Παραποµπή µαθητών της Γ΄ τάξης:
α) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης προάγονται όταν ο Γ.Μ.Ο.
των µαθηµάτων τους είναι ίσος ή µεγαλύτερος του εννέα και 0,5 (9,5) µε την προϋπόθεση ότι, ο Β.Ε.Ε. των µαθηµάτων ειδικότητας, που συνεκτιµώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή µεγαλύτερος του οκτώ (8).
Μαθητές µε µικρότερο Γ.Μ.Ο. παραπέµπονται σε ειδική
εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα µαθήµατα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι µικρότερος του εννέα και
0,5 (9,5) και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά.
Μαθητές µε Γ.Μ.Ο. ίσο ή µεγαλύτερο του εννέα και 0,5
(9,5), αλλά µε Β.Ε.Ε. στα µαθήµατα ειδικότητας που συνεκτιµώνται για την απόκτηση του πτυχίου, µικρότερο
του οκτώ (8) παραπέµπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα συγκεκριµένα µαθήµατα και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. Για τα
µαθήµατα των παραπάνω περιπτώσεων ως Β.Ε.Ε. υπολογίζεται ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθµού. Οι µαθητές προάγονται εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) µε την προϋπόθεση ότι, ο
Β.Ε.Ε. των µαθηµάτων ειδικότητας, που συνεκτιµώνται
για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή µεγαλύτερος του
οκτώ (8).
β) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι προάγονται, εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2019-2020. Από
το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφονται
στη Γ΄ τάξη του ιδίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή µετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ηµερήσιου ή άλλου
εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
γ) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2019 δεν προάγονται, προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου
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2019, η οποία πραγµατοποιείται πριν από την έναρξη
των µαθηµάτων και εξετάζονται γραπτά και προφορικά
στα µαθήµατα, στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι µικρότερος του
εννέα και 0,5 (9,5). Ειδικότερα για τα εργαστηριακά µαθήµατα και το εργαστηριακό µέρος των µεικτών µαθηµάτων, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όσα αναφέρονται στο άρθρο 128.
Οι συγκεκριµένοι µαθητές εφόσον:
αα) έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) και
στα µαθήµατα ειδικότητας που συνεκτιµώνται στο πτυχίο τουλάχιστον οκτώ (8), προάγονται και εγγράφονται στη
Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020,
ββ) έχουν Β.Ε.Ε. µικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε
µάθηµα ή σε µαθήµατα Τοµέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, από το σχολικό έτος
2019-2020 και εφεξής, µπορούν να συµµετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου
στα συγκεκριµένα µαθήµατα και αφού πάρουν βαθµό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή µετεγγράφονται
στη Γ΄ τάξη ηµερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
γγ) έχουν Β.Ε.Ε. ίσο ή µεγαλύτερο του εννέα και 0,5
(9,5) σε όλα τα µαθήµατα Τοµέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίστηκαν µε την προαναφερθείσα απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ανεξάρτητα από το Β.Ε.Ε. των υπολοίπων µαθηµάτων, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή µετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ηµερήσιου ή άλλου
εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
δ) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, των οποίων η
φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, µπορούν να συµµετέχουν
στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα µαθήµατα Τοµέα που καθορίστηκαν µε την
προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και εξετάζονται µε τον ίδιο
τρόπο που προαναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Αφού πάρουν βαθµό
πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από αυτά εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή µετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ηµερήσιου ή άλλου
εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
ε) Για τους µαθητές της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:
αα) Οι µαθητές προσερχόµενοι κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, εξετάζονται σε όλα τα µαθήµατα Τοµέα που καθορίστηκαν µε την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Κατά την ειδική εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται µόνον στα µαθήµατα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου, βαθµολογήθηκαν µε βαθµό
µικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5),
ββ) η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β΄
τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των µαθηµάτων:
i) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ –ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα εξεταστούν µόνον στο
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ».
ii) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ Ε-

ΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το οποίο θα εξεταστούν µόνον στο εργαστηριακό µέρος.
3. Απόλυση και απόκτηση πτυχίου - Παραποµπή µαθητών της Δ΄ τάξης.
α). Για την απόλυση - απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου µαθητών της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020,
ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όσα προβλέπονται για τους µαθητές της Γ΄ τάξης του ηµερήσιου και τριετούς φοίτησης
εσπερινού ΕΠΑ.Λ., στο άρθρο 129.
β) Για τους µαθητές της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων της ειδικής
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, ισχύουν κατά περίπτωση
τα παρακάτω:
αα) Επαναλαµβάνουν τη φοίτηση στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους γονείς/κηδεµόνες των µαθητών ή από τους ίδιους, αν είναι ενήλικοι.
Στην περίπτωση αυτή αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο,
παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα της Ειδικότητας τους,
ενώ αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο,
παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας και
Ειδικότητας.
ββ) Προσέρχονται στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2019-2020, εξεταζόµενοι
προφορικά και γραπτά σε όλα τα µαθήµατα της Ειδικότητας τους, αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο ή σε όλα τα
µαθήµατα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή
δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο.
γγ) Αν οι µαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα µαθήµατα, στα οποία ο βαθµός επίδοσης τους είναι µικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5).
Οι µαθητές των ανωτέρω υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄
και γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου,
οι οποίοι µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεµβρίου 2020 δεν λάβουν
απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, µπορούν να προσέλθουν από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου, εξεταζόµενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας
και Ειδικότητας. Αν ο Β.Ε.Ε. τους είναι µικρότερος του
εννέα και 0,5 (9,5), τότε εξετάζονται µόνο σε αυτά τα
µαθήµατα προφορικά και γραπτά, κατά τις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους.
Για τα εργαστηριακά µαθήµατα και το εργαστηριακό µέρος των µεικτών µαθηµάτων ισχύει κατ’ αντιστοιχία το
άρθρο 129.
δδ) Για τους ανωτέρω µαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. µόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαµβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές
περιόδους Ιουνίου, Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους ισχύουν
κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.
γ) Οι µαθητές της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020 των οποίων
η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, µπορούν να εγγραφούν από το επόµενο σχολικό έτος και εφεξής στη
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Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή να µετεγγραφούν στη Γ΄ τάξη ηµερήσιου ή άλλου εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. και να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 129.
4. Μαθητές παρελθόντων ετών.
α) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης
του ν. 4386/2016.
Για τους µαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019 ισχύουν
τα προαναφερόµενα στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ και στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου. Οι µαθητές οι οποίοι είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη τα σχολικά έτη 2016-2017 και
2017-2018 και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος
2017-2018 ή δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό
έτος 2017-2018 ή είχαν Β.Ε.Ε. µικρότερο του εννέα και
0,5 (9,5) σε µάθηµα ή µαθήµατα του Τοµέα που καθορίστηκαν µε την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων του παρόντος άρθρου και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, µπορούν να συµµετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα µαθήµατα Τοµέα που αναφέρονται στην
ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και αφού πάρουν βαθµό πάνω από εννέα
και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από αυτά, εγγράφονται στη Γ΄
τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή µετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ηµερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. Οι µαθητές προσέρχονται κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου και εξετάζονται σε όλα τα
µαθήµατα Τοµέα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων του παρόντος άρθρου. Κατά την ειδική εξεταστική
του Ιουνίου εξετάζονται µόνον στα µαθήµατα εκείνα που
στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου βαθµολογήθηκαν µε βαθµό µικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5). Για τους
παραπάνω µαθητές η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των µαθηµάτων:
αα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα εξεταστούν µόνον στο
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ».
ββ) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το οποίο θα εξεταστούν µόνον στο εργαστηριακό µέρος.
Για τους παραπάνω µαθητές, ο τρόπος εξέτασης είναι
αντίστοιχος µε εκείνον που αναφέρεται στο άρθρο 129.
β) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης
του ν. 4386/16, οι οποίοι δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη
το σχολικό έτος 2017-2018 γιατί, ενώ σε όλα τα µαθήµατα Τοµέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων του παρόντος άρθρου, είχαν Β.Ε.Ε. ίσο ή
µεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5), σε κάποιο ή σε κάποια από τα υπόλοιπα µαθήµατα είχαν Β.Ε.Ε. µικρότερο
του εννέα και 0,5 (9,5), εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή µετεγγράφονται στη Γ΄
τάξη ηµερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
γ) Οι περιπτώσεις α΄και β΄ της παρούσας παραγράφου, ισχύουν κατ’ αναλογία και για τους µαθητές που είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του

ν. 3475/2006 ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη ή
δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006 και είχαν δικαίωµα εγγραφής στη Γ΄ τάξη
εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/
2016, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του άρθρου 36 της
10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄120) υπουργικής απόφασης.
δ) Μαθητές Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006 και της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018.
αα) Οι παρακάτω κατηγορίες µαθητών:
i) οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006, καθώς και οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017
και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεµφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και για τα δύο και οι οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου
της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
ii) οι µαθητές της Δ΄τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006, καθώς και οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017
και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεµφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και για τα δύο και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου
εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, εξετάζονται προφορικά και γραπτά, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 130.
ββ) Οι παρακάτω κατηγορίες µαθητών:
i) οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006, καθώς και οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017
και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. µόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεµφθεί για την απόκτηση πτυχίου, για τα σχολικά έτη
2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ΄τάξης εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. και
ii) οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006, καθώς και οι µαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017
και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. µόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεµφθεί για την απόκτηση πτυχίου, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, και εξετάζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 130.
γγ) Για την αξιολόγηση των ανωτέρω µαθητών ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 130.
Άρθρο 152
Εξαγωγή του βαθµού προαγωγής Εξαγωγή του βαθµού απολυτηρίου Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)
1. Εξαγωγή του βαθµού προαγωγής: Για τη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του µαθητή όλων των
µαθηµάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται µε
προσέγγιση δεκάτου.
2. Εξαγωγή του βαθµού απολυτηρίου: Για τη Δ΄ τάξη
εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από τον Μ.Ο. των
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Β.Ε.Ε. του µαθητή όλων των µαθηµάτων και εκφράζεται
µε προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 156
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 153
Βαθµός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. – Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόµενα και τα µη
εξεταζόµενα µαθήµατα ή οι κλάδοι µαθηµάτων κατά τις
προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των
µαθητών της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τµηµάτων και των
Τµηµάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 του σχολικου έτους 2018-2019.
2. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης
και εξέτασης των µαθηµάτων κατά τη διάρκεια των τετραµήνων των µαθητών της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
του ν. 4186/2013, των Αυτοτελών Ειδικών Τµηµάτων και
των Τµηµάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 του
σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και ο τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζόµενων» µαθηµάτων των µαθητών της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013,
των Αυτοτελών Ειδικών Τµηµάτων και των Τµηµάτων
Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 του σχολικού έτους
2018-2019, στις πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις.

1. Βαθµός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο. των µαθηµάτων
της Δ΄ τάξης, σύµφωνα µε το άρθρο 152. Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθµό, ο τοµέας και η
ειδικότητα που παρακολούθησε ο µαθητής και οι Β.Ε.Ε.
των µαθηµάτων της Δ΄ τάξης.
2. Βαθµός πτυχίου για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. είναι ο
Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των µαθηµάτων ειδικότητας των Γ΄ και
Δ΄ τάξεων που είναι ίδια µε τα µαθήµατα ειδικότητας της
Γ΄ τάξης του ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ..
Στην περίπτωση µαθήµατος ειδικότητας του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται µόνο στη Γ΄ τάξη ή µόνο στη
Δ΄ τάξη, ο βαθµός του µαθήµατος αυτού προσµετράται
αυτούσιος για την εξαγωγή του βαθµού πτυχίου.
Στην περίπτωση µαθήµατος ειδικότητας του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται σε δύο (2) συνεχόµενα έτη
κατά τη διάρκεια της Γ΄ και Δ΄ τάξης ο Β.Ε.Ε. του µαθήµατος, ο οποίος χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του
βαθµού πτυχίου, είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του µαθήµατος
στα δύο (2) αυτά έτη.
Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από τον
βαθµό, ο τοµέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο
µαθητής.
3. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται µία φορά
και δεν αλλάζουν.
Άρθρο 154
Για τους µαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 117 έως και 146 εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 155
Χαρακτηρισµός των µαθηµάτων για τους µαθητές της
Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τµηµάτων και
των Τµηµάτων Συνδιδασκαλίας του
ν. 4473/2017 σχολικού έτους 2018-2019
1. Για τη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών
Ειδικών Τµηµάτων και των Τµηµάτων Συνδιδασκαλίας
της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄
78), ο χαρακτηρισµός των µαθηµάτων γίνεται κατ’ αντιστοιχία µε τον χαρακτηρισµό των µαθηµάτων ηµερήσιων
και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 117.
2. Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο εξέτασης των µαθητών κατά τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, τα
µαθήµατα ή κλάδοι µαθηµάτων χαρακτηρίζονται ως:
α) Γραπτώς εξεταζόµενα.
β) Μη εξεταζόµενα.

Άρθρο 157
Διαδικασία απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων
1. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των µαθητών της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013
των Αυτοτελών Ειδικών Τµηµάτων και των Τµηµάτων
Συνδιδασκαλίας (ν. 4473/2017) πραγµατοποιούνται, κατ’
αντιστοιχία, µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 9
του άρθρου 127.
2. Μετά τη λήξη των απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους µαθητές ή την
παραποµπή τους σε συµπληρωµατική εξέταση κατά τις
επόµενες εξεταστικές περιόδους.
3. Για την απόλυση-απόκτηση πτυχίου των ανωτέρω
µαθητών εφαρµόζεται το άρθρο 129.
4. Οι µαθητές που δεν απολύονται ή δε λαµβάνουν
πτυχίο ή και τα δύο, παραπέµπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά ή και προφορικά σύµφωνα
µε το άρθρο 129.
5. Ο τρόπος εξέτασης των µαθηµάτων στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεµβρίου είναι αυτός
που προβλέπεται για το σχολικό έτος 2017-2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 56/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 42/2017 (Α΄ 68).
6. Οι µαθητές του ν. 4186/2013, οι οποίοι µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν
λάβουν πτυχίο ή και τα δύο µπορούν να προσέλθουν:
α) το σχολικό έτος 2019-2020, στην τελική εξέταση
περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών εξεταστικών
περιόδων Ιουνίου, Σεπτεµβρίου της Δ΄ τάξης Εσπερινού
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ΕΠΑ.Λ. εξεταζόµενοι προφορικά και γραπτά σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στα άρθρα 130 και 131,
β) από τα επόµενα σχολικά έτη και εφεξής, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεµβρίου της Γ΄ τάξης ηµερησίου ή τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξεταζόµενοι
προφορικά και γραπτά σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα
άρθρα 130 και 131.
7. Για τους ανωτέρω µαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. µόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι παράγραφοι 1 έως 6 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 158
Εξαγωγή του Βαθµού Απολυτηρίου Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)
Βαθµός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. - Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
Για την εξαγωγή του βαθµού απολυτηρίου και πτυχίου
των µαθητών της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τµηµάτων και των Τµηµάτων Συνδιδασκαλίας εφαρµόζονται τα άρθρα 152 και 153.
Άρθρο 159
Καταργούµενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 3
του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 καταργείται. Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων καταργείται, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, το π.δ. 40/2018
(Α΄76), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 160
Αρχείο και αρχειακό υλικό
1. Αρχείο, είναι το σύνολο των τεκµηρίων, µαρτυριών
και εγγράφων, αδιακρίτως χρονολογίας, σχήµατος, ύλης
και υποστρώµατος, που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα του Κράτους, των δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή
των νοµικών ή φυσικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων. Αρχείο είναι και κάθε τεκµήριο καταγραφής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 35 του π.δ. 28/2015
(Α΄ 34) και συγκροτεί το αρχείο Πρωθυπουργού.
2. Το αρχειακό υλικό περιλαµβάνει πρωτότυπα ή αντίγραφα οποιασδήποτε ύλης ή τεχνικής, ιδίως:
α) µεµονωµένα έγγραφα, χειρόγραφα, κατάστιχα, κώδικες και συλλογές αυτών,
β) αποµνηµονεύµατα και ηµερολόγια,
γ) αλληλογραφία επίσηµη και ιδιωτική δηµόσιων προσώπων,
δ) προπαγανδιστικά τεκµήρια, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφίσες, εφήµερο υλικό ή άλλα πληροφοριακά έντυπα,
ε) ηλεκτρονικά έγγραφα και αρχεία, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 1 και 5 του π.δ. 25/2014 (Α΄ 44) ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή, σύµφωνα µε την εξέλιξη της
τεχνολογίας. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται
και οι κάθε φύσης βάσεις δεδοµένων των φορέων του

δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 161,
στ) οπτικοακουστικά αρχεία, ηχητικές και κινούµενες
ή στατικές οπτικές αποτυπώσεις,
ζ) χάρτες, σχέδια, χαρακτικά και έργα εικαστικού ενδιαφέροντος, τα οποία αποτυπώνουν µαρτυρίες σε οπτικές, γραµµικές αποτυπώσεις και απεικονίσεις, τοπογραφικά και υδρογραφικά διαγράµµατα, µακέτες, αεροφωτογραφίες, ιχνογραφήµατα, χαλκογραφίες λιθογραφίες,
ξυλογραφίες, που τεκµηριώνουν πληροφορίες, οι οποίες
αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονοµιά του ελληνικού έθνους και σε ό τι έχει σχέση µε τη διοικητική, οικονοµική και κοινωνική ζωή του ελληνικού
Κράτους.
3. Τα αρχεία και το αρχειακό υλικό αποτελούν εθνικό
πλούτο και µέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Άρθρο 161
Δηµόσια αρχεία
1. Δηµόσια χαρακτηρίζονται τα αρχεία που παράγονται από την ανώτατη πολιτειακή ηγεσία, όπως την Προεδρία της Δηµοκρατίας, από τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς και την Γενική Γραµµατεία
της Κυβέρνησης, Γενική Γραµµατεία Συντονισµού Κυβερνητικού Έργου, τα Υπουργεία, τις δηµόσιες υπηρεσίες,
τις δικαστικές αρχές, τα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τους λοιπούς
οργανισµούς και επιχειρήσεις, που εµπίπτουν στο δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο, τα ληξιαρχεία, τα συµβολαιογραφεία, τα υποθηκοφυλακεία,
τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα ιδρύµατα του Απόδηµου
Ελληνισµού.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ο δηµόσιος
τοµέας ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και τις περιπτώσεις α΄
έως στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
3. Τα δηµόσια αρχεία διακρίνονται σε:
α) Ενεργά, τα οποία περιλαµβάνουν το σύνολο των
τεκµηρίων, των µαρτυριών και των εγγράφων που χρησιµοποιούνται καθηµερινώς για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων µιας υπηρεσίας, οργανισµού ή φορέα και διατηρούνται στον τόπο παραγωγής τους.
β) Ηµιενεργά, τα οποία περιλαµβάνουν το σύνολο των
τεκµηρίων, µαρτυριών και εγγράφων, που αν και έχουν
πάψει να θεωρούνται ενεργά, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, δεν µπορεί να υποστούν εκκαθάριση διότι δεν έχει λήξει ο χρόνος διατήρησης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τα διέπει. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)
παρακολουθούν τα ηµιενεργά αρχεία ως προς την καλή
τους τήρηση από την υπηρεσία παραγωγής τους.
γ) Ανενεργά, που περιλαµβάνουν το σύνολο των τεκµηρίων, µαρτυριών και εγγράφων ο χρόνος διατήρησης
των οποίων έχει λήξει, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τα
διέπει, και δεν έχουν πλέον υπηρεσιακή χρησιµότητα για
τον φορέα παραγωγής τους. Τα Γ.Α.Κ. παραλαµβάνουν
υποχρεωτικά τα ανενεργά αρχεία από τον φορέα παραγωγής τους, µετά τη διαδικασία εκκαθάρισης και διατηρούν το δικαίωµα της περαιτέρω επεξεργασίας τους.
δ) Διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιµότητας, που περιλαµβάνουν το σύνολο των τεκµηρίων, µαρτυριών και εγγράφων τα οποία ανεξάρτητα από την παλαιότητά τους,
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εξακολουθούν να παραµένουν ενεργά. Εφόσον παρέλθει τριακονταετία από την παραγωγή τους, τα Γ.Α.Κ. µεριµνούν ώστε να παραλάβουν ψηφιοποιηµένα αντίγραφα. Τα αρχεία της κατηγορίας αυτής κατατίθενται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ. µετά την πάροδο εξήντα (60) ετών
από τον χρόνο παραγωγής τους.
4. Αν τα Γ.Α.Κ. διαπιστώσουν, ύστερα από καταγγελία
ή αναφορά, ότι η διατήρηση των δηµόσιων αρχείων από
τους φορείς παραγωγής τους είναι πληµµελής ή ότι η
πρόσβαση του κοινού σε αυτά είναι δυσχερής, µπορεί να
ζητήσουν την άµεση κατάθεση των συγκεκριµένων αρχείων στις υπηρεσίες τους.
5. Τα αρχεία των δηµοσίων υπηρεσιών που ψηφιοποιούνται ή µεταφέρονται σε άλλο υλικό υπόστρωµα, σύµφωνα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, κατατίθενται στα
Γ.Α.Κ., µε ευθύνη του υπαλλήλου συνδέσµου της παραγράφου 3 του άρθρου 193.
Άρθρο 162
Προστασία δηµόσιων αρχείων
1. Τα δηµόσια αρχεία είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας.
2. Πώληση δηµόσιων αρχείων επιτρέπεται, επί ποινή
ακυρότητας, µόνο ύστερα από έγγραφη άδεια των
Γ.Α.Κ., σύµφωνα µε την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 188. Τα στοιχεία
του αγοραστή δηλώνονται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ..
3. Δηµοπρασία δηµόσιων αρχείων επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας, µόνο ύστερα από έγγραφη άδεια των
Γ.Α.Κ., που χορηγείται πριν την έναρξη της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 188. Τα στοιχεία
του υπερθεµατιστή δηλώνονται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ..
4. Η εξαγωγή από τη χώρα δηµόσιων αρχείων πραγµατοποιείται ύστερα από χορήγηση άδειας εξαγωγής, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης ζ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 188.
5. Απαγορεύεται:
α) οποιαδήποτε καταστροφή δηµόσιων αρχείων χωρίς
την έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ.,
β) η µε οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο αλλοίωση δηµόσιου
αρχείου, που µεταβάλλει την ακεραιότητα και την αυθεντικότητά του.
6. Τα Γ.Α.Κ. αναφέρουν στις αρµόδιες Εισαγγελικές
και λοιπές Διοικητικές Αρχές, κάθε παράβαση των παραγράφων 2 έως και 5, που διαπιστώνουν ύστερα από καταγγελία ή αναφορά ή στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων τους.
Άρθρο 163
Δηµόσια έγγραφα
Δηµόσια έγγραφα χαρακτηρίζονται τα έγγραφα και τα
τεκµήρια που εκδόθηκαν ή προέρχονται, ιδίως από:
α) τους βυζαντινούς αυτοκράτορες, τα µέλη των αυτοκρατορικών δυναστειών και του υπαλλήλους του βυζαντινού κράτους,
β) τις διοικητικές αρχές των ξενοκρατούµενων ελληνικών περιοχών, τις κοινοτικές και θρησκευτικές αρχές,
τους νοταρίους, καντζιλιέρηδες και µνήµονες,
γ) τις διάφορες αρχές που συγκροτήθηκαν κατά την επανάσταση και τους αµέσως µετά από αυτή χρόνους,

δ) οποιαδήποτε αρχή αυτόνοµων ελληνικών πολιτειών, όπως π.χ. της Ιονίου, της Κρητικής Πολιτείας, της Ηγεµονίας της Σάµου,
ε) τους βασιλείς των Ελλήνων, τα µέλη των βασιλικών
δυναστειών και γενικά των ανακτορικών υπηρεσιών,
στ) τις Αρχές της Ανώτατης πολιτειακής ηγεσίας,
ζ) τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς και τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης,
η) τη νοµοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία του Κράτους,
θ) το σύνολο των υπουργείων, τις δηµόσιες υπηρεσίες,
τα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ανεξάρτητες αρχές,
ι) τους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
ια) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που τελούν
υπό τον έλεγχο του Κράτους και ανεξαρτήτως αν ανήκουν ή όχι στον δηµόσιο τοµέα,
ιβ) συµβολαιογράφους, υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία,
ιγ) ληξιαρχεία,
ιδ) τις ελληνικές κοινότητες και τα ιδρύµατα του εξωτερικού, όπως εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, εκκλησιαστικά και πολιτιστικά,
ιε) δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.
Άρθρο 164
Εκκλησιαστικά αρχεία
και αρχεία Θρησκευτικών Κοινοτήτων
1. Ως εκκλησιαστικά αρχεία χαρακτηρίζονται τα αρχεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της
Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, της
Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, των εκκλησιαστικών
αρχών, ιδρυµάτων, ιερών ναών, ιερών µονών, καθώς και
τα αρχεία των µονών του Αγίου Όρους. Ως αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων χαρακτηρίζονται το σύνολο του
αρχειακού υλικού που παράγεται ή διαφυλάσσεται: α.
στις Μουφτείες της Θράκης και στα νοµικά πρόσωπα του
ν. 3647/2008 (Α΄ 37), β. στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο και στις Ισραηλιτικές Κοινότητες, γ. στον Οργανισµό Διαχείρισης Κτηµάτων Βακούφ Κω και στον Οργανισµό Διαχείρισης Κτηµάτων Βακούφ Ρόδου, καθώς και
στα ιδιωτικά Βακούφ της Ρόδου, δ. στα θρησκευτικά και
εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα των άρθρων 2, 12 και 13
του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), ε. στους νοµίµως λειτουργούντες ναούς ή Ευκτήριους Οίκους των λοιπών γνωστών
θρησκειών ή δογµάτων.
2. Οι φορείς της παραγράφου 1 οφείλουν να τηρούν
τα αρχεία τους σε καλή τάξη και κατάσταση, να επιτρέπουν την πρόσβαση του κοινού σε αυτά και να γνωστοποιούν στα Γ.Α.Κ. την ύπαρξή τους µε µορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.) των Γ.Α.Κ..
3. Ιδιώτες που κατέχουν εκκλησιαστικά αρχεία ή αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων, υποχρεούνται να τα δηλώσουν στα Γ.Α.Κ., µε µορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το
οποίο εντάσσεται στο Ε.Ε.Α. των Γ.Α.Κ..
4. Τα Γ.Α.Κ. συνεργάζονται µε τους φορείς της παραγράφου 1, και τους εν γένει κατόχους εκκλησιαστικών
αρχείων και αρχείων θρησκευτικών κοινοτήτων για τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3. Αν διαπιστωθεί από
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τα αρµόδια όργανα των Γ.Α.Κ., ύστερα από καταγγελία ή
αναφορά ή στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων
τους, ότι η διατήρηση των αρχείων των προηγούµενων
παραγράφων είναι πληµµελής ή η πρόσβαση του κοινού
σε αυτά δυσχερής, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της Εφορείας των
Γ.Α.Κ. και τη γνώµη της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων, αποφασίζει τη µεταφορά και παρακαταθήκη τους
στα Γ.Α.Κ. για όσο διάστηµα κρίνεται αναγκαίο.
Άρθρο 165
Ιδιωτικά αρχεία
1. Ιδιωτικά αρχεία χαρακτηρίζονται, ιδίως:
α) τα αρχεία ιδιωτικού περιεχοµένου από τη βυζαντινή
περίοδο και εφεξής,
β) τα προσωπικά αρχεία όσων άσκησαν ανώτατα λειτουργήµατα της πολιτείας και της εκκλησίας, των θρησκευτικών λειτουργών των φορέων της παραγράφου 1
του άρθρου 164 και των προσώπων που διακρίθηκαν στις
επιστήµες, τα γράµµατα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη δράση, καθώς και τα αρχεία
φυσικών προσώπων, που το περιεχόµενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον,
γ) τα αρχεία των πολιτικών κοµµάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων,
δ) τα αρχεία των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως συλλόγων, συνεταιρισµών, ιδρυµάτων καθώς
και τα αρχεία οικογενειών, οµάδων φυσικών προσώπων,
εµπορικών οίκων, επιχειρήσεων, τραπεζών, εφόσον το
περιεχόµενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 188.
2. Τα αρχεία της παραγράφου 1 υπάγονται στην εποπτεία των Γ.Α.Κ. και οι κάτοχοι ή οι κληρονόµοι τους υποχρεούνται να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ. µε µορφή συνοπτικού ευρετηρίου που εντάσσεται στο Ε.Ε.Α. των
Γ.Α.Κ..
3. Εφόσον τα Γ.Α.Κ. κληθούν από τους κατόχους ή
κληρονόµους ιδιωτικών αρχείων να τα παραλάβουν, αρµόδιος υπάλληλος µεριµνά για την παραλαβή τους, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο.
Άρθρο 166
Φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων
1. Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων
εγκρίνει, ύστερα από γνωµοδότηση της Εφορείας των
Γ.Α.Κ., αιτήµατα που υποβάλλονται από νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου ή από ιδρύµατα ή από συλλόγους ή από αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, για τον χαρακτηρισµό τους ως φορέων φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων.
2. Οι φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων είναι αρµόδιοι για τη συλλογή, τη φύλαξη, τη συντήρηση, την καταγραφή, την τεκµηρίωση και την ευρετηρίαση ιδιωτικών αρχείων.
3. Οι φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων οφείλουν να γνωστοποιούν το περιεχόµενο των αρχείων µε µορφή συνοπτικού ευρετηρίου στο Ε.Ε.Α. των
Γ.Α.Κ., να τηρούν τα αρχεία σε καλή τάξη και κατάσταση
και να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε αυτά.

Άρθρο 167
Ειδικά ιστορικά αρχεία
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του αρµόδιου καθ’ ύλην Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση της
Εφορείας των Γ.Α.Κ., χαρακτηρίζονται ειδικά ιστορικά
αρχεία ή αρχειακές συλλογές σε υπηρεσίες, οργανισµούς, επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα και εν γένει φορείς του δηµοσίου τοµέα. Ως ειδικά ιστορικά αρχεία νοούνται και οι αρχειακές συλλογές που ήδη υπάρχουν σε
δηµόσιες υπηρεσίες.
2. Τα Ειδικά ιστορικά αρχεία και οι αρχειακές συλλογές είναι αρµόδια για την καταγραφή, την αρχειοθέτηση,
τη συντήρηση, τη φύλαξη και τη διάθεση στους ερευνητές των εγγράφων και χειρογράφων που έχουν παραχθεί ή συγκεντρωθεί κατά τη λειτουργία και εξέλιξη των
παραπάνω φορέων.
3. Τα Γ.Α.Κ. εγκρίνουν τη διαδικασία εκκαθάρισης και
επιλογής και χορηγούν άδεια καταστροφής του αρχειακού υλικού των Ειδικών ιστορικών αρχείων και αρχειακών συλλογών που δεν κρίνεται διατηρητέο.
Άρθρο 168
Αποστολή, αρµοδιότητες και µέσα δράσης
των Γενικών Αρχείων του Κράτους
1. Αποστολή των Γ.Α.Κ. είναι ο εντοπισµός, η συγκέντρωση, η διάσωση, η διατήρηση και η εποπτεία στο διηνεκές των αρχείων της Χώρας, η διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης σε αυτά µε γνώµονα την ελευθερία της
γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας και η καλλιέργεια εθνικής αρχειακής συνείδησης. Τα Γ.Α.Κ. είναι
αρµόδια για:
α) τη διατήρηση των πάσης φύσης τεκµηρίων που αναφέρονται στην πολιτική, διοικητική, οικονοµική και κοινωνική πορεία του Ελληνικού Κράτους και στην εν γένει
ατοµική και συλλογική µνήµη,
β) την εποπτεία των αρχείων των Υπουργικών Συµβουλίων, των Υπουργών, των αναπληρωτών Υπουργών, των
Υφυπουργών, των Υπουργείων, των Δήµων και Κοινοτήτων, των φορέων δηµόσιου χαρακτήρα και των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και των εκκλησιαστικών και ιδιωτικών αρχείων, εφόσον δεν καλύπτεται το απόρρητο. Η εποπτεία αυτή συνίσταται στον εντοπισµό και την καλή
διατήρηση των αρχείων.,
γ) τη διατήρηση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας των αρχείων,
δ) τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιστηµονικής έρευνας,
ε) την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ελληνικού έθνους,
2. Η αποστολή και οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας των
Γ.Α.Κ. επιτυγχάνονται κυρίως µε:
α) τη διάσωση, τη συγκέντρωση, την καταγραφή, την
ταξινόµηση, την τεκµηρίωση, τη συντήρηση, την αναπαραγωγή, τη φύλαξη αρχείων και την εκπόνηση σχετικών
εργαλείων έρευνας,
β) την επισήµανση και απογραφή των δηµόσιων αρχείων, την επιλογή και εισαγωγή τους στα Γ.Α.Κ. και την
προετοιµασία για τη διάθεσή τους στο κοινό,
γ) τη συνεργασία µε φορείς δηµόσιου τοµέα που δεν
έχουν καταθέσει τα αρχεία τους στα Γ.Α.Κ., ως προς την
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ευθυγράµµιση των πρακτικών αποχαρακτηρισµού και ανοίγµατος των αρχείων τους στο κοινό. Οι εκκαθαρίσεις
κάθε είδους αρχείων των παραπάνω φορέων γίνονται
µετά από έγκριση των Γ.Α.Κ. Οι φορείς συνεργάζονται
µε τα Γ.Α.Κ. για το σχεδιασµό της διαχείρισης των ενεργών και ηµιενεργών αρχείων,
δ) τη συνεργασία µε τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 164 και τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων για τη
διάσωση, διατήρηση και διαχείριση των αρχείων τους,
ε) την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων και
των φορέων φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων,
στ) την έκδοση δηµοσιευµάτων (έντυπων και ηλεκτρονικών), που εξυπηρετούν την ιστορική γνώση και την
προβολή των αρχειακών πηγών που διατηρούνται στα
Γ.Α.Κ.,
ζ) τη συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα σε συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
η) τον εµπλουτισµό µε αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και αντιγράφων
αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη, οργανισµούς ή ιδιώτες,
θ) τη δηµιουργία προτύπων και προδιαγραφών για τη
διαµόρφωση και άσκηση αρχειακής πολιτικής,
ι) την αξιοποίηση αρχειακού υλικού στην εκπαιδευτική
διαδικασία µε εξειδικευµένες δράσεις σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων,
ια) την ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας των
Γ.Α.Κ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
Άρθρο 169
Η αρχειακή οργάνωση της Χώρας
Τα Γ.Α.Κ. αποτελούν αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία, που
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 170
Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) των Γ.Α.Κ.
1. Στα Γ.Α.Κ. λειτουργεί Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) σε
επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, της οποία προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) των Γ.Α.Κ..
2. Η Κ.Υ. είναι αρµόδια για την εποπτεία και το συντονισµό των επιµέρους διευθύνσεων και τµηµάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και τη λήψη κάθε είδους µέτρου για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
της λειτουργίας των υπηρεσιών.
3. Η Γενική Διεύθυνση των Γ.Α.Κ. αποτελείται από τις
εξής οργανικές µονάδες:
α) Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων.
β) Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης αρχείων.
γ) Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών.
δ) Διεύθυνση Συντονισµού Περιφερειακών Υπηρεσιών
(Π.Υ.), στην οποία υπάγονται τα επιµέρους τµήµατα των
Π.Υ. των Γ.Α.Κ..
ε) Διεύθυνση Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας,
στο οποίο υπάγεται το Τµήµα Αρχείου Χαρτογραφικής
Κληρονοµιάς (Α.Χ.Α.Κ.), σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν.
4109/2013 (Α΄ 176).

στ) Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Αρχεία Κέρκυρας, στην οποία
υπάγεται και το Αρχειοφυλακείο Παξών, όπως µετονοµάζεται εφεξής το «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Παξών» µε έδρα τους Παξούς.
ζ) Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου.
Άρθρο 171
Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων
1. Η Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων έχει επιχειρησιακό στόχο την επισήµανση, εκκαθάριση και επιλογή αρχείων, την εισαγωγή τους στα Γ.Α.Κ.,
την εγγραφή τους στα βιβλία εισαγωγής και την ευρετηρίαση τους, τη σύνταξη του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και του µητρώου των Eιδικών ιστορικών αρχείων και λοιπών αρχειακών συλλογών και τη διάθεση
τους σε µελετητές και την παρακολούθηση των διεθνών
εξελίξεων στον τοµέα της αρχειονοµίας.
2. Η Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων αποτελείται από τις εξής οργανικές µονάδες:
α) το Τµήµα Επεξεργασίας Αρχείων, Ευρετηρίασης Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και Ειδικών ιστορικών αρχείων,
β) το Τµήµα Εποπτείας Ενεργών και Ηµιενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων,
γ) την Ειδική Υπηρεσία αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, που λειτουργεί σε επίπεδο τµήµατος.
3. Το Τµήµα Επεξεργασίας Αρχείων, Ευρετηρίασης, Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και Ειδικών ιστορικών αρχείων είναι αρµόδιο για:
α) την εφαρµογή σωστικών επεµβάσεων στα εισερχόµενα αρχεία,
β) την ταξινόµηση αρχείων και τη σύνταξη εργαλείων
έρευνας,
γ) την περιγραφή αρχείων,
δ) την έρευνα σε αταξινόµητο και στο υπό ταξινόµηση
αρχειακό υλικό µε σκοπό την εξυπηρέτηση αιτηµάτων
του ερευνητικού κοινού,
ε) τη φύλαξη αρχείων,
στ) την τήρηση του Ε.Ε.Α.,
ζ) την εποπτεία της διακίνησης του αρχειακού υλικού
σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό,
η) την εποπτεία για την εφαρµογή της αρχειακής πολιτικής στα Ειδικά Ιστορικά Αρχεία,
θ) την τήρηση του Μητρώου Ειδικών ιστορικών αρχείων,
ι) τη διερεύνηση και επισήµανση αρχειακού υλικού εθνικού ενδιαφέροντος σε χώρες του εξωτερικού,
ια) τη διαχείριση του αταξινόµητου ψηφιακού αρχειακού υλικού και των οπτικοακουστικών αρχείων που φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ.,
ιβ) τη συνεργασία και παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. σε θέµατα που άπτονται των
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Εποπτείας Ενεργών και Ηµιενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων είναι αρµόδιο για:
α) την επισήµανση, συγκέντρωση και καταγραφή, αρχείων,
β) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων ανενεργών
αρχείων,

116
γ) την εποπτεία της εφαρµογής της αρχειακής πολιτικής,
δ) τη συνεργασία µε τους υπαλλήλους - συνδέσµους
που ορίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 193,
ε) την επιλογή των αρχείων που εκκαθαρίζονται από
τις δηµόσιες υπηρεσίες και τη µέριµνα για την εισαγωγή
των αρχείων που επιλέγονται προς διατήρηση στα
Γ.Α.Κ.,
στ) την κατάρτιση προγραµµάτων αρχειακής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των υπαλλήλων του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα και τη µέριµνα για την εκτέλεσή τους,
ζ) την παροχή οδηγιών σε δηµόσια, ιδιωτικά και ειδικά
ιστορικά αρχεία και συλλογές για τα θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
η) την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες
των Γ.Α.Κ. για τα θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης
είναι αρµόδια για:
α) την παραλαβή, αρχειοθέτηση και φύλαξη των αρχείων του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης,
β) την εξασφάλιση της πρόσβασης στα ανωτέρω αρχεία σε όσους έχουν δικαίωµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 36
έως και 39 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34),
γ) την προστασία των αρχείων από φυσικές φθορές
και τη µέριµνα για την αναπαραγωγή τους, όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο για τη διάσωση τους ή τη γνωστοποίησή τους,
δ) την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον
τοµέα της αρχειονοµίας και της ηλεκτρονικής αποτύπωσης των αρχείων,
ε) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 έως και 39 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34).
Άρθρο 172
Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής,
Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων
1. Η Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων έχει επιχειρησιακό στόχο τη διάθεση των αρχείων των Γ.Α.Κ.
στο κοινό, τη διευκόλυνση της αρχειακής έρευνας, την
προβολή του αρχειακού υλικού, την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, τη διαχείριση των ψηφιακών αρχείων, τη συντήρηση και διατήρηση του αρχειακού υλικού
που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ, την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τοµέα της αρχειονοµίας και την εφαρµογή των αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2. Η Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων αποτελείται από τις εξής οργανικές µονάδες:
α) το Τµήµα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας,
β) το Τµήµα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων,
γ) το Τµήµα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού,
δ) το Τµήµα Διαχείρισης Ψηφιακών Αρχείων.
3. Το Τµήµα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας
είναι αρµόδιο για:

α) την οργάνωση, διαχείριση και διατήρηση του ταξινοµηµένου αρχειακού υλικού, που φυλάσσεται στα
Γ.Α.Κ.,
β) την εξασφάλιση της πρόσβασης στο ταξινοµηµένο
και αταξινόµητο αρχειακό υλικό, που φυλάσσεται στα
Γ.Α.Κ.,
γ) τη διάθεση εργαλείων έρευνας και οδηγιών ορθής
χρήσης αρχειακού υλικού,
δ) τη σύνταξη Κανονισµού Λειτουργίας αναγνωστηρίου, την υποβολή του προς έγκριση στο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ.
και την επίβλεψη της ορθής τήρησής του,
ε) τη χορήγηση επικυρωµένων αντιγράφων στο κοινό,
ζ) τη διαχείριση δικαστικών αρχείων που εισάγονται
στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
η) την παροχή οδηγιών στις Π.Υ. των Γ.Α.Κ., σε δηµόσια, ιδιωτικά και Ειδικά ιστορικά αρχεία και συλλογές σε
θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων είναι αρµόδιο για:
α) την προβολή του έργου των Γ.Α.Κ.,
β) την εισήγηση προς την Εφορεία και το Γ.Δ. για εκδόσεις και δηµοσιεύµατα που προβάλουν το έργο των
Γ.Α.Κ.,
γ) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων µε στόχο
την ανάδειξη του αρχειακού υλικού,
δ) την επικοινωνία µε διεθνείς αρχειακούς ή άλλους
οργανισµούς στους οποίους τα Γ.Α.Κ. συµµετέχουν,
ε) τη συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς για τη χρηµατοδότηση των δράσεων των Γ.Α.Κ.,
στ) την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος,
ζ) την κατάρτιση προγραµµάτων αρχειακής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού των Γ.Α.Κ. και τη
µέριµνα για την εκτέλεσή τους,
η) τον σχεδιασµό και τον εµπλουτισµό των ιστοσελίδων των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Π.Υ.
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού, είναι αρµόδιο για:
α) τη συντήρηση και αποκατάσταση αρχειακού και βιβλιακού υλικού,
β) την τεκµηρίωση των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής του αρχειακού υλικού και την αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησής του,
γ) τη λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την προστασία
και διατήρηση του αρχειακού υλικού,
δ) τη φυσικο-χηµική και βιολογική έρευνα των αιτιών
φθοράς του αρχειακού υλικού,
ε) την εκτέλεση εργασιών για την έκθεση και προβολή
του αρχειακού υλικού,
στ) τη διενέργεια αυτοψιών για την εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης αρχείων,
ζ) την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες
των Γ.Α.Κ. σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων
του Τµήµατος,
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
6. Το Τµήµα Διαχείρισης Ψηφιακών αρχείων είναι αρµόδιο για:
α) τη λήψη µέτρων για την ασφαλή διατήρηση των ψη-
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φιακών συλλογών των Γ.Α.Κ., ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής αυτών (πρωτογενώς ψηφιακά παραγοµένων, ψηφιοποιηµένων, ψηφιακών αντιγράφων) και µε κάθε πρόσφορο µέσο όπως µεταφορά σε άλλα µέσα αποθήκευσης ή σε άλλο µορφότυπο, σύµφωνα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας,
β) τη διαχείριση των οπτικοακουστικών αρχείων των
Γ.Α.Κ., τόσο σε αναλογικό όσο και σε ψηφιακό υπόστρωµα,
γ) την ανάπτυξη εφαρµογών εξαγωγής µεταδεδοµένων και περιεχοµένου από έγγραφα και αρχεία,
δ) την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή αναπαραγωγή
αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ.,
ε) την ανάδειξη των ψηφιακών συλλογών των Γ.Α.Κ.,
στ) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών στον τοµέα
της Πληροφορικής και των επικοινωνιών, µε την χρήση
των νέων τεχνολογιών, για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών,
ζ) τη συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την ανάπτυξη πολιτικών και εφαρµογών, στο πλαίσιο επίτευξης
της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 51 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101) µε τα πληροφοριακά αρχειακά συστήµατα,
η) τη µέριµνα για την επιλογή των ανοιχτών δεδοµένων,
θ) την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες
των Γ.Α.Κ. σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων
του Τµήµατος,
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
Άρθρο 173
Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
έχει επιχειρησιακό στόχο την κάθε φύσης διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. ως προς το ανθρώπινο δυναµικό, τις οικονοµικές λειτουργίες, την παρακολούθηση και εκτέλεση των προµηθειών, του τακτικού
προϋπολογισµού και του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), καθώς και την τεχνική και ηλεκτρονική και πληροφοριακή υποστήριξη των κτιριακών και άλλων υποδοµών όλων των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ..
2. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
αποτελείται από τις εξής οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης.
β) Τµήµα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής.
γ) Τµήµα Πληροφορικής.
3. Το Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης, είναι αρµόδιο
για:
α) τον χειρισµό των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. και των Π.Υ.
των Γ.Α.Κ., µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31),
β) τη διαχείριση του γενικού πρωτόκολλου,
γ) τη διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας,
δ) την τήρηση αρχείου υπηρεσιακών εγγράφων της
Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
ε) την υποστήριξη και παροχή οδηγιών στις Π.Υ. των

Γ.Α.Κ. σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του
Τµήµατος,
στ) την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών
για τους υπαλλήλους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν,
ζ) τη συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται
για την εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών και την προώθησή τους στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων,
η) τη λογιστική εργασία που απαιτείται για την εκκαθάριση των δαπανών από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων,
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής, είναι αρµόδιο για:
α) την εποπτεία και τον εντοπισµό των προβληµάτων
που αφορούν τις κτιριακές και ηλεκτροµηχανολογικές υποδοµές, όπως µηχανολογικός εξοπλισµός, συστήµατα
πυρασφάλειας, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, των εγκαταστάσεων της Κ.Υ. και των Π.Υ.,
β) την ενηµέρωση και τη συνεργασία µε το Υπουργείο
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων για τη σύνταξη
των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διαγωνιστικής
διαδικασίας,
γ) την υλοποίηση των διαγωνισµών για τη συντήρηση
των κτιρίων και την ανανέωση των µισθώσεων,
δ) τον προγραµµατισµό, τη διαγωνιστική διαδικασία,
την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δηµόσιων
συµβάσεων που δεν απαιτούν σχετική τεχνική µελέτη,
ε) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης στις Π.Υ. των
Γ.Α.Κ. σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του
Τµήµατος και τον χειρισµό κάθε συναφούς θέµατος.
5. Το Τµήµα Πληροφορικής, είναι αρµόδιο για:
α) την εγκατάσταση, αποκατάσταση, συντήρηση και ενηµέρωση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού πληροφορικής,
του εσωτερικού δικτύου και των ιστοσελίδων της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. εκτός του προβλεπόµενου στην παρ. 5
του άρθρου 15 του π.δ. 18/18 (Α΄ 31), µε παράλληλη ευθύνη για την ανάπτυξη και υποστήριξη όλων των λογισµικών προγραµµάτων,
β) την εγκατάσταση, υποστήριξη και ανάπτυξη όλων
των λογισµικών προγραµµάτων στους εξυπηρετητές και
σταθµούς εργασίας που απαιτούνται για την διεκπεραίωση εργασιών των Π.Υ. και της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
γ) την εκτέλεση έργων στον τοµέα της Πληροφορικής,
των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών, για τις ψηφιακές υπηρεσίες των οργανικών µονάδων της Κ.Υ. των
Γ.Α.Κ.,
δ) την εξασφάλιση της καλής και αποτελεσµατικής
λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου των Γ.Α.Κ.,
ε) τον σχεδιασµό, την ενηµέρωση, τον έλεγχο και τη
συντήρηση των ιστοσελίδων των οργανικών µονάδων
των Γ.Α.Κ.,
στ) την τεχνική υποστήριξη των δράσεων της Κ.Υ. των
Γ.Α.Κ.,
ζ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης στις Π.Υ. των
Γ.Α.Κ. σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του
Τµήµατος και τον χειρισµό κάθε συναφούς θέµατος.
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Άρθρο 174
Διεύθυνση Συντονισµού Περιφερειακών Υπηρεσιών
(Π.Υ.) Γ.Α.Κ.
1. Η Διεύθυνση Συντονισµού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.) Γ.Α.Κ. έχει επιχειρησιακό στόχο:
α) την επικοινωνία, τον συντονισµό, τη συνεργασία και
την παροχή οδηγιών στα Τµήµατα των Π.Υ. των Γ.Α.Κ.,
β) την κοινοποίηση στις Π.Υ. των εθνικών προτύπων
και οδηγιών, όπως διαµορφώνονται από την Εφορεία
των Γ.Α.Κ. και την Γενική Διεύθυνση, σχετικά µε την επεξεργασία και τη διαχείριση των αρχείων,
γ) τη γενική παρακολούθηση και καθορισµό των στόχων και του έργου των Π.Υ. µέσω της συστηµατικής συγκέντρωσης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,
εκθέσεων, αναφορών και ειδικών ερευνών,
δ) την κατάρτιση εισηγήσεων για την βελτίωση του έργου των Π.Υ. των Γ.Α.Κ. προς το κοινό και την παροχή
τεχνογνωσίας και επιστηµονικής υποστήριξης στις Π.Υ.,
ε) την πρόταση για τη διενέργεια προµηθειών των Π.Υ.
των Γ.Α.Κ.,
στ) τον χειρισµό κάθε συναφούς θέµατος.
2. Η Διεύθυνση Συντονισµού Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. αποτελείται από τις εξής οργανικές µονάδες ανά Περιφέρεια:
Α. Περιφέρεια Αττικής:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Αιγίνης»,
«Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Σπετσών», και «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Σαλαµίνας», µε έδρα την Αίγινα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εκτός της Ύδρας και των Κυθήρων. Στο Τµήµα υπάγονται τα Αρχειοφυλακεία Πόρου,
Σπετσών και Σαλαµίνας.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΚΥΘΗΡΩΝ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Κυθήρων» µε έδρα τα
Κύθηρα.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΥΔΡΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Ύδρας» µε έδρα την Ύδρα.
Β. Περιφέρεια Θεσσαλίας:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Καρδίτσας» µε έδρα
την Καρδίτσα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός
των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Λάρισας» µε έδρα τη Λάρισα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων
των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Στο
Τµήµα υπάγεται το Αρχειοφυλακείο Αγιάς.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται
εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Μαγνησίας» µε έδρα
το Βόλο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.
δδ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Τρικάλων» µε έδρα τα
Τρίκαλα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Γ. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Φθιώτιδας» µε έδρα τη
Λαµία και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων

των δήµων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και
Βοιωτίας.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΕΥΒΟΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ευβοίας» µε έδρα τη
Χαλκίδα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Στο Τµήµα υπάγεται το Αρχειοφυλακείο Λίµνης.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται
εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ευρυτανίας» µε έδρα
το Καρπενήσι και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός
των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
δδ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΦΩΚΙΔΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Φωκίδας» µε έδρα την
Άµφισσα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Δ. Περιφέρεια Ηπείρου:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΑΡΤΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Άρτας» µε έδρα την Άρτα
και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των
δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται
εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Παραµυθιάς» µε έδρα την Παραµυθιά και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Πρέβεζας» µε έδρα
την Πρέβεζα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των
ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Ε. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, όπως µετονοµάζονται
εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Γρεβενών» µε έδρα
τα Γρεβενά και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των
ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται
εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Καστοριάς» µε έδρα
την Καστοριά και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός
των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Κοζάνης» µε έδρα την
Κοζάνη και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
δδ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Φλώρινας» µε έδρα τη
Φλώρινα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
ΣΤ. Περιφέρεια Πελοποννήσου:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, όπως µετονοµάζονται
εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νοµού Αργολίδος» µε έδρα το
Ναύπλιο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, όπως συγχωνεύονται και
µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νοµού Αρκαδίας», «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Λεωνιδίου» και «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Δηµητσάνας» µε έδρα την Τρίπολη και
αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Στο Τµήµα
υπάγονται τα Αρχειοφυλακεία Λεωνιδίου και Δηµητσάνας.
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γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Κορινθίας» µε έδρα
την Κόρινθο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των
ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
δδ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Λακωνίας» µε έδρα τη
Σπάρτη και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
εε) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται
εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Μεσσηνίας» µε έδρα
την Καλαµάτα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός
των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας.
Ζ. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νοµού Αιτωλοακαρνανίας» µε έδρα το Μεσολόγγι και αρµοδιότητα επί των
αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Αιγίου» µε έδρα το Αίγιο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων
των δήµων Αιγείρας, Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού και Συµπολιτείας.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΑΧΑΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Αχαΐας» µε έδρα την Πάτρα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων
των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας πλην
των αρχείων εντός των ορίων των δήµων που υπάγονται
στο Τµήµα Γ.Α.Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
δδ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΗΛΕΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ηλείας» µε έδρα τον Πύργο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων
των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Η. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπως µετονοµάζονται
εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ζακύνθου» µε έδρα
τη Ζάκυνθο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των
ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Κεφαλληνίας» µε
έδρα το Αργοστόλι και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΙΘΑΚΗΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Ιθάκης» µε έδρα την Ιθάκη και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων
των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης.
δδ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Λευκάδας» µε έδρα τη
Λευκάδα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Θ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΙΚΑΡΙΑΣ, όπως µετονοµάζεται εφεξής η «Τοπική Αρχειακή Συλλογή Ικαρίας», µε έδρα την Ικαρία και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων
των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΛΕΣΒΟΥ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Λέσβου» µε έδρα τη Μυτιλήνη και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου

και Λήµνου.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΣΑΜΟΥ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Σάµου» µε έδρα τη Σάµο
και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των
δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου.
δδ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΧΙΟΥ, όπως µετονοµάζονται εφεξής
τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Χίου» µε έδρα την Χίο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων
της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
Ι. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΛΕΡΟΥ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λέρου» µε έδρα
την Λέρο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύµνου.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΣΥΡΟΥ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων» µε έδρα τη
Σύρο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων
των δήµων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μυκόνου, Σύρου–Ερµούπολης, Άνδρου, Κέας, Κύθνου και Τήνου.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΝΑΞΟΥ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Νάξου» µε έδρα την Νάξο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων
των δήµων των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Θήρας και Μήλου.
δδ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΡΟΔΟΥ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Δωδεκανήσου» µε έδρα
τη Ρόδο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου,
Κω και Καρπάθου.
ΙΑ. Περιφέρεια Κρήτης:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, όπως µετονοµάζονται
εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ηρακλείου» µε έδρα
το Ηράκλειο Κρήτης και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Λασιθίου» µε έδρα την
Νεάπολη και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, όπως µετονοµάζονται
εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ρεθύµνης» µε έδρα
το Ρέθυµνο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των
ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης.
δδ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, µε έδρα τα Χανιά και
αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
ΙΒ. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΔΡΑΜΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Δράµας» µε έδρα τη Δράµα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων
των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Δράµας.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΕΒΡΟΥ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Έβρου» µε έδρα την Αλεξανδρούπολη και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός
των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Καβάλας» µε έδρα την
Καβάλα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
και Θάσου.
δδ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΞΑΝΘΗΣ, όπως µετονοµάζονται εφε-
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ξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ξάνθης» µε έδρα την
Ξάνθη και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
εε) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΡΟΔΟΠΗΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ροδόπης» µε έδρα την
Κοµοτηνή και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
ΙΓ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
αα) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΗΜΑΘΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Ηµαθίας» µε έδρα τη
Βέροια και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας.
ββ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΚΙΛΚΙΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Κιλκίς» µε έδρα το Κιλκίς
και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των
δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
γγ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΠΕΛΛΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Πέλλας» µε έδρα την Έδεσσα και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
δδ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΠΙΕΡΙΑΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Πιερίας» µε έδρα την Κατερίνη και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
εε) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΣΕΡΡΩΝ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Σερρών» µε έδρα τις Σέρρες και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων
των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
στστ) Τµήµα Γ.Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, όπως µετονοµάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νοµού Χαλκιδικής» µε έδρα τον Πολύγυρο και αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής.
3. Κάθε Τµήµα, από τα αναφερόµενα στην παράγραφο
2 είναι αρµόδιο για:
α) την περιγραφή, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα στο Τµήµα,
καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών,
β) την εποπτεία των ειδικών ιστορικών αρχείων εντός
των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ) την επισήµανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρόγραφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενηµέρωση του
Ε.Ε.Α.,
δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών
που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στο Τµήµα, καθώς
και την περιγραφή, ταξινόµηση και ευρετηρίασή τους,
ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των
χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρµοδιότητάς του,
στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση
των µικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα
που βρίσκονται στο Τµήµα ή σε άλλους οργανισµούς της
περιοχής αρµοδιότητάς του,
ζ) την επισήµανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα της περιοχής αρµοδιότητάς του και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την
πρόληψη απωλειών και καταστροφών δηµόσιων εγγράφων του άρθρου 163,
η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δηµόσιων υπηρεσιών και τη µέριµνα για την ει-

σαγωγή των διατηρητέων αρχείων στο Τµήµα,
θ) τη συνεργασία µε τους υπαλλήλους - συνδέσµους
που ορίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 193,
ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά
µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος,
ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους µελετητές,
ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα
για την εύρυθµη λειτουργία του αναγνωστηρίου,
ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρογράφων και των παλαιών φθαρµένων ιστορικών εγγράφων,
ιδ) τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µε δηµοσιεύµατα
που σχετίζονται µε τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής
των αρχείων,
ιε) την οργάνωση της προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως µε εκθέσεις, εκδόσεις και αναπαραγωγές,
ιστ) τη συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς φορείς και
των τριών βαθµίδων της περιοχής ευθύνης του Τµήµατος για την αναβάθµιση του ρόλου του αρχειακού υλικού
ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και
τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκµηρίωσης,
ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος,
ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων,
ιθ) την εφαρµογή προγραµµάτων πληροφορικής και
λογισµικού,
ικ) τη συνεργασία µε τις Διευθύνσεις και Τµήµατα της
Κ.Υ. για κάθε είδους θέµα που αφορά την καθηµερινή
δραστηριότητα του Τµήµατος,
ιλ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
Άρθρο 175
Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
1. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, έχει επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόµηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, µε τελικό στόχο τη διάθεση και
την µε ποικίλους τρόπους αξιοποίηση του αρχειακού
πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές.
2. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας είναι αρµόδια για:
α) την περιγραφή, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών,
β) την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων εντός
των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ) την επισήµανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρόγραφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενηµέρωση του
Ε.Ε.Α.,
δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών
που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση, κα-
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θώς και την περιγραφή, ταξινόµηση και ευρετηρίασή
τους,
ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των
χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρµοδιότητάς της,
στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση
των µικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα
που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισµούς
της περιοχής αρµοδιότητάς της,
ζ) την επισήµανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα της περιοχής αρµοδιότητάς της και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την
πρόληψη απωλειών και καταστροφών δηµόσιων εγγράφων του άρθρου 163,
η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δηµόσιων υπηρεσιών και τη µέριµνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση,
θ) τη συνεργασία µε τους υπαλλήλους - συνδέσµους
που ορίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 193,
ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά
µε τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης,
ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους µελετητές,
ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα
για την εύρυθµη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της
βιβλιοθήκης,
ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρόγραφων και των παλαιών φθαρµένων ιστορικών εγγράφων,
ιδ) τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µε δηµοσιεύµατα
που σχετίζονται µε τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής
των αρχείων,
ιε) την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως µε εκθέσεις, εκδόσεις, και αναπαραγωγές,
ιστ) τη συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς φορείς και
των τριών βαθµίδων της περιοχής αρµοδιότητας της Διεύθυνσης για την αναβάθµιση του ρόλου του αρχειακού
υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και
τεκµηρίωσης,
ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης,
ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων,
ιθ) την εφαρµογή προγραµµάτων πληροφορικής και
λογισµικού,
ικ) τη συνεργασία µε τις Διευθύνσεις και Τµήµατα της
Κ.Υ. για κάθε είδους θέµα που αφορά την καθηµερινή
δραστηριότητα της Διεύθυνσης,
ιλ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
3. Το Τµήµα Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς
(Α.Χ.Α.Κ.) της Διεύθυνσης Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4109/2013 (Α΄
176), έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) τη διαχείριση, προβολή και αξιοποίηση του χαρτογραφικού υλικού που φυλάσσεται στην Κεντρική και τις
Π.Υ. των Γ.Α.Κ.,

β) τη διάσωση, συλλογή, τακτοποίηση, τεκµηρίωση,
αρχειοθέτηση, συντήρηση, έκθεση, ανάδειξη, προβολή
και διάδοση χαρτών, χαρτογραφικών ατλάντων και συναφούς χαρτογραφικού υλικού ιδιαίτερης αξίας, καθώς
και της εν γένει χαρτογραφικής κληρονοµιάς της χώρας,
γ) τη µελέτη του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επικοινωνιακού ρόλου των χαρτών, η χαρτογραφική υποστήριξη εθνικών θεµάτων, η επιστηµονική και τεχνική
συνεργασία µε σχετικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα χαρτογραφίας και χαρτών και η συνδροµή σε οργανισµούς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα
σχετικά µε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος,
δ) την οργάνωση µόνιµων και κινητών εκθέσεων χαρτών, η παραγωγή σχετικών εκδόσεων, υλικού και άλλων
µέσων, µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
ε) την κατάλληλη αξιοποίηση δηµόσιων και ιδιωτικών
συλλογών χαρτών και η αγορά σπάνιων χαρτών και αξιόλογων συλλογών χαρτών κυρίως του ελλαδικού χώρου,
που διατίθενται στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
στ) την οργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων και η κατάλληλη αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσµάτων τους,
σχετικά µε όλους τους κλάδους της χαρτογραφικής επιστήµης, καθώς και η µελέτη σχετικά µε τη χαρτογραφική
διάσταση και εν γένει σπουδαιότητα των τοπωνυµίων,
ζ) την οργάνωση και λειτουργία στις εγκαταστάσεις
χαρτοθήκης χαρτογραφικής βιβλιοθήκης, εκθεσιακών
χώρων, καθώς και τον καθορισµό κατάλληλων διαδικασιών παροχής µέσων µελέτης, σε ενδιαφερόµενους µελετητές και ερευνητές ή το ευρύτερο κοινό,
η) τον σχεδιασµό, οργάνωση και λειτουργία, σε συνεργασία µε σχετικούς ενδιαφερόµενους φορείς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, συστηµατικών κύκλων µαθηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέµατα συντήρησης
και αναπαραγωγής παλαιών χαρτών και συναφούς υλικού,
θ) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά
µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος,
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
Άρθρο 176
Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Αρχεία Κέρκυρας
1. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Αρχεία Κέρκυρας, έχει επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση,
ταξινόµηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού εντός
των ορίων των δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, µε τελικό στόχο τη διάθεση και την µε ποικίλους
τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου
από το κοινό και τους ερευνητές.
2. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Αρχεία Κέρκυρας είναι αρµόδια
για:
α) την περιγραφή, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών,
β) την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων εντός
των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ) την επισήµανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρόγραφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενηµέρωση του
Ε.Ε.Α.,
δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών
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που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση, καθώς και την περιγραφή, ταξινόµηση και ευρετηρίασή
τους,
ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των
χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρµοδιότητάς της,
στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση
των µικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα
που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισµούς
της περιοχής αρµοδιότητάς της,
ζ) την επισήµανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα της περιοχής ευθύνης της
και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη
απωλειών και καταστροφών δηµόσιων εγγράφων του
άρθρου 163,
η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δηµόσιων υπηρεσιών και τη µέριµνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση,
θ) τη συνεργασία µε τους υπαλλήλους - συνδέσµους
που ορίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 193,
ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά
µε τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης,
ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους µελετητές,
ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα
για την εύρυθµη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της
βιβλιοθήκης,
ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρόγραφων και των παλαιών φθαρµένων ιστορικών εγγράφων,
ιδ) τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µε δηµοσιεύµατα
που σχετίζονται µε τη χρήση των αρχειακών πηγών, καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής
των αρχείων,
ιε) την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως µε εκθέσεις, εκδόσεις, και αναπαραγωγές,
ιστ) τη συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς φορείς και
των τριών βαθµίδων της περιοχής της αρµοδιότητας της
Διεύθυνσης για την αναβάθµιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την
έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και
τεκµηρίωσης,
ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης,
ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων,
ιθ) την εφαρµογή προγραµµάτων πληροφορικής και
λογισµικού,
ικ) τη συνεργασία µε τις Διευθύνσεις και Τµήµατα της
Κ.Υ. για κάθε είδους θέµα που αφορά την καθηµερινή
δραστηριότητα της Διεύθυνσης,
ιλ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
Άρθρο 177
Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου
1. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, έχει
επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόµηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλι-

κού εντός των ορίων των δήµων της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, µε τελικό στόχο τη διάθεση και την µε
ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές.
2. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου είναι
αρµόδια για:
α) την περιγραφή, ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών,
β) την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων εντός
των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ) την επισήµανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρόγραφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενηµέρωση του
Ε.Ε.Α.,
δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών
που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση, καθώς και την περιγραφή, ταξινόµηση και ευρετηρίασή
τους,
ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των
χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρµοδιότητάς της,
στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση
των µικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα
που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισµούς
της περιοχής αρµοδιότητάς της,
ζ) την επισήµανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα της περιοχής αρµοδιότητάς της και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την
πρόληψη απωλειών και καταστροφών δηµόσιων εγγράφων του άρθρου 163,
η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δηµόσιων υπηρεσιών και τη µέριµνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση,
θ) τη συνεργασία µε τους υπαλλήλους - συνδέσµους
που ορίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 193,
ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά
µε τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης,
ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους µελετητές,
ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα
για την εύρυθµη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της
βιβλιοθήκης,
ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρόγραφων και των παλαιών φθαρµένων ιστορικών εγγράφων,
ιδ) τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µε δηµοσιεύµατα
που σχετίζονται µε τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής
των αρχείων,
ιε) την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως µε εκθέσεις, εκδόσεις και αναπαραγωγές,
ιστ) τη συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς φορείς και
των τριών βαθµίδων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης για την αναβάθµιση του ρόλου του αρχειακού υλικού
ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και
τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκµηρίωσης,
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ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης,
ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων,
ιθ) την εφαρµογή προγραµµάτων πληροφορικής και
λογισµικού,
ικ) τη συνεργασία µε τις Διευθύνσεις και Τµήµατα της
Κ.Υ. για κάθε είδους θέµα που αφορά την καθηµερινή
δραστηριότητα της Διεύθυνσης,
ιλ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
3. Στη Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου λειτουργεί «Ιστορικό Αρχείο –Μουσείο Ηπείρου», σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
45 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

2. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται ύστερα από
έκδοση προκήρυξης από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τον
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 180
Προσόντα διορισµού – πρόσθετα προσόντα
Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό για τους
κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ του παρόντος ορίζονται στο
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Πλέον των προσόντων που προβλέπονται από το παραπάνω διάταγµα, µπορεί για ορισµένες ειδικότητες, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα
προσόντα διορισµού, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου
18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).

Άρθρο 178
Η Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. έχει αρµοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των Δήµων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, εκτός από όσα ρητώς αναφέρονται στο άρθρο 174.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
Άρθρο 179
Κατανοµή οργανικών θέσεων µόνιµου
προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο
1. Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού των
Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία και κλάδο κατανέµονται ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θέσεις:
Κλάδος ΠΕ Αρχειονόµων
185
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και / ή Οικονοµικός
24
Κλάδος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων
τέχνης
17
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
5
Κλάδος ΠΕ Χηµείας
3
Κλάδος ΠΕ Ιστορικών – Αρχαιολόγων
6
Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών
2
Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρολόγων –Μηχανικών
2
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Η/Υ
2
Κλάδος ΠΕ Αγρονόµων –Τοπογράφων
1
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.):
Κλάδος ΤΕ Ταξινόµων
75
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός
60
Κλάδος ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης
59
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
55
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
Κλάδος ΔΕ Αρχειοθετών Ταξινόµων
18
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός
19
Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης
4
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
14
Κλάδος ΔΕ Γραφιστικής
1
δ) Κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.):
Κλάδος ΥΕ Οδηγών
1
Κλάδος ΥΕ Κλητήρων
3

Άρθρο 181
Περιγράµµατα θέσεων Προϊσταµένων Διευθύνσεων
και Τµηµάτων των Γ.Α.Κ.
1. Τα καθήκοντα των προϊσταµένων Διευθύνσεων, είναι:
α) η προσαρµογή των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης στον στρατηγικό σκοπό της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
β) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων,
γ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας
µεταξύ των οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων,
δ) η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των
επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης,
ε) η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραµµατισµένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού,
στ) η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας
(Π.Θ.Ε.) των υποκείµενων οργανικών µονάδων και η εισήγηση τροποποιήσεων,
ζ) η διαµόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισµός των δεικτών µέτρησης αυτής σε συνεργασία
µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων,
η) η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισµός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης,
θ) η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.
2. Τα καθήκοντα των προϊσταµένων Τµηµάτων είναι τα
παρακάτω:
α) η λειτουργική διασύνδεση των ασκούµενων αρµοδιοτήτων µε τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείµενης Διεύθυνσης,
β) η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδοµένων για την υποστήριξη
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
γ) η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση
των δράσεων του Τµήµατος,
δ) η ορθολογική κατανοµή του αντικειµένου στους υπαλλήλους του Τµήµατος,
ε) η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας µε άλλες υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. και λοιπών φορέων,

124
στ) η ανίχνευση επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαµόρφωση ευκαιριών µάθησης για το σύνολο αυτού,
ζ) η εισήγηση στον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης για
ζητήµατα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Π.Θ.Ε. του Τµήµατος,
η) η εφαρµογή και η παρακολούθηση της θεσπισµένης
στοχοθεσίας σε ατοµικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων,
θ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τµήµατος και η τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών.
Άρθρο 182
Προϊστάµενοι Διευθύνσεων και Τµηµάτων
Κ.Υ και Π.Υ. των Γ.Α.Κ.
Στις οργανικές µονάδες των Γ.Α.Κ. προΐστανται ως εξής:
α) στη Γενική Διεύθυνση (Κ.Υ.) ο Γενικός Διευθυντής
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 189,
β) στη Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων και στα Τµήµατα που υπάγονται σε αυτήν,
προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόµων
και αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους
κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του µόνιµου προσωπικού των Γ.Α.Κ. µε
συνάφεια αντικειµένου,
γ) στη Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων και στα
Τµήµατα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας και
Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων,
προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόµων
και αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους
κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του µόνιµου προσωπικού των Γ.Α.Κ. µε
συνάφεια αντικειµένου,
δ) στο Τµήµα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού
Υλικού προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών
Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,
ε) στο Τµήµα Διαχείρισης Ψηφιακών Αρχείων
προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής
ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή ΤΕ Πληροφορικής,
στ) στη Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και στο Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται
υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικός ή/και Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,
ζ) στο Τµήµα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής
προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων,
η) στο Τµήµα Πληροφορικής, προΐσταται υπάλληλος
από τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή
ΤΕ Πληροφορικής,
θ) στη Διεύθυνση Συντονισµού Π.Υ. και στα Τµήµατα
που υπάγονται σε αυτήν προΐστανται υπάλληλοι από τον
κλάδο ΠΕ Αρχειονόµων και αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του µόνιµου
προσωπικού των Γ.Α.Κ. µε συνάφεια αντικειµένου,
ι) στις Διευθύνσεις Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Κέρκυρας και Γ.Α.Κ. – Ιστορικό
Αρχείο Ηπείρου προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο
ΠΕ Αρχειονόµων ή ΠΕ Ιστορικών-Αρχαιολόγων και αν

δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του µόνιµου προσωπικού των Γ.Α.Κ. µε συνάφεια αντικειµένου.
Άρθρο 183
Ειδικοί συνεργάτες
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., µπορεί να ανατίθεται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή κέντρα ερευνών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε φυσικά
πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαπούς, η διενέργεια µελετών, ερευνών ή άλλων εργασιών, στο πλαίσιο της αποστολής των Γ.Α.Κ., για την αντιµετώπιση ειδικών αναγκών τους. Τα πορίσµατα των εργασιών που ανατίθενται
στους ειδικούς συνεργάτες, δηµοσιεύονται από τις υπηρεσίες των Γ.Α.Κ.. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι εκτέλεσης και αµοιβής του ανατιθέµενου έργου και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 184
Ειδικά θέµατα
Το σύνολο των θέσεων του προσωπικού των Γ.Α.Κ.,
του άρθρου 179, κατανέµεται στην Κ.Υ. και τις Π.Υ. µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΌΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
Άρθρο 185
Όργανα των Γ.Α.Κ. είναι: α) η Εφορεία των Γ.Α.Κ. και
β) ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) των Γ.Α.Κ..
Άρθρο 186
Εφορία των Γ.Α.Κ.
1. Στην υπηρεσία των Γ.Α.Κ. συνιστάται συλλογικό όργανο µε τον τίτλο «Εφορία των Γενικών Αρχείων του
Κράτους» (Εφορεία των Γ.Α.Κ.).
2. Η Εφορία των Γ.Α.Κ. είναι εννεαµελής και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος
αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
γ) τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων στην αρµοδιότητα
της οποίας εµπίπτει η εποπτεία των Γ.Α.Κ. µε τον αναπληρωτή του, δ) τον Πρόεδρο του Σωµατείου Εργαζοµένων στα Γ.Α.Κ. (Σ.Ε.Γ.Α.Κ.) µε τον αναπληρωτή του και
ε) πέντε (5) µέλη, προσωπικότητες, εγνωσµένου κύρους
µε επιστηµονική κατάρτιση, εµπειρία και εν γένει σηµαντικό έργο στους τοµείς των αρχείων, του πολιτισµού
και των επιστηµών, µε τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της θητείας των µελών της Εφορείας είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µία (1) µόνο φορά.
3. Η Εφορία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής.
Ως Γραµµατέας της Εφορίας ορίζεται υπάλληλος των
Γ.Α.Κ. κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. µε τον νόµιµο αναπληρωτή
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του. Οι διοικητικές λειτουργίες της Γραµµατείας της Εφορίας υποστηρίζονται από την Κ.Υ. των Γ.Α.Κ..
4. Στις συνεδριάσεις της Εφορίας µετέχει ο Γ.Δ. ή ο
νόµιµος αναπληρωτής του ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
Επίσης καλούνται να συµµετάσχουν, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο:
α) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρίας
(Ε.Α.Ε.) χωρίς δικαίωµα ψήφου,
β) εκπρόσωποι Υπουργείων όταν το θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά τα αρχεία τους, χωρίς δικαίωµα
ψήφου,
γ) στις συνεδριάσεις της Εφορίας προσκαλούνται να
συµµετάσχουν µη µέλη της όταν προκύπτει η ανάγκη ενηµέρωσης επί ειδικού θέµατος.
5. Αν ένα (1) τακτικό µέλος ή ο αναπληρωτής του ελλείπουν ή παραιτηθούν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο
της θητείας τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων γίνεται η αντικατάσταση µέλους ή του γραµµατέα της Εφορίας και του αναπληρωτή
του, ενώ διαρκεί η θητεία τους. Ως αιτία αντικατάστασης
µέλους θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία από
τρεις (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις της Εφορίας.
Το µέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου µέλους, διανύει το υπόλοιπο µέρος της θητείας αυτού που
αντικαθιστά.
Άρθρο 187
Λειτουργία της Εφορίας των Γ.Α.Κ.
1. Η Εφορία των Γ.Α.Κ. συγκαλείται µε πρόσκληση του
Προέδρου της µέσα σε δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης
της παραγράφου 3 του άρθρου 186. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Εφορία σε τακτική συνεδρίαση µία φορά το µήνα
και σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την κρίση του ή όποτε
τούτο ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον µέλη της ή από
τον Γ.Δ.. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη
και διευθύνει τις εργασίες της Εφορίας. Η πρόσκληση
για τη σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Εφορίας των
Γ.Α.Κ. επιδίδεται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις
είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται την προηγούµενη της συνεδρίασης.
2. Η Εφορία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα όταν είναι παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) τουλάχιστον από τα µέλη της. Οι αποφάσεις της Εφορίας,
λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων µελών.
Οι αποφάσεις, προτάσεις και εισηγήσεις της Εφορίας είναι ειδικά αιτιολογηµένες και καταγράφονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα παρόντα µέλη και τον Γραµµατέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόµατα των µελών που πήραν µέρος στη συνεδρίαση και
γίνεται ειδική µνεία για απουσία ή κώλυµα µέλους. Στα
πρακτικά καταχωρίζονται και οι γνώµες των µελών που
µειοψηφούν.
3. Η αµοιβή των µελών της Εφορίας, του Προέδρου,
του αναπληρωτή του, καθώς και του γραµµατέα και του
αναπληρωτή του, καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 21
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Άρθρο 188
Αρµοδιότητες της Εφορίας των Γ.Α.Κ.
1. Η Εφορία των Γ.Α.Κ. µεριµνά για την εκπλήρωση
της αποστολής και των αρµοδιοτήτων των Γ.Α.Κ. και διαµορφώνει τη γενικότερη στρατηγική τους.
2. Αρµοδιότητες της Εφορίας είναι:
α) εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο λειτουργίας των Γ.Α.Κ. και αξιολογεί την έκθεση υλοποίησής του,
β) εγκρίνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Γ.Α.Κ.,
που καταρτίζει ο Γ.Δ.,
γ) εγκρίνει την πρόταση για τον ετήσιο προϋπολογισµό που υποβάλει ο Γ.Δ. στις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων,
δ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων που συντάσσει ο Γ.Δ. και την υποβάλει κατά το πρώτο δίµηνο
του επόµενου έτους στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων,
ε) παρέχει οδηγίες για τον τρόπο επιλογής, ταξινόµησης και καταγραφής των υπηρεσιακών αρχείων, των αρχείων µε ιστορικό ενδιαφέρον, αρχείων εθνικής σηµασίας, διατηρητέων αρχείων, ειδικών αρχείων και αρχειακών συλλογών,
στ) παρέχει οδηγίες για τα κριτήρια χαρακτηρισµού
αρχείων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα ως εθνικής σηµασίας, ειδικού ιστορικού αρχείου, διατηρητέου αρχείου,
αρχείου ιδιαίτερου ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και καθορίζει τον τρόπο διαχείρισής τους,
ζ) αποφασίζει για τους όρους και τις προϋποθέσεις:
αα) δανεισµού και µετακίνησης αρχειακού υλικού εκτός
των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., µε σκοπό την προβολή του
σε εκθέσεις άλλων φορέων, ββ) χορήγησης άδειας εξαγωγής αρχειακού υλικού από τη χώρα, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 162 και γγ) χορήγηση άδειας
πώλησης και δηµοπρασίας δηµόσιων αρχείων.
η) αποφασίζει τη χορήγηση ή µη αδειών µελέτης, µεταγραφής, αναπαραγωγής αρχείων, που βρίσκονται στα
Γ.Α.Κ. και στα πάσης φύσης και µορφής λοιπά αρχεία
της χώρας,
θ) αποφασίζει για τα δηµοσιεύµατα και τις εκδόσεις
των Γ.Α.Κ.,
ι) αποφασίζει για την αγορά αρχείων, για την αποδοχή
ή αποποίηση κληρονοµιών, κληροδοσιών, δωρεών αρχείων,
ια) αποφασίζει για τη διάθεση ανοιχτών δεδοµένων,
ιβ) προτείνει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων την έκδοση απόφασης µε την οποία, κατ’
εξαίρεση, καθορίζονται ή αίρονται ειδικοί περιορισµοί
πρόσβασης σε αρχεία και αρχειακό υλικό,
ιγ) γνωµοδοτεί σχετικά µε κάθε θέµα που αφορά τα
αρχεία, εφόσον της τεθεί σχετικό ερώτηµα από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, από φορείς του δηµόσιου τοµέα, ιδιώτες και λοιπούς κατόχους
πάσης φύσης αρχείων,
ιδ) γνωµοδοτεί για την ίδρυση νέων αρχειακών φορέων, του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, καθώς και για το χαρακτηρισµό των Ειδικών ιστορικών αρχείων και αρχειακών συλλογών του άρθρου 167,
ιε) αξιολογεί ετησίως το έργο του Γ.Δ. και εισηγείται
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για την ανανέωση ή µη της θητείας του,
ιστ) γνωµοδοτεί, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου, για τη διάρκεια χαρακτηρισµού αρχειακού υλικού ως απορρήτου,
ιζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, την έκδοση κοινής απόφασης µε τον
καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό, για τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων της διαλειτουργικότητας των
πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του δηµόσιου
τοµέα µε τα πληροφοριακά αρχειακά συστήµατα.
Άρθρο 189
Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ.
1. Ο προϊστάµενος της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. κατέχει τον
βαθµό του Γενικού Διευθυντή (Γ.Δ.) και προΐσταται της
αυτοτελούς υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.. Η θέση του Γενικού
Διευθυντή των Γ.Α.Κ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. είναι επιστηµονικός και
διοικητικός προϊστάµενος της Κ.Υ. και των Π.Υ.. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιµη µία (1) φορά ύστερα από θετική εισήγηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Η θητεία του απερχόµενου Γενικού Διευθυντή παρατείνεται µέχρι την ανάληψη καθηκόντων
του νέου Γενικού Διευθυντή.
2. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή των Γ.Α.Κ., απαιτείται να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
α) πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής,
β) άριστη γνώση µίας (1) τουλάχιστον από τις τρεις (3)
γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική,
γ) διδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο συναφή µε την ιστορική ή αρχειακή έρευνα,
δ) να ικανοποιούν τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής
προϋποθέσεις:
αα) συναφείς µε τους ανωτέρω τοµείς, επιστηµονικές
δηµοσιεύσεις, που πιστοποιούνται µεταξύ άλλων από
δηµοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων,
ββ) εµπειρία στην αρχειακή έρευνα που να προκύπτει,
µεταξύ άλλων, από τα ευρήµατα των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων,
γγ) 5ετή προϋπηρεσία στο δηµόσιο σε θέση ευθύνης.
Συνεκτιµώνται η κατοχή τίτλου σπουδών στην αρχειονοµία, ιστορία, νοµική και την πολιτική επιστήµη, η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα µε αντικείµενο τη θεωρία και πρακτική
της αρχειονοµίας και τις ανθρωπιστικές επιστήµες, που
πιστοποιείται µεταξύ άλλων από δηµοσιεύσεις βιβλίων ή
άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, η κατοχή δεύτερου διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ισοτίµου
της αλλοδαπής, η εµπειρία εργασίας ή συνεργασίας µε
αρχειακούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η
συµµετοχή σε επιστηµονικές εταιρείες του χώρου καθώς και σε εθνικά και διεθνή προγράµµατα σχετικά µε το
αντικείµενο της θέσης.
3. α) Ο Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ. επιλέγεται µε
δηµόσια προκήρυξη που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στην επίσηµη ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων

µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου. Στη δηµόσια προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή
να υποβάλουν σχετική αίτηση µε τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τα προσόντα της παραγράφου 2. Στην
προκήρυξη αναφέρεται η µέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων και η µοριοδότηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και κάθε άλλο συναφές θέµα.
β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταµελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα εξής µέλη: αα) έναν (1)
Σύµβουλο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από
τον Πρόεδρό του, ββ) έναν (1) Σύµβουλο ή Πάρεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, και γγ) τρία (3) µέλη της Εφορίας
των Γ.Α.Κ. που υποδεικνύονται από αυτήν. Τα µέλη της
Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται πριν
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραµµατέας της Επιτροπής.
γ) Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα
κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους που εκτιµάται µε προφορική συνέντευξη.
δ) Ως Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ. επιλέγεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο πρώτος από τους υποψηφίους που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω πίνακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
4. Αν ο Γενικός Διευθυντής πριν από τον διορισµό του
υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δηµόσιου τοµέα, µετά τη λήξη
ή τη µη ανανέωση της θητείας του µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από
την υποβολή σχετικής αίτησης, στον φορέα προέλευσης
και καταλαµβάνει κενή οργανική θέση όµοια µε τη θέση
που κατείχε στον ίδιο φορέα, ή, αν δεν υπάρχει τέτοια
θέση, καταλαµβάνει προσωποπαγή θέση µε την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου
ή ειδικότητας, που συνιστάται µε την ίδια απόφαση. Η απόφαση αυτή ανατρέχει στον χρόνο λήξης της θητείας
του.
5. Ο Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) διευθύνει την αυτοτελή υπηρεσία των Γ.Α.Κ.,
προΐσταται επιστηµονικά και διοικητικά της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.), των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.),
εποπτεύει και συντονίζει τη δράση τους µε σκοπό την
κάλυψη των αναγκών του αρχειακού συστήµατος της
χώρας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς τους και γενικώς την εξυπηρέτηση της αποστολής των Γ.Α.Κ.,
β) εισηγείται το τετραετές Στρατηγικό Σχέδιο στην Εφορία των Γ.Α.Κ., ύστερα από τις εισηγήσεις των Προϊσταµένων των υποκείµενων οργανικών µονάδων, µεριµνά για την εφαρµογή του, υποβάλει στην Εφορεία προς
αξιολόγηση την έκθεση υλοποίησής του και γενικότερα
έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης των Γ.Α.Κ.,
γ) καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των
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Γ.Α.Κ., στο πλαίσιο του τετραετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το υποβάλει προς έγκριση στην Εφορία των Γ.Α.Κ.
και µεριµνά για την πραγµατοποίηση των στόχων του,
δ) εισηγείται στην Εφορία των Γ.Α.Κ.: αα) τον προγραµµατισµό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού και
ββ) κάθε θέµα που ανήκει στην αρµοδιότητα της Εφορίας των Γ.Α.Κ.,
ε) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού των
Γ.Α.Κ., µεριµνά για την αξιοποίηση των ουσιαστικών και
τυπικών προσόντων του προσωπικού και το τοποθετεί
στις επιµέρους υπηρεσίες,
στ) γνωµοδοτεί για το έργο του προσωπικού των
Γ.Α.Κ. και τις υπηρεσιακές ανάγκες,
ζ) συγκροτεί επιτροπές και επιστηµονικές οµάδες εργασίας, µε συγκεκριµένα καθήκοντα, το έργο των οποίων κατευθύνει και συντονίζει,
η) καταρτίζει και εισηγείται στην αρµόδια οικονοµική
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων πρόταση για τον ετήσιο προϋπολογισµό των
Γ.Α.Κ. ύστερα από έγκριση της Εφορίας των Γ.Α.Κ.,
θ) εκπροσωπεί τα Γ.Α.Κ. τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό,
ι) υποβάλλει κατά το πρώτο δίµηνο κάθε έτους έκθεση
πεπραγµένων του προηγούµενου έτους για το σύνολο
των αρχειακών υπηρεσιών της χώρας, στο Υπουργείο
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από έγκρισή της από την Εφορία των Γ.Α.Κ.,
ια) εκπροσωπεί τα Γ.Α.Κ. δικαστικώς και εξωδίκως.
6. Όταν ο Γενικός Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται
αναπληρώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
7. Η Εφορία των Γ.Α.Κ. ύστερα από αίτηµα πέντε (5)
τουλάχιστον µελών της µπορεί µε απόφαση που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
της και η οποία συνοδεύεται από ειδική και τεκµηριωµένη αιτιολόγηση, να εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων την παύση του Γενικού Διευθυντή από τα καθήκοντά του, εφόσον για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και παρακωλύει την εύρυθµη
λειτουργία των Γ.Α.Κ.. Για την παύση του Γενικού Διευθυντή εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από προηγούµενη ακρόασή του.
Άρθρο 190
Στρατηγικό σχέδιο – επιχειρησιακό σχέδιο
1. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαµβάνει τους γενικούς
στόχους των Γ.Α.Κ. για τη χρονική περίοδο των επόµενων τεσσάρων (4) ετών, τα αναγκαία µέσα για την επίτευξη τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων
τους και τον τρόπο χρηµατοδότησής τους.
2. Με µέριµνα του Γενικού Διευθυντή, το στρατηγικό
σχέδιο των Γ.Α.Κ., όπως εγκρίνεται ή αναθεωρείται εκάστοτε από την Εφορία των Γ.Α.Κ, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων.
3. Με την ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας του ο
Γενικός Διευθυντής υποβάλλει στην Εφορία συνολική
έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου προς αξιολόγηση. Η έκθεση, καθώς και η αξιολόγησή της κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευµάτων.

4. Ο Γενικός Διευθυντής, ύστερα από τις εισηγήσεις
των Προϊσταµένων των υποκείµενων οργανικών µονάδων, καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο των Γ.Α.Κ. το οποίο υποβάλει προς έγκριση στην Εφορία. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαµβάνει: α) τους επιδιωκόµενους στόχους κάθε δραστηριότητας των Γ.Α.Κ.
και το αντίστοιχο εκτιµώµενο κόστος, β) τις ειδικότερες
ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, γ) τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο
κάλυψής τους, δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγµατοποίησης των ανωτέρω στόχων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
Άρθρο 191
Αρχεία καταργούµενων δηµόσιων, φορέων, φορέων
της παρ. 1 του άρθρου 164 και ιδιωτικών φορέων
1. Τα αρχεία καταργούµενων δηµόσιων, φορέων, φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 164 και ιδιωτικών
φορέων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, περιέρχονται στα Γ.Α.Κ..
2. Αρχεία φορέων του δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι ιδιωτικοποιούνται, παραµένουν στη διάθεση των ιδιωτικών
φορέων για είκοσι (20) έτη, διάστηµα κατά το οποίο υπόκεινται στις διατάξεις περί δηµόσιου αρχειακού υλικού.
Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου ή και νωρίτερα, εφόσον καταστούν ανενεργά, παραδίδονται στα
Γ.Α.Κ..
Άρθρο 192
Παρακαταθήκη αρχειακού υλικού
1. Φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς που έχουν
στην κατοχή τους αρχεία και αρχειακό υλικό µπορούν να
τα καταθέτουν στα Γ.Α.Κ. διατηρώντας το δικαίωµα ανάληψής τους όποτε επιθυµούν. Κατά την κατάθεση και ανάληψη συντάσσεται λεπτοµερές πρακτικό.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του αρµοδίου καθ’ ύλην Υπουργού, τα δηµόσια αρχεία εθνικής σηµασίας µεταφέρονται και κατατίθενται στα Γ.Α.Κ., αν η φύλαξη ή η συντήρηση τους από τους κατόχους τους είναι πληµµελής
ή η πρόσβαση του κοινού σε αυτά δυσχερής. Την έκδοση
της ως άνω απόφασης εισηγείται η Εφορία των Γ.Α.Κ., εφόσον τα Γ.Α.Κ. διαπιστώσουν, ύστερα από καταγγελία,
αναφορά ή στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων
τους, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.
Άρθρο 193
Εκκαθάριση αρχείων – Υπάλληλοι Σύνδεσµοι
1. Τα Γ.Α.Κ., όταν τους ζητηθεί, παρέχουν τεχνική και
επιστηµονική υποστήριξη στους φορείς του δηµόσιου
τοµέα σε θέµατα εκκαθάρισης και καλής τήρησης των
αρχείων τους.
2. Κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης το υλικό που επιλέγεται από τα Γ.Α.Κ. και χαρακτηρίζεται διατηρητέο
εισάγεται στα Γ.Α.Κ. ή φυλάσσεται προσωρινά στον οικείο φορέα έως ότου τα Γ.Α.Κ. το παραλάβουν συντάσ-
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σοντας σχετικό πρωτόκολλο.
3. Η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης τα Υπουργεία,
οι Περιφέρειες, οι Δήµοι και οι εν γένει φορείς του δηµόσιου τοµέα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 161, ορίζουν υπαλλήλους - συνδέσµους µε τα Γ.Α.Κ. Καθήκοντα
των υπαλλήλων - συνδέσµων είναι:
α) η επισήµανση των ηµιενεργών και ανενεργών αρχείων που δεν έχουν εκκαθαριστεί ή παραδοθεί στα
Γ.Α.Κ. και η απρόσκοπτη κατάθεσή τους στα Γ.Α.Κ., και
β) η µέριµνα για την κατάθεση στα Γ.Α.Κ. των αρχείων
της παραγράφου 5 του άρθρου 161.
Άρθρο 194
Πρόσβαση στα αρχεία αρµοδιότητας των Γ.Α.Κ.
1. Τα αρχεία της αρµοδιότητας των Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιµα στο κοινό, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄
45) και το άρθρο 1 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34), µε την επιφύλαξη του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), καθώς και του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119). Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
της Εφορίας των Γ.Α.Κ., µπορεί να τεθούν ειδικοί περιορισµοί πρόσβασης του κοινού σε κατηγορίες αρχείων καθώς και προθεσµίες άρσης των περιορισµών αυτών. Με
όµοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της
Εφορίας των Γ.Α.Κ., είναι δυνατή η άρση των περιορισµών σε χρόνο µικρότερο από τον καθορισµένο.
2. Αν τα Γ.Α.Κ. αναλαµβάνουν τη φύλαξη δηµόσιων
αρχείων διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιµότητας, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
161, υποχρεούνται να τα θέτουν, αµελλητί στη διάθεση
της ενδιαφερόµενης υπηρεσίας.
3. Τα αρχεία και οι συλλογές που δωρήθηκαν στα
Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιµα στους ερευνητές και στο κοινό
σύµφωνα µε τους όρους του δωρητή διαφορετικά υπάγονται στις γενικές ή ειδικές διατάξεις του παρόντος άρθρου.
4. Τα αντίγραφα αρχείων που τηρούνται στα Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιµα στο κοινό µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα πρωτότυπα.
Άρθρο 195
Πρόσβαση σε αρχεία ιδιωτικών αρχειακών φορέων
Τα αρχεία και το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται
στους ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς του άρθρου 166 είναι προσβάσιµα στο κοινό µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), καθώς και του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119).
Άρθρο 196
Αναπαραγωγή αρχείου
1. Για την προστασία, παλαιού ή φθαρµένου αρχείου
που βρίσκεται στην Κ.Υ. και τις Π.Υ., τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να προβαίνουν στην αναπαραγωγή τους µε σύγχρο-

να µέσα και να παρέχουν στο κοινό µόνο τα οµοιότυπα.
2. Η επιλογή και προτεραιότητα αρχείων για αναπαραγωγή αποφασίζεται από τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων της Κ.Υ. και των τµηµάτων των Π.Υ..
Άρθρο 197
Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.)
Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να καταρτίζουν και να θέτουν
στη διάθεση του κοινού και των µελετητών καταλόγους
των αρχειακών συλλογών των οποίων έχουν την εποπτεία µε τη µορφή του Ε.Ε.Α.. Για την απρόσκοπτη συγκρότηση και ενηµέρωση του Ε.Ε.Α. τα επιστηµονικά ιδρύµατα, βιβλιοθήκες ανεξαρτήτως νοµικού καθεστώτος, σωµατεία, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού και δηµόσιου
δικαίου και ιδιώτες κάτοχοι αρχειακών συλλογών οφείλουν να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ..
Άρθρο 198
Πόροι των Γ.Α.Κ.
1. Οι πόροι των Γ.Α.Κ. προέρχονται κυρίως από:
α) την επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων,
β) χρηµατοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και φορείς,
γ) κληρονοµιές µε το ευεργέτηµα της απογραφής, δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες, και κάθε
είδους εισφορές φυσικών, νοµικών ή ενώσεων προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
δ) έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής των Γ.Α.Κ. ή υλικού παραγωγής τρίτων
για την προβολή των Γ.Α.Κ., διάθεση αρχειακού υλικού
για αναπαραγωγή και είσπραξη τελών των άρθρων 8 και
9 του ν. 4305/2014 ( Α΄ 237) και άρθρα 12 και 13 του π.δ.
28/2015 (Α΄ 34),
ε) έσοδα από τη λειτουργία πωλητηρίων για τη διάθεση αναµνηστικών και αντιγράφων από τη συλλογή χειρόγραφων, χαρακτικών των Γ.Α.Κ., καθώς και χαρτικών και
γραφικής ύλης,
στ) έσοδα από εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, διαλέξεις,
συνέδρια, σεµινάρια, ηµερίδες, καθώς και από παροχή
ειδικών υπηρεσιών προς τρίτους,
ζ) έσοδα από τη διάθεση και χρήση των χώρων των
Γ.Α.Κ. για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων τρίτων που
συνάδουν µε την αποστολή και τις αρµοδιότητες των
Γ.Α.Κ..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης και αποδοχής των πόρων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, η τιµή διάθεσης δηµοσιευµάτων, εκδόσεων και άλλων προϊόντων και
δραστηριοτήτων των Γ.Α.Κ. σύµφωνα µε τις περιπτώσεις
δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄, ο τρόπος της διαχείρισης των εσόδων,
τα είδη των δαπανών που καλύπτονται από τα έσοδα αυτά και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ΄
Άρθρο 199
Μεταβατικές διατάξεις
1. Το προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατέχει θέσεις των κλάδων ΠΕ Αρχειονόµων, ΠΕ
Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, ΠΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων, ΠΕ Χηµικού, ΠΕ
Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων, ΤΕ Συντηρητών Ιστορικών Εγγράφων, ΤΕ Ταξινόµων, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ
Ταξινόµων, ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός, ΔΕ Διοικητικού,
ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων και Διοικητικών
Γραµµατέων, ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών Συντηρητών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και ΥΕ Κλητήρων, κατατάσσεται αυτοδικαίως µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, στους εξής κλάδους:
α) στον κλάδο ΠΕ Αρχειονόµων, που προβλέπεται στο
άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Αρχειονόµων,
β) στον κλάδο ΠΕ Διοικητικός και/ή Οικονοµικός, που
προβλέπεται στο άρθρο 179 κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού,
γ) στον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων,
δ) στον κλάδο ΠΕ Χηµείας, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Χηµικού,
ε) στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, που προβλέπεται
στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου
ΠΕ Πληροφορικής,
στ) στον κλάδο ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι
του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού,
ζ) στον κλάδο ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται
οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων και ΤΕ Συντηρητών Ιστορικών Εγγράφων,
η) στον κλάδο ΤΕ Ταξινόµων, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Ταξινόµων,
θ) στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, που προβλέπεται
στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου
ΤΕ Πληροφορικής,
ι) στον κλάδο ΔΕ Αρχειοθετών Ταξινόµων, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι
του κλάδου ΔΕ Ταξινόµων,
ια) στον κλάδο ΔΕ Διοικητικός, που προβλέπεται στο
άρθρο 179 κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ
Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού, Δακτυλογράφων – Στενογράφων και Διοικητικών Γραµµατέων,
ιβ) στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών Συντηρητών,
ιγ) στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που προβλέπεται

στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ,
ιδ) στον κλάδο ΥΕ Κλητήρων, που προβλέπεται στο
άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ
Κλητήρων.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του υπηρετούντος Διευθυντή της Κ.Υ.
των Γ.Α.Κ.. Ο επιλεγείς µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 20 του ν. 1946/1991 (Α΄ 69) Διευθυντής, ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 189 του παρόντος.
3. Τα µέλη και η γραµµατέας της Εφορίας των Γ.Α.Κ.
που ορίστηκαν µε την µε αριθµό 185310/Γ3/31.10.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 559, διόρθ. σφαλµ. ΥΟΔΔ 677/2017) απόφαση
του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, όπως
τροποποιήθηκε
µε
την
µε
αριθµό
224542/Γ3/20.12.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 705) όµοια απόφαση, ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι τη λήξη της θητείας
τους. Η Εφορία των Γ.Α.Κ. λειτουργεί σύµφωνα µε τις
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 186 και µε τα άρθρα
187 και 188.
Άρθρο 200
Τελικές διατάξεις
Όπου γίνεται παραποµπή στον ν. 1946/1991 (Α΄ 69)
νοείται παραποµπή στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 201
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα
άρθρα 1 έως 45 του ν. 1946/1991 (Α΄ 69), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 202
1. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα
Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.»
2. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ειδικά για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που καταλαµβάνουν θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, η
καταβολή των µηνιαίων αποδοχών, των πάσης φύσεως
επιδοµάτων και οδοιπορικών τους βαρύνει τον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»
Άρθρο 203
Τροποποιήσεις του ν. 682/1977
Στον ν. 682/1977 (Α΄ 244) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, όπως η υποπερίπτωση αυτή
αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του
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άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), η λέξη «αποφασίζεται» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «συναποφασίζεται
και συνυπογράφεται».
2. Στο άρθρο 27 προστίθεται περίπτωση α΄ στην παράγραφο 4, η οποία έχει ως εξής:
«α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύµβαση εργασίας (ορισµένου ή αορίστου χρόνου) µε µειωµένο διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδοµαδιαίως, µπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο
Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική µονάδα
στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, κάθε εκπαιδευτικός
που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, µπορεί να εργάζεται και σε ιδιωτική σχολική µονάδα, η οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύµβαση εργασίας µε διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδοµαδιαίως.»
3. Στο άρθρο 28 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 2 καταργείται.
β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων εγγράφονται στην Επετηρίδα οι υποψήφιοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόµιµες
προϋποθέσεις ένταξης σε έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό κλάδο ή ειδικότητα της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 καταργείται.
5. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 34 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη, προαγωγή και προώθηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνεται
µε πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται
για τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης.
3. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζεται για κάθε σχολικό έτος Διευθυντής, Υποδιευθυντής και Προϊστάµενος ιδιωτικών σχολικών µονάδων,
κατ’ αντιστοιχία µε τις δηµόσιες, ύστερα από πρόταση
του ιδιοκτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου της σχολικής
µονάδας.
Ο κατά τα ανωτέρω προτεινόµενος πρέπει να πληροί
τις τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα
όργανα των δηµόσιων σχολικών µονάδων. Ο έλεγχος
της συνδροµής των αναγκαίων προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόµενου ασκείται από το κατά βαθµίδα
αρµόδιο συλλογικό όργανο (ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ) της παρ.
1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). Στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου του προηγούµενου εδαφίου, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δηµόσιων
εκπαιδευτικών µετέχει ένας εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και
ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης.
4. Αν ο προτεινόµενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις
και εφόσον δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται άλλος
προτεινόµενος µε τις προϋποθέσεις αυτές, εφαρµόζεται
η παράγραφος 2 του άρθρου 25.»
6. Στο άρθρο 35 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ο δικαιούχος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης
λαµβάνει τις αποδοχές του µισθολογικού κλιµακίου στο
οποίο έχει καταταχθεί. Για τις άδειες αυτές δεν χορηγούνται οι προσαυξήσεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Η προσαύξηση των αποδοχών µει-

ώνεται κατά το µέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή
άλλου είδους χρηµατική αµοιβή ή αποζηµίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.»
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΜΘΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 204
Θέµατα πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. Στο π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλµατος Α΄ 112)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ.
2 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος του σχολείου αποχώρησης ενηµερώνει τους γονείς και τους κηδεµόνες
για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του
σχολείου, σε εµφανές σηµείο, ονοµαστικό πίνακα των
µαθητών:
αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,
ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήµερο πρόγραµµα,
γγ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους.»
β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Νήπια που δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, τα οποία πληρούν το ηλικιακό κριτήριο του
προηγούµενου εδαφίου, εγγράφονται στο δηµοτικό µε
απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του
οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών,
διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 8 του
άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δηµοτικό.»
γ) Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
6 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος του σχολείου αποχώρησης ενηµερώνει τους γονείς και τους κηδεµόνες
για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του
σχολείου, σε εµφανές σηµείο, ονοµαστικό πίνακα των
µαθητών:
αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,
ββ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους.».
δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄
του άρθρου 23 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται
ως εξής:
«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από
τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6, µπορεί
να γίνει µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης
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για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται µε βεβαίωση
Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δηµόσιου νοσοκοµείου. Με τη βεβαίωση προσδιορίζεται και
η διάρκεια της δικαιολογηµένης καθυστέρησης.»
ε) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Αν οι απουσίες του µαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δηµοτικού χορηγείται µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που
εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συντονιστή
Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο µαθητής επαναλαµβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δηµοτικό.»
στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 δεν µπορεί να υπερβαίνουν
τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος, χωρίς να υπολογίζεται στο άθροισµα αυτό η ηµερήσια εκπαιδευτική εκδροµή. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε
διδακτικό έτος.»
2. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) και την παρ. 1 του άρθρου 246 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και αναστολή λειτουργίας
σχολικών µονάδων».
β) Προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί
να αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων για ένα σχολικό έτος, λαµβάνοντας υπόψη το µαθητικό δυναµικό των σχολικών µονάδων, τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε
περιοχής.»
3. Στο άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών χώρων,
για χρονικά διαστήµατα εκτός του ωρολόγιου διδακτικού
προγράµµατος, καθώς και ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων για τις οποίες µπορεί να γίνεται η παραχώρηση, και
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της
παραγράφου 3.»
4. Στο άρθρο 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 2, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης.»
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρµόζονται ειδικά προγράµµατα ταχύρρυθµης δηµοτικής και γυµνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόµενο των οποίων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδεί-

ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης και γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας µπορεί να λειτουργούν τµήµατα
προετοιµασίας για τη συµµετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δηµοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας των σχολείων αυτών που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 44
του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως η παρ. αυτή προστέθηκε
µε την παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄118)
και αναριθµήθηκε σε παράγραφο 3 µε την περίπτωση β΄
της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α΄83).»
5. Στο άρθρο 13 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις: α) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.Α., περιλαµβανοµένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας
τους, µπορεί να καλύπτονται από προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται, εν όλω ή εν µέρει, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς ή να βαρύνουν
τους οικείους δήµους, οι οποίοι επιχορηγούνται µε πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Με απόφαση του δηµάρχου, ύστερα από
πρόταση της δηµοτικής επιτροπής παιδείας, µπορεί να
διατίθενται για τη στέγαση των Κ.Ε.Α. σχολικά κτίρια
που δεν χρησιµοποιούνται για στέγαση δηµόσιων σχολείων.»
β) Προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6. Τα Κ.Ε.Α. µπορεί να στεγάζονται σε κτίριο Φορέα
Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) του
άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) ή άλλου Φορέα Διαχείρισης µε αρµοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονοµίας «Αντώνης
Τρίτσης» του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149). Στην
περίπτωση αυτή, οι λειτουργικές δαπάνες του Κ.Ε.Α.,
περιλαµβανόµενων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, µπορεί να καλύπτονται από προγράµµατα που
χρηµατοδοτούνται, εν όλω ή εν µέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς ή να βαρύνουν τον Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος επιχορηγείται µε
πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.
7. Με σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του οικείου
δήµου ή του Φορέα Διαχείρισης ρυθµίζεται κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των παρ. 5 και 6.»
6. Στο άρθρο έκτο του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) ως στελέχη της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος,».
β) Στην παράγραφο 7 διαγράφονται οι λέξεις «των
σχολικών συµβούλων,».
7. To άρθρο 23 του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) τροποποιείται ως εξής:
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α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Εκπαιδευτικός ή µέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του, µε οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος µαθητή έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας, ενηµερώνει, χωρίς καθυστέρηση,
τον διευθυντή της σχολικής µονάδας.»
β) Προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και για τα µέλη του προσωπικού και τους Προϊσταµένους των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του άρθρου 6 και της παρ. 3 του
άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).»
8. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας µε συστήµατα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστηµένα σε χώρους των δηµόσιων
σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των
µονάδων αυτών, απαγορεύεται. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας µέσω τέτοιων συστηµάτων, εγκατεστηµένων
στους χώρους των ως άνω δηµόσιων σχολικών µονάδων
από τους Δήµους, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης της
αρµοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων,
σύµφωνα µε την υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Στ΄
του Κεφαλαίου Ι΄ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), µόνο κατά το χρόνο
µη λειτουργίας των σχολικών µονάδων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδοµένων που καταγράφονται ενηµερώνει µε τρόπο πρόσφορο, εµφανή και κατανοητό όποιον πρόκειται να εισέλθει στο χώρο όπου λειτουργεί σύστηµα βιντεοεπιτήρησης, ότι στο χώρο λειτουργεί τέτοιο
σύστηµα και παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, πληροφορίες
για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος, την εµβέλεια
και τους χώρους εγκατάστασης του χρησιµοποιούµενου
συστήµατος, καθώς και το χρονικό διάστηµα τήρησης
των δεδοµένων.
9. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
αα) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού: τριάντα επτά (37)
θέσεις,
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων: τριάντα τέσσερις
(34) θέσεις.»
Άρθρο 205
Επιστηµονικές Επιτροπές
Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας
1. Η παρ. 4 της υπ’ αριθ. 3345/2.9.1988 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄
649), η οποία κυρώθηκε µε την περίπτωση Ι΄ της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων συγκροτείται πενταµελής Επιστηµονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας, η οποία αποτελείται
από:
αα) τον αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως πρόεδρο,
ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ως µέλος,
γγ) δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. από Μουσι-

κά Τµήµατα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ως µέλη,
δδ) έναν (1) µουσικό εγνωσµένου κύρους, ως µέλος.
β) Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους και έχουν διετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων. Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν 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 του ν. 4336/2015 (Α΄
94) και ιδιαίτερα µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7
του άρθρου 6 του ιδίου νόµου,
γ) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δ.Σ. του
Ι.Ε.Π. για θέµατα αρµοδιότητάς του που αφορούν στη
µουσική παιδεία και στα µουσικά µαθήµατα που διδάσκονται στα µουσικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται µεταξύ άλλων για:
αα) το πρόγραµµα σπουδών των µουσικών µαθηµάτων
των µουσικών σχολείων,
ββ) τις αναθέσεις µουσικών µαθηµάτων σε κλάδους
και ειδικότητες,
γγ) τα προγράµµατα επιµόρφωσης µουσικών ειδικοτήτων,
δδ) τα κριτήρια απόδοσης µουσικών ειδικεύσεων,
εε) τη συγγραφή εγχειριδίων µουσικών µαθηµάτων,
στστ) την πιστοποίηση µουσικών ικανοτήτων.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων συγκροτείται πενταµελής Επιστηµονική
Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας, η οποία αποτελείται
από:
αα) τον αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως πρόεδρο,
ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ως µέλος,
γγ) δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. από Τµήµατα Κινηµατογράφου ή Θεατρικά ή Εικαστικά Τµήµατα
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ως µέλη,
δδ) έναν (1) καλλιτέχνη εγνωσµένου κύρους, ως µέλος.
δ) Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους και έχουν διετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων. Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν 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 του ν. 4336/2015 (Α΄
94) και ιδιαίτερα µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7
του άρθρου 6 του ιδίου νόµου,
ε) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δ.Σ. του
Ι.Ε.Π. για θέµατα αρµοδιότητάς του που αφορούν στην
καλλιτεχνική παιδεία και στα καλλιτεχνικά µαθήµατα
που διδάσκονται στα καλλιτεχνικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται µεταξύ άλλων για:
αα) το πρόγραµµα σπουδών των καλλιτεχνικών µαθηµάτων των καλλιτεχνικών σχολείων,
ββ) τις αναθέσεις καλλιτεχνικών µαθηµάτων σε κλάδους και ειδικότητες,
γγ) τα προγράµµατα επιµόρφωσης καλλιτεχνικών ειδικοτήτων,
δδ) τα κριτήρια απόδοσης καλλιτεχνικών ειδικεύσεων,
εε) τη συγγραφή εγχειριδίων καλλιτεχνικών µαθηµάτων.»
2. Η παράγραφος 12 της υπ’ αριθµ. 3345/2.9.1988 από-
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φασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 649), η οποία κυρώθηκε µε την περίπτωση Ι΄ της
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. α) Οι εγγραφές, οι µετεγγραφές, η φοίτηση, ο χαρακτηρισµός της διαγωγής, τα παιδαγωγικά µέτρα, και οι
τίτλοι σπουδών για τα µουσικά σχολεία, καθώς και κάθε
άλλο συναφές θέµα ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
β) Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθµίζονται τα αναλυτικά και ωρολόγια
προγράµµατα, η αξιολόγηση των µαθητών, οι κάθε είδους εξετάσεις, τα εγχειρίδια, ο εξοπλισµός και τα πάσης φύσης εκπαιδευτικά θέµατα.»
3. Οι παράγραφοι 2 και 3 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων εκπαιδευτικών υποβάλλονται µέχρι τις 30 Νοεµβρίου στη Διεύθυνση που
υπάγεται το σχολείο, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Οι
προϊστάµενοι των Διευθύνσεων, αφού διαπιστώσουν ότι
οι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προϋποθέσεις µετάθεσης
στέλνουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, στη Γενική
Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Στη συνέχεια, η εν
λόγω Γενική Διεύθυνση διαβιβάζει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο.
3. Κατά την εξέταση των αιτήσεων µεταθέσεων της
κατηγορίας αυτής το αρµόδιο συµβούλιο λαµβάνει υπόψη:
α) για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας την επιµόρφωση, τη µετεκπαίδευση, την προηγούµενη διδακτική εµπειρία στα µουσικά σχολεία, τις µεταπτυχιακές
σπουδές, την επιστηµονική συγκρότηση και γενικά τα
αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και
β) για τους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ79.01 Μουσικών:
αα) τα όσα ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς γενικής
παιδείας και
ββ) την απόλυτη εξειδίκευσή τους στους τοµείς της
µουσικής παιδείας που αποδεικνύεται για µεν τη θεωρητική κατάρτιση µε τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής
ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής ή µε πτυχίο αναγνωρισµένου µη πανεπιστηµιακού µουσικού ιδρύµατος
της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής,
για δε την ενασχόληση µε βεβαίωση του εργοδότη θεωρηµένη από επίσηµες αρχές και ειδικότερα:».
4. Για θέµατα προσωπικού των µουσικών σχολείων αρµόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2 της περίπτ. Β΄
του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94).
5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 16
του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267) καταργείται.
Άρθρο 206
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016
(Α΄ 211), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ.
44/2017 (Α΄ 69) οι λέξεις «και γενικό µέσο όρο» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ή γενικό µέσο όρο».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 207
Πληροφοριακό σύστηµα «myschool»
1. Το Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
(ΥΠ.Π.Ε.Θ) έχει ως αντικείµενο την οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αποθήκευση ηλεκτρονικού αρχείου µε το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία των δηµόσιων σχολικών µονάδων, καθώς και για την εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο Π.Σ. «myschool» αποτυπώνεται, µε συνεχή ενηµέρωση και σε πραγµατικό χρόνο, η
καθηµερινή λειτουργία των σχολικών µονάδων, βάσει
της οποίας τα αρµόδια όργανα της διοίκησης προβαίνουν στον προγραµµατισµό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων.
2. Στο Π.Σ. «myschool» καταχωρίζονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις δηµόσιες και τις ιδιωτικές σχολικές
µονάδες, καθώς και οι πληροφορίες των οποίων η αποτύπωση συµβάλλει στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων σχολικών µονάδων.
3. Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Π.Σ.
«myschool», σύµφωνα µε την παράγραφο 2, µπορεί να
περιλαµβάνονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των
εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών
µονάδων, των µαθητών, καθώς και των γονέων ή κηδεµόνων, η επεξεργασία των οποίων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται:
α) οι κατηγορίες πληροφοριών που καταχωρίζονται
στο σύστηµα και προκειµένου περί δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και οι κατηγορίες των υποκειµένων των
δεδοµένων αυτών,
β) τα όργανα, οι οργανικές µονάδες και εν γένει οι υπηρεσίες και οι κατηγορίες των µελών του προσωπικού
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
που έχουν αρµοδιότητα για την καταχώρηση, καθώς και
πρόσβαση σε κάθε κατηγορία πληροφοριών, στο πλαίσιο
της άσκησης των αρµοδιοτήτων τους,
γ) τα πρόσωπα ή οι φορείς στους οποίους µπορεί να
κοινοποιούνται πληροφορίες του πληροφοριακού συστήµατος και οι σκοποί της κοινοποίησης αυτής, στους οποίους περιλαµβάνονται ιδίως ερευνητικοί ή στατιστικοί
σκοποί, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της
κοινοποίησης,
δ) ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών στο πληροφοριακό σύστηµα και η διαδικασία διαγραφής τους,
ε) τα σχετικά µε την παροχή προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, µέσω εφαρµογών του συστήµατος, όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικών εγγραφών µαθητών, καταχώρισης βαθµολογιών ή απουσιών, ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γονέων ή κηδεµόνων µε τις σχολικές µονάδες
και
στ) κάθε άλλο θέµα που αφορά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος, περιλαµβανοµένων των τεχνι-
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κών και οργανωτικών µέτρων που εφαρµόζονται για την
ασφάλεια της επεξεργασίας των πληροφοριών.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του Π.Σ.
«myschool» µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα και αρχεία του Δηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού των νοµικών προσώπων
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄
28), καθώς και η αµφίδροµη ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των συστηµάτων αυτών, για την καλύτερη άσκηση των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και των λοιπών φορέων που µνηµονεύονται στην παρούσα παράγραφο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες αφορά η διασύνδεση και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.
6. Οι υποδοµές και οι υπηρεσίες του Π.Σ. «myschool»
ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η λειτουργία και η συντήρησή τους µπορεί
να ανατίθεται σε φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο αυτό, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου φορέα. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα, περιλαµβανοµένων των θεµάτων της
παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679 («Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ΕΕ L 119) που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τον φορέα, ως εκτελούντα την επεξεργασία, για
λογαριασµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την
έννοια των περιπτώσεων 8 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου
4 του ανωτέρω Κανονισµού.
Άρθρο 208
Θέµατα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) Διόφαντος
1. Στο άρθρο 23 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ι.Τ.Υ.Ε., ρυθµίζεται κάθε θέµα
που αφορά την εφαρµογή της παραγράφου 2, περιλαµβανοµένων των θεµάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισµός για
την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα»,
ΕΕ L 119) που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα από το Ι.Τ.Υ.Ε., µε την ιδιότητα
του εκτελούντος την επεξεργασία, για λογαριασµό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ως
υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των περιπτώσεων 8 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισµού.»
2. α) Το µισθολογικό καθεστώς του προσωπικού του
Ι.Τ.Υ.Ε.- Διόφαντος, όπως είχε διαµορφωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται νόµιµο και οι καταβληθείσες αποδοχές δεν αναζητούνται.
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 209
Τροποποίηση του π.δ. 18/2018
Στο π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας.».
2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 30 του
ν. 4559/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 38 του
ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τµήµα Γ΄ Στρατηγικού Σχεδιασµού της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Γενικής Γραµµατείας Διά
Βίου Μάθησης.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 30 του
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), προστίθενται οι λέξεις:
«καθώς και η διοίκηση του διοικητικού προσωπικού
των δηµοσίων ΙΕΚ».
4. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 25, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10
του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού των δηµοσίων ΙΕΚ, και συγκεκριµένα για το διορισµό, τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη καθώς και
τη χορήγηση των αδειών, για τις οποίες απαιτείται γνώµη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Διοικητικού
Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ)».
5. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 26 προστίθενται οι λέξεις:
«, καθώς και του διοικητικού προσωπικού των δηµοσίων ΙΕΚ.».
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Το Τµήµα Β΄ Πειθαρχικών Θεµάτων και σχετικών
Διοικητικών Μέτρων είναι αρµόδιο για τον χειρισµό των
πειθαρχικών θεµάτων και σχετικών διοικητικών µέτρων
του ανθρώπινου δυναµικού των Γενικών Γραµµατειών
του Υπουργείου και του διοικητικού προσωπικού των δηµοσίων ΙΕΚ, καθώς και τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος».
γ) Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 5 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τµήµα Γ΄ Κινητικότητας Προσωπικού είναι αρµόδιο για την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού
των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου, καθώς και
για την κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού των
δηµοσίων ΙΕΚ, και ιδίως για:»
6. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 προστίθενται οι λέξεις:
«, καθώς και του διοικητικού προσωπικού των δηµοσίων ΙΕΚ.».
β) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 27 προστίθεται υποπερίπτωσης εε΄, ως εξής:
«και εε΄ των διοικητικών υπαλλήλων των δηµόσιων
ΙΕΚ».
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γ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 προστίθενται οι λέξεις:
«και των διοικητικών υπαλλήλων των Δηµοσίων ΙΕΚ».
7. Ύστερα από την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 7
του άρθρου 51, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε µε
την περίπτωση β΄ της παρ. 14 του άρθρου 38 του
ν. 4589/2019, προστίθενται περιπτώσεις ιβ.α΄ και ιβ.β΄,
ως εξής:
«ιβ.α) τον καθορισµό της περιφέρειας εγγραφής των
µαθητών στις σχολικές µονάδες (χωροταξική κατανοµή),
ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές µονάδες αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,».
8. Ύστερα από την περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 7
του άρθρου 52, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε µε
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 38
του ν. 4589/2019, προστίθενται περιπτώσεις ιγ.α΄ και
ιγ.β΄, ως εξής:
«ιβ.α) τον καθορισµό της περιφέρειας εγγραφής των
µαθητών στις σχολικές µονάδες (χωροταξική κατανοµή),
ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές µονάδες αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,».
9. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 66,
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11
του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας.».
10. Στο άρθρο 69, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 13
του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 και την παρ. 17 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας».
β) το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής
Νοµοθεσίας υπάγεται στον Γενικό/ Τοµεακό Γραµµατέα
Διά Βίου Μάθησης και είναι αρµόδιο για:
α) τη σύνταξη αποφάσεων, πράξεων, εγκυκλίων, οδηγιών που αφορούν στις διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων,».
11. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 και η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 51, καθώς και η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 και η περίπτωση ζ΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 52 καταργούνται.
12. α) Στο τέλος του άρθρου 84 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:
«9. Για την επιλογή υπαλλήλων ως Προϊσταµένων στις
Γενικές Διευθύνσεις Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών
και Εξετάσεων, Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης απαιτείται εµπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε αντικείµενα
σχετικά µε τις αρµοδιότητες της οικείας Γενικής Διεύθυνσης».
β) Η θητεία των Προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων της παραγράφου 1 που έχουν επιλεγεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγεται.
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 µετά τη φράση
«, καθώς και των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-

σης» προστίθεται η φράση «και των διοικητικών υπαλλήλων των Δηµοσίων ΙΕΚ.».
Άρθρο 210
Τροποποιήσεις του ν. 3966/2011
Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 53 του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και τροποποιήθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄
13), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του
Ι.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ανατίθεται στο Ι.Ε.Π. η υλοποίηση συγκεκριµένης δράσης. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την υλοποίηση δράσεων από το
Ι.Ε.Π..»
Άρθρο 211
Τροποποιήσεις του ν. 4057/2012
Στην παρ. 5 του άρθρου έκτου του ν. 4057/12 (Α΄ 54) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α) της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), που αποτελούν αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, υπαγόµενες απ’ ευθείας στον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4434/1964, Α΄ 217, και άρθρο 34 του
ν. 1946/1991, Α΄ 91, αντιστοίχως).».
β) οι περιπτώσεις ε΄ έως και θ΄ αναριθµούνται σε η΄,
θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ αντίστοιχα.
γ) προστίθενται περιπτώσεις ε΄ έως και ζ΄, καθώς και
περιπτώσεις ιγ΄, οι οποίες έχουν ως εξής:
«ε) των διοικητικών υπαλλήλων των ισοτίµων προς τα
δηµόσια ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το
Δηµόσιο (άρθρο 65 του ν. 1566/1985, Α΄ 167),
στ) των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών (άρθρο 8 παρ. 5 του
ν. 3149/2003, Α΄ 141),
ζ) των διοικητικών υπαλλήλων των Δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.),
ιγ) των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών.»
Άρθρο 212
1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 182/2004 (Α΄ 161), όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 63 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται περίπτωση 12Α ως εξής:
«12Α. Γνωµοδοτούν για τις αιτήσεις αναγνώρισης
χρόνου προϋπηρεσίας για βαθµολογική ένταξη, τις αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας για βαθµολογική ένταξη και µισθολογική εξέλιξη και τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών του συνόλου των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14),
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όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 75 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13), διαγράφονται οι λέξεις «και πειθαρχικό».
3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ηη΄ της περίπτωσης
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), η
οποία προστέθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), προστίθεται η φράση «,την οποία προσκοµίζει στον Διευθυντή της αρµόδιας σχολικής µονάδας και ενηµερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.».
4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4569/2018 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.),».
5. Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πιστοποιείται είτε πριν από
τον διορισµό τους είτε µετά τον διορισµό τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του παρόντος,
µέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιµορφωτικών προγραµµάτων σύµφωνα µε όσα κάθε φορά ισχύουν
για τους δηµόσιους εκπαιδευτικούς.»
Άρθρο 213
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας
1. Στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄
142) οι λέξεις «των εξετάσεων του 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των εξετάσεων Μαΐου 2019».
2. Στο άρθρο 3 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής είναι η
προετοιµασία και η διεξαγωγή των εξετάσεων του παρόντος άρθρου και ειδικότερα ο καθορισµός της εξεταστέας ύλης κατά την προφορική δοκιµασία, ο καθορισµός
των θεµάτων της γραπτής δοκιµασίας, η εποπτεία της αποστολής των θεµάτων σε εξεταστικά κέντρα, η παροχή
οδηγιών προς όλους όσους απασχολούνται στις εξετάσεις και η εποπτεία των διεξαγόµενων δοκιµασιών.».
β) η παράγραφος 3, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ορίζονται οι εξεταστές δοκιµασιών για
την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου. Με απόφαση του Προέδρου του βαθµολογικού ή των βαθµολογικών κέντρων ορίζονται οι βαθµολογητές δοκιµασιών
για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου. Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων.»
γ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των
οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, συνιστάται επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο, που αποτελείται από τρία (3) µέλη, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής, το δεύτερο ως Γραµµατέας και το τρίτο ως βοηθός Γραµµατέ-

ας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπάλληλοι που επιφορτίζονται µε την τεχνική υποστήριξη και την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής αυτής.»
δ) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5,
όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση δ΄ της παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), οι λέξεις «ο
γραµµατέας της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ή ο
αναπληρωτής του» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «υπάλληλος του Τµήµατος Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.»
3. Στο άρθρο 4 του ν. 2740/1999 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2, όπως
η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο
3 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η βαθµολογία προκύπτει από το άθροισµα της βαθµολογίας των δύο (2) βαθµολογητών. Αναβαθµολόγηση
δεν επιτρέπεται σε καµία από τις τέσσερις ενότητες.»
β) στο τέλος της παραγράφου 4, όπως η παράγραφος
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου
1 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται, ύστερα από εισήγηση των οικείων
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»
γ) Η παράγραφος 5, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων,
την τήρηση Μητρώου αξιολογητών, την αποστολή των
θεµάτων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης,
τη διαδικασία βαθµολόγησης, τα τυχόν ελάχιστα όρια
βαθµολογίας, την έκδοση αποτελεσµάτων, τη συγκρότηση των οργάνων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού
που χορηγείται στους επιτυχόντες.»
Άρθρο 214
Τροποποιήσεις του ν. 4186/2013
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄
193) αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη µαθητείας» εφαρµόζεται:
αα. Πρόγραµµα εργαστηριακών µαθηµάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, που πραγµατοποιείται σε
µία (1) ηµέρα εβδοµαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη
σχολική µονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. από εκπαιδευτικό
προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα (1) διδακτικό
έτος και δεν πραγµατοποιείται κατά την περίοδο των
διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών και
ββ. «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ
(28) ωρών εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο σε τέσσερις (4)
ηµέρες για ένα σχολικό έτος.
β. Το πρόγραµµα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης
µαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) µηνών, οι οποίοι αποτιµώνται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική µονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ηµέρες στο χώρο
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ηµερών κανονικής
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άδειας, αρχίζει κατά το χρονικό διάστηµα από την έναρξη του σχολικού έτους µέχρι την 31η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους. Η
ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. Κατ’ εξαίρεση και µόνο για το σχολικό έτος 2018-2019, η λειτουργία των τµηµάτων του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά
τη διάρκεια του εν λόγω σχολικού έτους, συνεχίζεται ως
εξής:
α) το Πρόγραµµα εργαστηριακών µαθηµάτων λήγει εντός του διδακτικού έτους και η αναπλήρωση, για τµήµατα που ξεκίνησαν µετά τις 15.11.2018, ρυθµίζεται µε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και
β) το «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» λήγει µε τη συµπλήρωση
των εκατόν πενήντα έξι (156) ηµερών και σε κάθε περίπτωση όχι µετά τις 20.9.2019.
γ. Το Πρόγραµµα εργαστηριακών µαθηµάτων πραγµατοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.. Για την αναλογία καθηγητών - µαθητών στα εργαστήρια, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. και των
Ε.Κ.. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι µπορούν
να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη µαθητείας»,
µπορούν να συµπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την οργάνωση και τη λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους- τάξης µαθητείας».
Με όµοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων καθορίζονται:
αα. η διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των µαθητευόµενων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης µαθητείας»,
ββ. τα ζητήµατα φοίτησης των µαθητευόµενων που
σχετίζονται µε τις αναρρωτικές άδειες.
δ. Το «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας –
Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» ορίζεται µε σύµβαση
(σύµβαση µαθητείας), που συνάπτεται µεταξύ του µαθητευόµενου και του εργοδότη, φορέα του κατά το άρθρο
51 του ν. 1892/1990 δηµοσίου τοµέα, φυσικού ή νοµικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής µονάδας.
Η σύµβαση µαθητείας δύναται:
αα. να καταγγελθεί από τους µαθητευοµένους ή τους
εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση
των υποχρεώσεων τους. Οι µαθητευόµενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενηµερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρµόδιο
διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ..
ββ. να ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον
ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.
ε. Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους τάξης µαθητείας» χορηγείται στον απόφοιτο από τη
σχολική µονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συµµετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελµατικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
στ. Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης
µαθητείας» µπορούν να παρακολουθούν Προπαρασκευ-

αστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας
τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και
πραγµατοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., µε σκοπό
την αρτιότερη προετοιµασία για τη συµµετοχή τους στις
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης
Πτυχίου Επαγγελµατικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εγκρίνεται η λειτουργία τµηµάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποίησης και καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Η υλοποίηση του
Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος πραγµατοποιείται
στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια
των ΕΠΑ.Λ. σε απογευµατινό ωράριο.
Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο
«Μεταλυκειακό έτος - τάξη µαθητείας» απασχολούνται
κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης ως επιµορφωτές και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τοµέα του
ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγµατοποιείται το πρόγραµµα, έχει το ρόλο του επόπτη. Από το σχολικό έτος
2019-2020 και εφεξής, µεταξύ των εκπαιδευτικών που
µπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό
Πρόγραµµα Πιστοποίησης ως επιµορφωτές, προηγείται
α) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει προϋπηρεσία ως επιµορφωτής σε θέµατα µαθητείας και β) ο εκπαιδευτικός, ο
οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης προγράµµατος επιµόρφωσης σε θέµατα µαθητείας, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών.
Η αµοιβή των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο
Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης ως επιµορφωτές και ως επόπτες, καλύπτεται από συγχρηµατοδοτούµενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020.
Με την ολοκλήρωση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης µπορεί να απασχολούνται:
αα. µόνιµοι εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπερωριακή
απασχόληση. Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται από τον οικείο
Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.
στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραµµα.
ββ. µόνιµοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι τη συµπλήρωσή
του και
γγ. ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η αµοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών του προηγούµενου εδαφίου
µπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς
πόρους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι,
η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος
Πιστοποίησης».
2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) µετά τη φράση «οργανώνονται
Τµήµατα Μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ», προστίθεται η φράση
«σε ειδικότητες που έχουν καθοριστεί να λειτουργούν
στην Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε εξειδικεύσεις τους».
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Άρθρο 215
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4485/2017
Η παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) τροποποιείται ως εξής:
«4. Μετά την επιλογή τους σύµφωνα µε τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), οι υπεύθυνοι τοµέων
Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) µπορούν να συµπληρώνουν έως το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων (τεχνολογικά-επαγγελµατικά Β΄ Τάξης
και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελµατικού Λυκείου) και
του θεωρητικού µέρους των µεικτών µαθηµάτων (τεχνολογικά-επαγγελµατικά Β΄ Τάξης και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελµατικού Λυκείου), τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος, στο ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν
οργανικά, εφόσον:
α) έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω µαθήµατα,
σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που καθορίζει την αντιστοιχία
διδασκοµένων µαθηµάτων και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει
κάθε φορά,
β) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό
συγκρότηµα,
γ) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και
δ) η διδασκαλία του µαθήµατος πραγµατοποιείται µέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τοµέα στο Ε.Κ.. Η
ανάθεση των ανωτέρω µαθηµάτων γίνεται από το
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώµη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..
Άρθρο 216
Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016
1. α) Η παρ.7 του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται,
τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί
και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, µε τις αποδοχές
στην Ελλάδα και το ειδικό επιµίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συµπλήρωση της τριετίας η απόσπαση µπορεί να
παρατείνεται για δύο (2) έτη ακόµη, κατόπιν αιτήσεώς
τους, αφού επανακριθούν από το Συµβούλιο Επιλογής
της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους
κριθεί ως ικανοποιητική. Στην περίπτωση διετούς παράτασης της απόσπασης, κατά το προηγούµενο εδάφιο, οι
συντονιστές εκπαίδευσης λαµβάνουν στο πρώτο έτος
παράτασης τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το
ειδικό επιµίσθιο στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος µόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα. Περαιτέρω παράταση της
απόσπασης αποκλείεται.
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Παράταση της απόσπασης µπορεί να χορηγηθεί µε
αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται µέσα
στο πρώτο δίµηνο του ηµερολογιακού έτους, για δύο (2)
ακόµη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή
εκπαίδευσης σχετικά µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεµάτων, Παιδείας Οµογενών και Διαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση παράτασης της απόσπασης ο εκπαιδευτικός λαµβάνει στο πρώτο έτος παράτα-

σης τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιµίσθιο
στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος µόνο τις αποδοχές
στην Ελλάδα.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από το σχολικό
έτος 2019-2020 και το σχολικό έτος 2020 για το νότιο ηµισφαίριο και µόνο για τους συντονιστές εξωτερικού και
τους εκπαιδευτικούς που κατά το εν λόγω σχολικό έτος
ξεκινούν το πρώτο έτος παράτασης της απόσπασής
τους.
3. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 3 της παρ. Α΄
του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις ενταγµένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα
σχολικές µονάδες της περίπτωσης α΄ του άρθρου 3, εφαρµόζονται όσα ισχύουν στα δηµόσια σχολεία της ηµεδαπής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του
σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις µετεγγραφές, τη φοίτηση και
τις εξετάσεις κάθε είδους, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Στα Τ.Ε.Γ., της περίπτωσης β΄ του άρθρου
3, και στις άλλες µορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των περιπτώσεων γ΄
και δ΄ του άρθρου 3, εφαρµόζονται όσα ισχύουν στην εκάστοτε χώρα υποδοχής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους,
τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις µετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, καθώς και
τη χορήγηση τίτλων σπουδών.»
Άρθρο 217
Η παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο µουσουλµάνος θρησκευτικός λειτουργός λαµβάνει τις τακτικές αποδοχές του καταληκτικού µισθολογικού κλιµακίου δηµοσίου υπαλλήλου κατηγορίας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, καθώς και τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του µισθολογίου του Δηµοσίου επιδόµατα, εφόσον πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις. Επί των αποδοχών διενεργούνται οι νόµιµες κρατήσεις. Οι
αποδοχές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισµό
του Ν.Π.Ι.Δ. κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον
τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και καταβάλλονται στον δικαιούχο µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που εκδίδεται
για τον σκοπό αυτό.»
Άρθρο 218
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 105 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Μαθητές που, κατά την έναρξη των σχολικών ετών
2017-2018 και 2018-2019, λόγω µη συµπλήρωσης του
15ου έτους της ηλικίας τους που απαιτείται για την προσκόµιση δικαιολογητικού νόµιµης εργασίας, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στην Α΄ τάξη εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) και, κατά τα σχολικά
έτη 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α΄ τάξη ηµερησίου Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωµα
πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω ειδικών
διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια, εφόσον φοιτούν, τα
δύο (2) επόµενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β΄ και Γ΄ τάξεις εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.).»
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Άρθρο 219
1. Στα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια (Γ.Ε.Λ.- ΕΠΑ.Λ.)
έχουν δικαίωµα να φοιτούν και ανήλικοι που απασχολούν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθώς και τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
2. Ο ανήλικος που εµπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 µπορεί να φοιτά σε εσπερινό γυµνάσιο ή λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.), εφόσον προσκοµίσει στη σχολική
µονάδα φοίτησης:
α) βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ότι παρακολουθείται από
την Υπηρεσία, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιµετώπισης της παραβατικότητας και της θυµατοποίησης των
ανηλίκων, ή
β) ελλείψει λειτουργίας της ως άνω Υπηρεσίας, οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο της κατά τόπον αρµόδιας Εισαγγελίας ή του Δικαστηρίου Ανηλίκων απ’ όπου προκύπτει ότι ο ανήλικος απασχολεί την Υπηρεσία στο πλαίσιο
της πρόληψης και αντιµετώπισης της παραβατικότητας
και της θυµατοποίησης των ανηλίκων.
Άρθρο 220
Κατασκευή αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρµογή
της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης
1. Για την αντιµετώπιση των άµεσων και επιτακτικών
αναγκών της εφαρµογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών
µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύµφωνα µε την παράγραφο 14, προκατασκευασµένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής µε
τους απαιτούµενους βοηθητικούς χώρους. Οι προκατασκευασµένες σχολικές αίθουσες του προηγούµενου εδαφίου µε τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός γηπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές µονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά
µε τους ισχύοντες συντελεστές δόµησης και του ποσοστού κάλυψης, µε δυνατότητα υπέρβασης αυτών σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό τον προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που αποµένει µετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο
(2) τ.µ. ανά µαθητή.
2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, η τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική µονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες: α) σε
άλλες σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, β)
σε µονάδες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οπότε και δηµιουργείται χωριστός αύλειος χώρος.
3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασµένων σχολικών αιθουσών της παραγράφου 1 µπορεί
να γίνει για το ίδιο χρονικό διάστηµα της παραγράφου 1
και εντός αδόµητων γηπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), τα οποία βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισµών, πλην ρυµοτοµούµενων χώρων,
κοινόχρηστων, χαρακτηρισµένων συγκεκριµένης χρήσης, δάσους, ρέµατος και αρχαιολογικού χώρου.

4. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου,
την τοποθέτηση των αιθουσών της παραγράφου 1 µπορεί να αναλάβει από τον κύριο του ακινήτου η ΚΤ.ΥΠ.
Α.Ε., ύστερα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, ως
εξής: α) αν πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήµου
ή της αυτοδιοικητικής περιφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, και β) αν πρόκειται για ακίνητο του δηµοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση καθ’
ύλην αρµόδιου Υπουργού.
5. Οι ακριβείς σχολικές και χωροθετικές ανάγκες κατασκευής αιθουσών για την εφαρµογή του παρόντος
προκύπτουν από έγγραφο που υποβάλλεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων στην
ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου
της υποπαραγράφου 2.3 της παραγράφου 2 του άρθρου
132 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), όπως προστέθηκε µε την
παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4379/2016 (Α΄
63).
6. Για τον καθορισµό των κριτηρίων καταλληλότητας
και επιλογής χώρων της παραγράφου 3, εφαρµόζεται η
υπ’ αριθ. 37237/ΣΤ1/2007 (Β΄ 635) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εκτός από την
παράγραφο 4 αυτής σχετικά µε το εµβαδόν του χώρου.
Οι χώροι που επιλέγονται δεν απαιτείται να είναι χαρακτηρισµένοι ως «σχολικοί», ούτε απαιτείται η ύπαρξη τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Σε κάθε περίπτωση ο αύλειος χώρος που αποµένει
µετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.µ. ανά µαθητή.
7. Τα κριτήρια καταλληλότητας της προηγούµενης παραγράφου εξετάζονται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών από τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά
µέλη και αποτελείται από: α) έναν τακτικό υπάλληλο ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωµατικό του, που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, β) έναν τακτικό υπάλληλο ή
υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., αρχιτέκτονα ή πολιτικό µηχανικό, της
Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδοµών, ως τακτικό µέλος, µε
τον αναπληρωµατικό του, που ορίζεται από τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών και γ) έναν τακτικό υπάλληλο
ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., αρχιτέκτονα ή πολιτικό µηχανικό,
της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωµατικό του, που υποδεικνύεται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο αυτής. Η επιτροπή εκδίδει σύµφωνη γνώµη για
την έκδοση της απόφασης των υπουργών της επόµενης
παραγράφου.
8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1
και 3 εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών που επέχει θέση οικοδοµικής άδειας για την τοποθέτηση. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου φέρει
υποχρεωτικά διάγραµµα κάλυψης όπου σηµειώνεται η
θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασµένη αίθουσα ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση σηµειώνεται
επί σκαριφήµατος υπάρχουσας κατάστασης. Το διάγραµµα κάλυψης ή το σκαρίφηµα υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος,
το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας
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σύµφωνα µε τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό 2012 (ΝΟΚ
2012). Για την έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τηρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν οι όροι δόµησης και να θεωρηθούν οι ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται
και να υπογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το οικόπεδο:
αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως,
ββ) εµπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και
βάσει των Πινάκων Εφαρµογής οφείλει ή όχι εισφορές
σε γη και χρήµα,
γγ) εάν εντός και κατά µήκος του προσώπου του εν
θέµατι οικοπέδου ή γεωτεµαχίου υπάρχουν ή όχι δέντρα
και
δδ) εάν εντός των όµορων οικοπέδων υφίστανται ή όχι διατηρητέα κτίρια.
9. Στην απόφαση της προηγούµενης παραγράφου αναγράφεται ότι η διατήρηση των αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας
προς χρήση από τον οικείο Δήµο. Παρέλευση της ως άνω προθεσµίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της
διατήρησης της σχολικής αίθουσας και ο Δήµος υποχρεούται στην άµεση αποµάκρυνσή της, θεωρουµένης αυτής αυθαίρετης. Θέση άδειας για την καθαίρεση και αποµάκρυνσή της επέχει η υπουργική απόφαση του πρώτου
εδαφίου.
10. Για την εκτέλεση των µε αριθµό 66981/Δ1/
27.4.2018 (Β΄ 1586) και Φ.15/27268/Δ1/21.2.2019 (Β΄
623- διόρθωση σφάλµατος Β΄ 745) κοινών αποφάσεων
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, αναθέτουσα
αρχή ως φορέας εκτέλεσης της τοποθέτησης των προκατασκευασµένων αιθουσών του παρόντος είναι αποκλειστικά η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε..
11. Για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών των δήµων που δεν περιλαµβάνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις της προηγούµενης παραγράφου, κάθε δήµος,
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της
κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄
167) και τον ορίζει ως δήµο στον οποίο εφαρµόζεται η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, είτε α) αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αίτηµα χρηµατοδότησης για προµήθεια και
προσωρινή τοποθέτηση προκατασκευασµένων αιθουσών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος είτε β) αποστέλλει αίτηµα για τοποθέτησή τους στην ΚΤ.ΥΠ.
Α.Ε., το οποίο κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. Για να επιληφθεί η ΚΤ.ΥΠ.
Α.Ε., οι δήµοι στο αίτηµά τους υποδεικνύουν συγκεκριµένες υφιστάµενες σχολικές µονάδες ή αδόµητα γήπεδα στα οποία θα τοποθετηθούν οι προκατασκευασµένες
αίθουσες και για τα οποία έχει γνωµοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν.
627/1968 (Α΄ 266) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).
12. Όταν την τοποθέτηση των προσωρινών σχολικών
αιθουσών αναλαµβάνει ο Δήµος, δεν εκδίδεται η απόφαση της παραγράφου 8, αλλά σχετική άδεια από την οικεία Υπηρεσία Δόµησης, για την έκδοση της οποίας εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στις παραγράφους
8 και 9.

13. Μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα των τεσσάρων (4) ετών, ο οικείος Δήµος υποχρεούται να προβεί σε
µετεγκατάσταση των µαθητών σε µόνιµες σχολικές δοµές προσχολικής εκπαίδευσης είτε µε ανέγερση είτε µε
µίσθωση. Η κατασκευή της µόνιµης αίθουσας γίνεται
σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις σε χώρους που επιλέγονται σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο.
14. Η προθεσµία των τεσσάρων (4) ετών της παραγράφου 1 µπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη,
προκειµένου να ολοκληρωθεί η ανέγερση των µόνιµων
σχολικών δοµών, εφόσον ο Δήµος, πριν τη λήξη της προθεσµίας των τεσσάρων (4) ετών, έχει βρει κατάλληλο ακίνητο, για το οποίο έχει γνωµοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968
(Α΄ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6
του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).
15. Όταν αναθέτουσα αρχή για την τοποθέτηση των
αιθουσών είναι η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., µετά την υπογραφή του
πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής προς χρήση του
έργου, την ευθύνη συντήρησης των αιθουσών και λοιπών λειτουργικών δαπανών αναλαµβάνει ο οικείος Δήµος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
16. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις
τοποθέτησης αιθουσών σε παραδοσιακούς οικισµούς.
17. Η δαπάνη για την τοποθέτηση των προσωρινών αιθουσών και την ανέγερση των µόνιµων σχολικών δοµών
βαρύνει το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων
τοποθέτησης αιθουσών που κοινοποιούνται στους αναδόχους έως την 1.9.2020.
Άρθρο 221
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4537/2018 (Α΄ 84)
Η παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Το χρονικό διάστηµα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή
άνεργους εγγεγραµµένους στο µητρώο ανέργων του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, που
προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν
σε εφαρµογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του
ν. 4061/2012 (Α΄66), παρατείνεται µέχρι 31 Οκτωβρίου
2019. Η παράταση του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1.11.2018 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης παραχωρήθηκαν κατά
χρήση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10
του ν. 4061/2012.
β) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία
εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 13 του
άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά ακίνητα της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012,
τα οποία έµειναν αδιάθετα, δύναται να παραχωρηθούν
µέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 σε νέους γεωργούς και επαγγελµατίες αγρότες. Τα ακίνητα παραχωρούνται µε σειρά
προτεραιότητας σύµφωνα µε τον αριθµό πρωτοκόλλου
υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.»
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Άρθρο 222
Αριθµός θέσεων µόνιµου προσωπικού στο πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι» σε µικρούς νησιωτικούς δήµους
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91
του ν. 4583/2018 (Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 86 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Ειδικά οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που ανήκουν στην κατηγορία των µικρών νησιωτικών δήµων της περίπτωσης
στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
και υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, δύνανται να συνιστούν, µε την ίδια διαδικασία, οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού των ίδιων
κλάδων και κατηγοριών και µέχρι του ίδιου αριθµού µε
τις θέσεις που προβλέπονταν στην αρχική σύµβασή τους
µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατά τα έτη 2011 ή 2012, για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι», ακόµα και αν ο αριθµός αυτός υπερβαίνει τον αριθµό ενεργών συµβάσεων προσωπικού του Προγράµµατος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος».
2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του
ν. 4583/2018, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 86 του
ν. 4604/2019, οι λέξεις «µέχρι τις 31.3.2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι τις 30.4.2019».
β. Στο τρίτο, µετά την προσθήκη εδαφίου µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 91 του ν. 4583/2018, οι λέξεις «σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο» αντικαθίσταται από τις λέξεις
«σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή».
Άρθρο 223
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160)
Η παρ. 3Α του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 51 του
ν. 4409/2016 (Α΄ 136), αντικαθίσταται ως εξής:
«3.Α. Μέρος των εισπραττόµενων προστίµων των
προηγούµενων παραγράφων, καθώς και των προστίµων
που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
166 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973
(Α΄277), των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 58 και των
παραγράφων 3, 6 και 8 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018
(Α΄5), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το οποίο έχει καθορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγγράφεται ως
πίστωση στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ), που έχει συσταθεί
στον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών κάθε είδους µετακινήσεων στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως διενέργειας ελέγχων, αυτοψιών, επιθεωρήσεων, παραστάσεων ως µαρτύρων σε δικαστικές υποθέσεις, συµµετοχής σε επιτροπές, συναντήσεις εργασίας, εκπαιδεύσεων που συνδέονται αποκλειστικά µε το ελεγκτικό έργο των Επιθεωρητών της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ
ΥΠΕΝ) και συγκεκριµένα του Σώµατος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ), του Σώµατος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), καθώς και δαπανών προµηθειών τεχνολογικού εξοπλισµού
και υπηρεσιών που αφορούν τις ανωτέρω δραστηριότητες. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον κωδικό του

προηγούµενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται για τον
καθορισµό των ανώτατων ορίων δαπανών του Ετήσιου
Τακτικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ανωτέρω πάσης φύσεως δαπάνες
καλύπτονται από τις ανωτέρω εγγεγραµµένες πιστώσεις
του πρώτου εδαφίου. Μετά την εξάντληση των ανωτέρω
πιστώσεων, οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τους αντίστοιχους κωδικούς δαπανών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
Άρθρο 224
Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
Η παράγραφος 2Α του άρθρου 100 του ν. 4270/2014
(Α΄143), όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 51
του ν. 4409/2016 (Α΄136), αντικαθίσταται ως εξής:
«2.Α. Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίου Χ.Ε.Π., µε έναν υπόλογο, χωρίς να απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση,
για την κάλυψη δαπανών πολλαπλών µετακινήσεων των
Επιθεωρητών της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ-ΥΠΕΝ) και συγκεκριµένα του Σώµατος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ), του Σώµατος
Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), µε σκοπό τη διενέργεια προληπτικών
και κατασταλτικών ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγελικών
παραγγελιών, την παράστασή τους σε δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται µε το ελεγκτικό τους έργο,
τη διερεύνηση των συνθηκών ατυχηµάτων σε χώρους
της ελεγκτικής τους αρµοδιότητας, τη συµµετοχή τους
σε επιµορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα, συνέδρια, ηµερίδες που συνδέονται αποκλειστικά µε το ελεγκτικό τους έργο, καθώς και τη συµµετοχή τους σε συναντήσεις εργασίας και επιτροπές µε χρονικό ορίζοντα
δύο (2) µηνών.»
Άρθρο 225
Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143)
Το άρθρο 71 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 71
Παρατείνεται η ισχύς των οικοδοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το από 8.7.1993 προεδρικό
διάταγµα (Δ΄ 795) και αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο
Δηµόσιο και εποπτεύονται από το Κράτος ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού ή σε κτίρια που οι µελέτες τους είναι προϊόν Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισµού, έως τις 31.12.2023, ακόµα και αν έχουν
λήξει.»
Άρθρο 226
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4425/2016 (Α΄ 185)
Στον ν. 4425/2016 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 µετά τη φράση «και της Τράπεζας της Ελλάδος»
προστίθεται η φράση «δύναται να».
2. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του
άρθρου 6 µετά τη φράση «της Τράπεζας της Ελλάδος»
προστίθεται η φράση «δύναται να».
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3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, όπως το νέο άρθρο 13 προστέθηκε µε το άρθρο 84 του ν. 4512/2018 (Α΄5) και το αρχικό καταργήθηκε µε το άρθρο 89 του ν.4512/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου για τα πιστωτικά ιδρύµατα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειµένου για τις ΑΕΠΕΥ του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), δύναται να
θέτουν µε αντίστοιχες αποφάσεις τους ειδικά κριτήρια
για την επάρκεια συµµετοχής των ως άνω εποπτευόµενων από αυτές προσώπων.»
Άρθρο 227
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)
Στον ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26, όπως προστέθηκε
µε την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101),
αναριθµείται ως 3 Α και διαγράφονται οι λέξεις «και τα
ΚΕ.Σ.Α.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
42 οι λέξεις «από την αρµόδια Υ.ΔΟΜ.» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «από ελεγκτή δόµησης».
3. Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89
αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) σε κηρυγµένο διατηρητέο κτίριο, ή σε κτίριο που
είναι µνηµείο κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄
153), µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 117
του παρόντος».
4. Στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 η φράση
«µέχρι τις 3.5.2019» αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι
τις 3.11.2019».
5. Στο άρθρο 102 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις :
α) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 η φράση «έως τις 8.4.2019» αντικαθίσταται µε την φράση «έως τις
10.5.2019».
β) Στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Κατά είκοσι τοις εκατό (20%), σε περιπτώσεις υπαγωγών των άρθρων 116 και 117 έως τις 8.11.2019.»
γ) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 η φράση «από τις 9.4.2019» αντικαθίσταται µε τη φράση «από τις
11.5.2019».
6. Στο άρθρο 108 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στην παράγραφο 5 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Σε περίπτωση διαφωνίας µε το συνταχθέν πόρισµα
του ελεγκτή δόµησης, ο κύριος του ακινήτου δύναται εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν
του ανωτέρω πορίσµατος να αιτηθεί από το αρµόδιο
γραφείο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
τον ορισµό διαµεσολαβητή µε αρµοδιότητα την εξέταση
της σχετικής υπόθεσης και την προσπάθεια επίλυσης
της διαφωνίας. Με την υποβολή της αίτησης του προηγούµενου εδαφίου διακόπτεται η προθεσµία των τριάντα
(30) ηµερών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής
της παραγράφου 10 κατά του πορίσµατος του ελεγκτή
δόµησης και αρχίζει νέα από την κοινοποίηση του πρακτικού αποτυχίας διαµεσολάβησης στον κύριο του ακινήτου. Δεν υπάγονται στη διαδικασία διαµεσολάβησης διαφωνίες που αφορούν απαγόρευση υπαγωγής ακινήτου
στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ή στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174)
ή στις διατάξεις του παρόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 89

ή τις αντίστοιχες διατάξεις των ανωτέρω νόµων.»
β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία
του δειγµατοληπτικού ελέγχου, του τρόπου ορισµού ελεγκτή δόµησης, του ελέγχου των δηλώσεων και της
διαµεσολάβησης, τα κριτήρια επιλογής του διαµεσολαβητή, το ύψος, η διαδικασία και ο υπόχρεος καταβολής
της αποζηµίωσης των ελεγκτών δόµησης και του διαµεσολαβητή, ο ορισµός και οι υποχρεώσεις του παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης πληροφοριακού συστήµατος, οι υποχρεώσεις του ελεγκτή δόµησης
και οι κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του µε
αυτές, ο καθορισµός τυχόν άλλων περιπτώσεων µη υπαγωγής στη διαδικασία διαµεσολάβησης, καθώς και κάθε
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.»
7. Στο άρθρο 116 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό
οικισµό και προστατευόµενες περιοχές».
β) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 η φράση
«των παραγράφων 1,10 και 11» αντικαθίσταται µε τη
φράση «των περιπτώσεων α΄, ι΄ και ια΄».
γ) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 η λέξη «υπαγωγή» αντικαθίσταται µε τη φράση «ολοκλήρωση της
υπαγωγής».
δ) Μετά την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι τη συγκρότηση του Τοπικού Παρατηρητηρίου,
ως Πρόεδρος της ως άνω επιτροπής ορίζεται ένας αρχιτέκτονας από την Περιφέρεια, µε τον αναπληρωτή
του.».
ε) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 η φράση «τεχνική έκθεση µηχανικού» αντικαθίσταται µε τη φράση
«αρχιτεκτονική αποτύπωση η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού».
στ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9.α) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 1,
2, 3 και 4 του άρθρου 96, καθώς και πολεοδοµικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον
µνηµείων που προστατεύονται µε τις διατάξεις του ν.
3028/2002, εξαιρούµενων των ζωνών Α΄ µε την επιφύλαξη της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
89 του παρόντος, καθώς και σε τόπους που έχουν διπλό
χαρακτηρισµό (όπως παραδοσιακός οικισµός και ιστορικός τόπος) τακτοποιούνται κατόπιν γνωµοδότησης του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε την εξής διαδικασία:
Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου
99. Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφεροµένου
προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εν συνεχεία,
το κατά νόµο αρµόδιο όργανο ή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού γνωµοδοτεί, µε την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, αν από την υπαγωγή
προκαλείται ή όχι άµεση ή έµµεση βλάβη στο πολιτιστικό
αγαθό. Η γνωµοδότηση αυτή εκδίδεται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια υπηρεσία του Υ-
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πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Μετά την έκδοση
της ως άνω γνωµοδότησης, ή σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η δήλωση υπαγωγής εξετάζεται από επταµελή επιτροπή που συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Πολιτισµού και Αθλητισµού και συνεδριάζει εντός εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης ή από τη λήξη της προθεσµίας έκδοσής της,
εφαρµοζοµένων κατ' αναλογία των οριζόµενων στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4. Η σύνθεση της επιτροπής είναι όµοια µε αυτή
της επιτροπής της παραγράφου 3 µε την προσθήκη δύο
(2) µελών ήτοι, ενός αρχιτέκτονα και ενός αρχαιολόγου,
υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
µε τους αναπληρωτές τους.»
9. β) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 5
του άρθρου 96 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς
τόπους και στο περιβάλλον µνηµείων που προστατεύονται µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρουµένων
των ζωνών Α΄ µε την επιφύλαξη της περίπτωσης θ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 89, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 96 και πολεοδοµικές παραβάσεις της παραγράφου
3 του άρθρου 81 στο περιβάλλον Μνηµείων Παγκόσµιας
Κληρονοµιάς, εξαιρουµένων των ζωνών Α΄ µε την επιφύλαξη της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, τακτοποιούνται µετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε την εξής διαδικασία:
Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου
99.
Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφεροµένου
προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εν συνεχεία,
εξετάζεται η δήλωση υπαγωγής του ενδιαφεροµένου και
εκδίδεται απόφαση έγκρισης ή µη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να επιβάλλονται όροι και περιορισµοί στον
όγκο, τη µορφή και τη χρήση για την προσαρµογή του
αυθαιρέτου στο προστατευόµενο περιβάλλον. Μετά την
έγκριση της υπαγωγής µε την ως άνω διαδικασία ολοκληρώνεται η υπαγωγή των ως άνω αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων και πολεοδοµικών παραβάσεων τηρουµένων των λοιπών διατάξεων του νόµου.»
ζ) Η παράγραφος 10 καταργείται.
8. Στο άρθρο 117 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής :
«9. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε χαρακτηρισµένα νεότερα µνηµεία, σε κτίρια που βρίσκονται εντός
τµηµάτων πόλεων ή οικισµών που έχουν χαρακτηριστεί
ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία, καθώς και σε κτίρια που
βρίσκονται εντός Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς,
τακτοποιούνται µετά από απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου, σύµφωνα µε τη
διαδικασία της παραγράφου 9β του άρθρου 116.»
β) Η παράγραφος 10 του άρθρου 117 αντικαθίσταται
ως εξής:
«10. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις επί κτιρίων χαρακτηρισµένων τόσο ως διατηρητέων από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλον αρµόδιο Υπουργό

όσο και ως νεότερων µνηµείων από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, υπάγονται στις ρυθµίσεις του
παρόντος ως εξής:
Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου
99. Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφεροµένου
προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά
της παραγράφου 4 του άρθρου 116. Εν συνεχεία, το κατά νόµον αρµόδιο όργανο ή υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού γνωµοδοτεί, µε την έκδοση
σχετικής διοικητικής πράξης, αν από την υπαγωγή προκαλείται ή όχι άµεση ή έµµεση βλάβη στο νεότερο µνηµείο. Η γνωµοδότηση αυτή εκδίδεται εντός προθεσµίας
εξήντα ηµερών από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Μετά την έκδοση της ως άνω γνωµοδότησης, ή σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η δήλωση υπαγωγής εξετάζεται, εφαρµοζόµενων κατ' αναλογία των οριζόµενων
στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 116, από εννεαµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και συνεδριάζει εντός εξήντα
(60) ηµερών από την έκδοση της γνωµοδότησης ή από
τη λήξη της προθεσµίας έκδοσής της στην έδρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η επιτροπή αποτελείται από ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του, τέσσερα (4) µέλη του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) µε την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, που ορίζονται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τέσσερα (4) µέλη του
Κεντρικού Συµβουλίου Νεότερων Μνηµείων (ΚΣΝΜ),
που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
Άρθρο 228
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
Στον ν. 4512/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου
59 η φράση «στην παρ. 3» αντικαθίσταται µε τη φράση
«στις παραγράφους 3 και 6» και η φράση «στην παρ. 4»
αντικαθίσταται µε τη φράση «στις παραγράφους 4 και
6».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου
68 η φράση «µε το 20%» αντικαθίσταται µε τη φράση
«µε το 10%».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου
68 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εγγυητική επιστολή θα προσαυξάνεται κάθε έτος
κατά το 10% του προβλεπόµενου ποσού αποκατάστασης
για τα επόµενα πέντε (5) έτη και κατά το 20% για τα τελευταία δύο (2) έτη, έτσι ώστε πριν από τη λήξη της οκταετίας να καλύπτεται το 100% της προβλεπόµενης δαπάνης.»
Άρθρο 229
Εγκαταστάσεις Αποσυµπίεσης Πεπιεσµένου
Φυσικού Αερίου (CNG)
1. Η χωροθέτηση των Εγκαταστάσεων Αποσυµπίεσης
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Πεπιεσµένου Φυσικού Αερίου (CNG), για την τροφοδοσία του δικτύου διανοµής αποµακρυσµένων από το δίκτυο µεταφοράς πόλεων, επιτρέπεται: α) σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε απόσταση τουλάχιστον 100 µέτρων από
το όριο πόλεως και σε απόσταση τουλάχιστον 300 µέτρων από χώρους συνάθροισης κοινού και β) σε περιοχές βιοµηχανικού και βιοτεχνικού πάρκου (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ),
ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης.
2. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται σε νοµίµως αδειοδοτηµένες και ήδη λειτουργούσες Εγκαταστάσεις
Αποσυµπίεσης Πεπιεσµένου Φυσικού Αερίου.

Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (Data Protection Officer-DPO), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών.
2. Μετά την περίπτωση (ε) της παρ. 1 του άρθρου 2 του
π.δ.142/2017 (Α΄ 181) προστίθεται περίπτωση (στ΄), ως
εξής:
«(στ) Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων (Data Protection Officer-DPO),
υπαγόµενο στον Υπουργό Οικονοµικών.»
3. Μετά το άρθρο 7 του π.δ. 142/2017 προστίθεται νέο
άρθρο 7Α, ως εξής:

Άρθρο 230
Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας

«Άρθρο 7Α
Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων

1. Οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων Οικονοµικών Υπηρεσιών των νοµικών
προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας,
δεν θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο
για δόλο ή βαριά αµέλεια, κατά τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26).
2. Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16
του ν. 4551/2018 (Α΄ 116), τροποποιείται ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ διοριστέων της προκήρυξης αυτής, στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και
λοιπού προσωπικού απασχολούνται, µε απόφαση του
συλλογικού ή του µονοµελούς οργάνου διοίκησης των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όσοι παρείχαν τις
υπηρεσίες αυτές, µέχρι την κοινοποίηση της υπ' αριθµ.
305/2017 πράξης του Κλιµακίου του I Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή συντρέχει εξαιρετικός λόγος
δηµόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη µέχρι την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη, αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, οι
οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και
ανάγονται στην προστασία της δηµόσιας υγείας.»
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 15 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αυτόλογες µεταµοσχεύσεις αιµοποιητικών κυττάρων διενεργούνται στα νοσηλευτικά ιδρύµατα του ανωτέρω εδαφίου, καθώς και σε ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες
έχουν λάβει τη σχετική άδεια.»
Άρθρο 231
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014
Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4281/2014 (Α΄
160), η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«3. Παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι 31 Μαΐου
2019 οι προθεσµίες της υποπαραγράφου 10 της παραγράφου Β.3 του Μέρους Β΄ της υπ’ αριθµ.
2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β΄ 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και της παραγράφου
Γ.9 της υπ’ αριθµ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 (Β΄ 54) κοινής
απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών.»
Άρθρο 232
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών Αυτοτελές

1. Το Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (Data Protection Officer-DPO) συνιστάται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Απριλίου του 2016 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων, EL L119, στο εξής «Γ.Κ.Π.Δ.»). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (DPO) εποπτεύει όλες τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων και διασφαλίζει την προστασία προσωπικών δεδοµένων εντός του Υπουργείου Οικονοµικών. Έχει, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:
(α) Ενηµερώνει και συµβουλεύει τον, κατά την έννοια
των περιπτώσεων 7 και 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ., υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, αντίστοιχα και τους υπαλλήλους του Γραφείου που
εκτελούν την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. και από άλλες διατάξεις της
εθνικής ή της ενωσιακής νοµοθεσίας σχετικά µε την
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
(β) Παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε τον Γ.Κ.Π.Δ. και
µε άλλες διατάξεις της εθνικής ή της ενωσιακής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µε τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή
του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων της ανάθεσης αρµοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης της κατάρτισης των υπαλλήλων που συµµετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και της διενέργειας των σχετικών ελέγχων.
(γ) Παρέχει συµβουλές, όταν ζητείται για την εκτίµηση
αντικτύπου σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων
και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ..
(δ) Είναι το πρώτο σηµείο επαφής για την εποπτική αρχή και τα υποκείµενα των δεδοµένων για ζητήµατα που
σχετίζονται µε την επεξεργασία αυτών, περιλαµβανοµένης της διενέργειας προηγούµενης διαβούλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Γ.Κ.Π.Δ., αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέµα.
(ε) Συνεργάζεται µε την εποπτική αρχή.
2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
(DΡΟ), διευκολύνει τη συµµόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία µε τις
διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και µεσολαβεί µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων,
όπως εποπτικής αρχής και υποκειµένων των δεδοµένων.
Ο ρόλος του είναι συµβουλευτικός και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη µη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό.
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Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία
επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του και λογοδοτεί απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών, κατά την παράγραφο
3 του άρθρου 38 του Γ.Κ.Π.Δ.. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να µπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύµφωνα µε τον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών
την επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα
στον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
3. Το Γραφείο έχει πενταµελή σύνθεση, αποτελούµενο
από τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
ως Επικεφαλής του Γραφείου, έναν (1) υπάλληλο ΠΕΠληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο ΠΕ-Διοικητικού-Οικονοµικού µε πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών, έναν (1) υπάλληλο ΠΕ-Διοικητικού- Οικονοµικού µε πτυχίο Νοµικής Σχολής και έναν (1) υπάλληλο ΔΕ-Προσωπικού Η/Υ.
4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
και οι υπάλληλοι του Γραφείου δεσµεύονται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από την τήρηση του απορρήτου ή της εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νοµοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδοµένων.».
Άρθρο 233
Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017
«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών και ειδικότερα στο Τµήµα Α΄ - Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικής Πολιτικής και Ελέγχων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών, Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων για την Ιχνηλασιµότητα καπνικών προϊόντων, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα.
2. Μετά την περίπτωση (α) της παρ. 3 του άρθρου 28
του π.δ. 142/2017, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Στο Τµήµα Α΄ υπάγεται το Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων για την Ιχνηλασιµότητα καπνικών προϊόντων και οι αρµοδιότητές του είναι οι εξής:
(α) Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η παραγωγική λειτουργία των Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν
στην Ιχνηλασιµότητα καπνικών προϊόντων.
(β) Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η παραγωγική λειτουργία των συστηµάτων που αφορούν στην πάταξη της
λαθρεµπορίας προϊόντων που σχετίζεται µε τον Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης. Το Γραφείο έχει επταµελή σύνθεση, αποτελούµενο από τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο
κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής και δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ.»
Άρθρο 234
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4172/2013
1. Στο άρθρο 26 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στις επιχειρήσεις επαγγελµατιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισµός Προ-

γνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)
παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγµατοποιούµενες πωλήσεις τους, ποσοστού µε κλίµακα ενάµισι
τοις εκατό (1,5%) για αξίες µέχρι 500.000 ευρώ και ένα
τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.
Για τον υπολογισµό της ως άνω έκπτωσης δεν προσµετρώνται οι πραγµατοποιούµενες πωλήσεις από τυχερά παίγνια µέσω παιγνιοµηχανηµάτων που αδειοδοτήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α΄
180).»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2018 και µετά.
Άρθρο 235
Θέµατα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
1.α. Στο έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4013/2011 (Α΄ 204) οι λέξεις «άνω των δυόµισι χιλιάδων
(2.500) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «άνω των
χιλίων (1.000) ευρώ πλην ΦΠΑ» και µετά τις λέξεις «και
κάθε συµπληρωµατικής» προστίθενται οι λέξεις «ή τροποποιητικής».
β. Η περίπτωση α΄ ισχύει αναδροµικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4605/2019 (Α΄ 52).
2. Στον Οργανισµό και Κανονισµό Λειτουργίας της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που θεσπίσθηκε µε την παρ. Α΄. του άρθρου 53 του ν. 4605/2019 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
5 διαγράφονται οι λέξεις «πλην του επιδόµατος ευθύνης,».
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5
διαγράφονται οι λέξεις «τον ίδιο ή»,
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
14 διαγράφεται η λέξη «δεν» και η λέξη «αλλά» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».
δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 διαγράφονται οι
λέξεις «πλην του επιδόµατος ευθύνης».
3. α. Στην παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4605/2019 οι λέξεις «άρθρου 44» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρου 45».
β. Η περίπτωση α΄ ισχύει αναδροµικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4605/2019.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του
ν. 4013/2011 καταργείται.
5. Το έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν διαπιστωθεί από την Αρχή παραβίαση του εθνικού
ή του ευρωπαϊκού δικαίου επί των δηµοσίων συµβάσεων,
µε σχετική απόφασή της, η οποία λαµβάνεται κατ' εκτίµηση της σοβαρότητας της διαπιστωθείσας παραβίασης,
απευθύνει τις προσήκουσες απλές ή υποχρεωτικές συστάσεις ή διακόπτει την πρόοδο των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων
που αποτέλεσαν αντικείµενο έρευνας από την Αρχή· σε
περίπτωση διακοπής, οι διαδικασίες δεν µπορούν να συνεχισθούν χωρίς απόφασή της που να παρέχει την έγγραφη συναίνεσή της για την πρόοδό τους.»
6. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του
άρθρου 9 του ν. 4013/2011 η λέξη «πενταετή» αντικαθίσταται µε τη λέξη «τριετή».
7. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 προστίθε-
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ται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Για την υποβοήθηση του Προέδρου της Αρχής στην
άσκηση των καθηκόντων του συνιστώνται, πέραν των αναφεροµένων στον Οργανισµό της Αρχής οργανικών θέσεων, τρεις οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις οποίες εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004
(Α΄ 259) και, ως προς τις αποδοχές, το Κεφάλαιο Β΄ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Σε περίπτωση αποσπάσεως για
την πλήρωση των θέσεων του προηγούµενου εδαφίου,
εφαρµόζεται η διάταξη του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 236
Τροποποίηση του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
Το άρθρο 54Α του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 54Α
1. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης υπέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την έννοια της περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισµός για
την Προστασία Δεδοµένων»), για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των συµµετεχόντων σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταµεία - ΕΔΕΤ, το Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), το
Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας και υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών επιχειρησιακών προγραµµάτων για την
προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προαναφερόµενων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διαχείριση των προγραµµάτων
αυτών, καθώς και η άσκηση αξιολόγησης και ελέγχου ως
προς την εν λόγω διαχείριση.
2. Όλοι οι µη ανήκοντες στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Ανάπτυξης φορείς (Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόµου, Ενδιάµεσοι Φορείς και Δικαιούχοι), ως προς τις
πράξεις, τις οποίες διενεργούν για την εξυπηρέτηση του
σκοπού επεξεργασίας της παραγράφου 1, υπέχουν θέση
«Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασµό του
«Υπεύθυνου Επεξεργασίας» της παραγράφου 1, κατά
την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού
Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων και υποχρεούνται να συµµορφώνονται πλήρως, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, προς τις οδηγίες και τις υποχρεώσεις
που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», καθώς και προς
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διαχείριση των ανωτέρω πράξεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ορίζεται «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων»,
σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισµού για
την Προστασία Δεδοµένων, για όλες τις Υπηρεσίες των
παραγράφων 1 και 2 και ρυθµίζονται ζητήµατα, όπως η
θέση, τα καθήκοντά του, η διάρκεια της θητείας του και
άλλα ειδικότερα σχετικά θέµατα.
4. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων για

τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και της
άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω
διαχείριση, πραγµατοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ της παραγράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισµού για την
Προστασία Δεδοµένων.»
Άρθρο 237
Ρύθµιση θεµάτων Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 του
ν. 1100/1980 (Α΄ 295) προστίθενται οι λέξεις «ή επί οποιουδήποτε θέµατος αρµοδιότητάς του.»
2. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Η προάσπιση των επιστηµονικών, επαγγελµατικών,
οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συµφερόντων,
η µέριµνα για την προαγωγή και την προστασία των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του, καθώς και
η τήρηση από τα εν λόγω πρόσωπα των κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους, µε την επιβολή πειθαρχικών ή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών.»
3. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Η χορήγηση στα µέλη του, όταν χρησιµοποιούν το
πτυχίο τους για επαγγελµατικούς λόγους, πιστοποιητικού για την επάρκειά τους στην άσκηση συγκεκριµένης
δραστηριότητας του οικονοµολογικού επαγγέλµατος.»
4. Η περίπτωση θ΄ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Η συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς επιµελητηρίων και σε λοιπούς συναφείς οργανισµούς, η ανάπτυξη
σχέσεων µε αντίστοιχους οργανισµούς άλλων χωρών, η
οργάνωση και η συµµετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και
άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.»
5. Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Η σύµπραξη µε νοµικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν
στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε την παρ.
6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), σε τοµείς αρµοδιότητάς του για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών.»
6. Μετά την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2 του
ν. 1100/1980 προστίθενται περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄ και
ιε΄ ως εξής:
«ιβ) Η έκδοση περιοδικών και συγγραµµάτων, η οργάνωση διαλέξεων, δηµοσίων συζητήσεων και η λήψη κάθε
µέτρου που συµβάλλει στη συνεχή επιµόρφωση και εκπαίδευση των µελών του και των µη µελών του, κατόχων
επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού που
χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.. Για την ανάπτυξη των παραπάνω το Ο.Ε.Ε. δύναται να εφαρµόσει νέες τεχνολογίες.
ιγ) Η υλοποίηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή
διεθνές επίπεδο.
ιδ) Η παροχή διαρκούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
στα µέλη του και στους λογιστές φοροτεχνικούς.
ιε) Η προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών
του µε δηµοσιεύσεις στα σύγχρονα µέσα µαζικής επικοι-
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νωνίας ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο.»
7. Στο άρθρο 3 του ν. 1100/1980 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Αν µέλος εγγράφηκε στο µητρώο µελών του
Ο.Ε.Ε. προσκοµίζοντας πλαστό πτυχίο, το Ο.Ε.Ε. διαγράφει αυτό από το εν λόγω µητρώο. Στην ποινική δίκη
που αφορά την πλαστογραφία ή τη χρήση πλαστού εγγράφου του προηγούµενου εδαφίου, το Ο.Ε.Ε. δύναται
να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον για την υποστήριξη
της κατηγορίας.»
8. Οι περιπτώσεις γ΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 1100/1980 καταργούνται.
9. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 1100/1980 προστίθενται οι λέξεις «ή επαγγελµατικών
ταυτοτήτων».
10. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) οι κληρονοµιές, κληροδοσίες, χορηγήσεις και δωρεές των µελών του, τραπεζών, συνεταιρισµών, οργανισµών, συλλόγων, κοινοπραξιών ή εταιρειών, ή οποιουδήποτε τρίτου,».
11. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) οι κρατήσεις στις αµοιβές των ελεγκτών ΑΕ και ΕΠΕ και των οικονοµολόγων µελετητών, µελών του
Ο.Ε.Ε.,»
12. Η περίπτωση κ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 1100/1980 αναριθµείται σε ια΄.
13. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 1100/1980 προστίθενται περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄,
ιε΄και ιστ΄ ως εξής:
«ιβ) έσοδα από τις επιβαλλόµενες στα µέλη χρηµατικές ποινές λόγω πειθαρχικών παραπτωµάτων,
ιγ) επιχορηγήσεις από κοινοτικούς πόρους,
ιδ) έσοδα από την καταχώριση διαφηµίσεων,
ιε) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και
κατάρτισης προς τα µέλη, λογιστές - φοροτεχνικούς ή
τρίτα πρόσωπα,
ιστ) έσοδα από την εκπόνηση µελετών, ερευνών για
λογαριασµό φορέων του δηµοσίου.»
14. Στο άρθρο 4 του ν. 1100/1980 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η κατανοµή των πόρων του Ο.Ε.Ε. γίνεται από την
Κεντρική Διοίκηση µε γνώµονα τις λειτουργικές ανάγκες
του Επιµελητηρίου και των Περιφερειακών Τµηµάτων
του.»
15. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του
ν. 1100/1980 µετά τις λέξεις « Τα µέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.» προστίθενται οι λέξεις «και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τµηµάτων του Ο.Ε.Ε.».
16. Η παρ. 2 του άρθρου 246 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εκδίδεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών - Φοροτεχνικών, ο οποίος περιλαµβάνει τον σκοπό και το πεδίο εφαρµογής του, τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις, τον τρόπο άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού, τους κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας, τις διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών, το όργανο και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων σε πρώτο και δεύτερο βαθµό, τη διευθέ-

τηση των εκκρεµών πειθαρχικών υποθέσεων, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 238
Λύση αστικών εταιρειών των Επιµελητηρίων
και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
και ρύθµιση θεµάτων προσωπικού
1. Τα Επιµελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) µπορούν, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής αντίστοιχα, να αναλάβουν τις πάσης φύσεως αρµοδιότητες των εταιριών
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συνέστησαν πριν τη
δηµοσίευση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171). Οι ανωτέρω εταιρίες λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και
του Αστικού Κώδικα. Το οικείο Επιµελητήριο ή η Κ.Ε.Ε.
αντίστοιχα αναλαµβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων
και των δικαιωµάτων των εταιριών αυτών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
οικείου Επιµελητηρίου ή της Διοικητικής Επιτροπής της
Κ.Ε.Ε., το πάσης φύσεως προσωπικό των εταιριών της ανωτέρω παραγράφου, που έχει προσληφθεί µέχρι την
δηµοσίευση του ν. 4497/2017, µεταφέρεται µε την ίδια
σχέση εργασίας στο οικείο Επιµελητήριο ή την Κ.Ε.Ε..
Αν πρόκειται για προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το µεταφερόµενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται µε
τον παρόντα νόµο, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων
που κατέχει. Οι παραπάνω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια µε την κατά οποιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις
κατέχουν.
3. Εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, τα Επιµελητήρια και η Κεντρική
Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, που αναλαµβάνουν τις
αρµοδιότητες της παραγράφου 1, υποβάλλουν γνώµη
για την τροποποίηση των Οργανισµών τους, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 81 και 85 του ν. 4497/2017.
4. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται
το αργότερο εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος. Ειδικά για εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υλοποιούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα τα οποία
έχουν εγκριθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος ή θα
εγκριθούν µέχρι τις 31 Μαΐου 2019, η απόφαση της παραγράφου 1 λαµβάνεται εντός µηνός από την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων.
5. Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παρ. 3 του άρθρου
65 του ν. 4497/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα επιµελητηρίου, µε σκοπό, αποκλειστικά, την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας υπαλλήλων εµπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Οµοσπονδιών αυτών, οι
οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δηµοσίευση του
παρόντος».
Άρθρο 239
Τροποποίηση του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
α. Η παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ µπορεί να µε-
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τέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός οριοθετείται µε την παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), πριν την τροποποίηση αυτού
µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (A΄ 234), συνεταιρισµοί,
νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα ή κοινοπραξίες αυτών, αυτοτελώς ή ως µέλη ενώσεων τους, οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού,
σύνδεσµοι αυτών, δηµοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών, κατ' εξαίρεση των αριθµητικών περιορισµών των άρθρων 107 και 194 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), το Ελληνικό Δηµόσιο και τα επιµελητήρια (ως Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.). Σε κάθε περίπτωση
στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ µπορεί να µετέχουν
κύριοι ιδιοκτησιών γης της προτεινόµενης έκτασης και επιχειρήσεις εγκατεστηµένες µέσα στην έκταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 54.»
β. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011 ως εξής:
«Προϋπόθεση για την σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε Ο.Τ.Α., σε Άτυπες Βιοµηχανικές Συγκεντρώσεις, είναι να έχει συσταθεί ΕΑΝΕΠ µε σκοπό την ίδρυση
Επιχειρηµατικού Πάρκου του άρθρου 43 του παρόντος.»
Άρθρο 240
Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)
Στον ν. 2552/1997 (Α΄266) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του
ν. 3027/2002 (Α΄ 152), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσµήτορες, τον Πρόεδρο του Εθνικού
Κέντρου Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικοί (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) και ένα µέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. από κάθε Σχολή.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
5, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του έβδοµου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής:
« Με απόφαση της Συγκλήτου µεταφέρεται ποσοστό
έως 25%, επί του ύψους της οικονοµικής συµµετοχής
των φοιτητών, από τον τακτικό προϋπολογισµό του Ιδρύµατος στον Ε.Λ.Κ.Ε.. Το ποσό αυτό χρησιµοποιείται για
την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ιδρύµατος, την ανάπτυξη των Προγραµµάτων Σπουδών,
την εφαρµογή των συστηµάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρµογή του ιδιαίτερου συστήµατος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και
για κάθε άλλη απαραίτητη, για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ιδρύµατος, δαπάνη. Η
διαχείριση του ως άνω ποσοστού πραγµατοποιείται από
τον Ε.Λ.Κ.Ε. και αποτελεί έσοδό του. Η απόφαση της Συγκλήτου για τη µεταφορά στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ως άνω ποσοστού µπορεί να εκδίδεται εφάπαξ ή κατά περίπτωση.».
3. Ύστερα από το άρθρο 9 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:
«Άρθρο 9Α
Εθνικό Κέντρο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)
1. Στο Ε.Α.Π. ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Επιµόρφωσης
Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Αθήνα.

2. Σκοπός του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η αποτίµηση επιµορφωτικών προγραµµάτων, που πραγµατοποιούνται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και των υποψήφιων µελών των
κατηγοριών αυτών, προσωπικού.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε.:
α) Εφαρµόζει σύγχρονες επιµορφωτικές µεθόδους, µε
τη µελέτη και εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων ηλεκτρονικής µάθησης, εξ αποστάσεως διδασκαλία και εν γένει
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
β) Εφαρµόζει µεθοδολογία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών για τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των επιµορφωτικών προγραµµάτων.
γ) Εκπονεί µελέτες και διενεργεί έρευνες σε θέµατα
που σχετίζονται µε τον σκοπό του και παρέχει τα πορίσµατα και συµπεράσµατα αυτών στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
δ) Συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον σκοπό του.
ε) Καταγράφει, αναπτύσσει και τεκµηριώνει καινοτόµες µεθόδους, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σε θέµατα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού διά ζώσης
και εξ αποστάσεως.
στ) Συµβάλλεται µε άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς που ανήκουν στο δηµόσιο
ή ιδιωτικό τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς
και µε διεθνείς οργανισµούς, και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στα ως άνω ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης και στους ως άνω φορείς.
4. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) και το Τµήµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
5. Το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. διοικείται από εννεαµελές Συµβούλιο
που συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε την οποία ορίζονται και ο Πρόεδρος και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι µεταξύ των µελών του. Η θητεία των µελών του
Συµβουλίου είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Τα
µέλη του Συµβουλίου είναι µέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύµατος,
κατά προτίµηση µε εµπειρία σχετική µε τις δράσεις του
Ε.Κ.ΕΠ.Ε., όπως ιδίως στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ή των υποψήφιων εκπαιδευτικών στη µάθηση από απόσταση ή στην εκπαίδευση ενηλίκων ή στη χρησιµοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας και στην παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς
και υλικού αξιολόγησης για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο Πρόεδρος και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι ασκούν τις αρµοδιότητες των παραγράφων 8 και 9,
καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που τους ανατίθεται
µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Κέντρου,
και απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων
στο Ε.Α.Π.. Η κατοχή των θέσεων του Προέδρου και των
Αντιπροέδρων είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης
µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Ε.Α.Π..
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει
τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο
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του Συµβουλίου που ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης.
7. Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., β) ρυθµίζει θέµατα
λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του, γ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για
τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Κέντρου, δ)
διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα
από τις δραστηριότητες του Κέντρου, ε) λαµβάνει κάθε
άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε
την εκπλήρωση του σκοπού του Κέντρου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας.
8. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου συγκαλεί το Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των
εργασιών του, εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και
επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτικής και την τήρηση
του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Ε..
9. Οι Αντιπρόεδροι του Συµβουλίου µεριµνούν για την
εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου στον τοµέα
ευθύνης τους, ο οποίος καθορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου.
10. Ως διδάσκοντες στα επιµορφωτικά προγράµµατα
απασχολούνται µέλη Δ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π. του ιδρύµατος.
11. Για την παρακολούθηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων, οι επιµορφούµενοι µπορεί να καταβάλουν
οικονοµική συµµετοχή, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 5.
12. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο
Ε.Κ.ΕΠ.Ε. χώροι και εξοπλισµοί του Ε.Α.Π. για την εγκατάσταση και λειτουργία του.
13. Για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του
Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνιστάται Γραµµατεία, η οποία οργανώνεται
και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, κατά την έννοια
της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
14. Πόροι του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και
τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Ε.Α.Π.
ειδικά για τη λειτουργία του Ε.Κ.ΕΠ.Ε.,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και
του Ελληνικού Δηµοσίου,
γ) δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, χορηγίες από
τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση
µελετών για λογαριασµό τρίτων,
ε) οικονοµική συµµετοχή των επιµορφούµενων, εφόσον προβλέπεται για την παρακολούθηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων,
στ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να
διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι πρόσοδοι από περιουσιακά
στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Ε.Κ.ΕΠ.Ε..
15. Η οικονοµική διαχείριση των πόρων του Ε.Κ.ΕΠ.Ε.
γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
16. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., καταρτίζεται

ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Κέντρου. Με
τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας καθορίζονται:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., καθώς και τα
αρµόδια όργανα και η διαδικασία σχεδιασµού, υλοποίησης, αξιολόγησης και αποτίµησης των επιµορφωτικών
προγραµµάτων,
β) η διάρκεια των επιµορφωτικών προγραµµάτων και ο
τύπος των απονεµόµενων πιστοποιητικών,
γ) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο
Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Συµβουλίου,
δ) οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και του Συµβουλίου,
ε) η διαδικασία παύσης του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών µελών του Συµβουλίου,
στ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση του
Ε.Κ.ΕΠ.Ε.,
ζ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του προσωπικού,
η) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στο Ε.Κ.ΕΠ.Ε.,
θ) οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των
δραστηριοτήτων του κέντρου,
ι) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
ια) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ιβ) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ιγ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του
Ε.Κ.ΕΠ.Ε., την εύρυθµη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.
17. Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο Ε.ΚΕ.Π.Ε., ο
Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαµβάνουν αµοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και καταβάλλεται από ίδιους πόρους του ιδρύµατος. Τα λοιπά µέλη του Συµβουλίου δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του, εκτός από οδοιπορικά έξοδα, δηλαδή ηµερήσια
αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησης, σύµφωνα
µε την υποπαράγραφο Δ.9 της παραγράφου 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.
18. Για την υποστήριξη του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. µπορεί να απασχολείται προσωπικό σύµφωνα µε την παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136). ».
4. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 10 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., ο οποίος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.».
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη
συγκρότηση του Συµβουλίου του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., σύµφωνα µε
την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως η παράγραφος αυτή προστίθεται µε την παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου.
5. Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15
ως εξής:
«14. Έως τη συγκρότηση σε σώµα της Συγκλήτου του
Ε.Α.Π., το Συµβούλιο του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συγκροτείται µε α-
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πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και λοιπά µέλη του
Συµβουλίου ορίζονται µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων
Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄, επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους ή ερευνητές, κατά προτίµηση µε εµπειρία σχετική µε τις δράσεις του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. Μέλη
Δ.Ε.Π. τα οποία ορίζονται ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδροι
του Συµβουλίου απαλλάσσονται των διδακτικών καθηκόντων τους στα οικεία Α.Ε.Ι..»
15. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του
Ε.Κ.ΕΠ.Ε. της παραγράφου 16 του άρθρου 9Α καταρτίζεται το αργότερο σε εννέα (9) µήνες από τη συγκρότηση
του Συµβουλίου του Κέντρου, σύµφωνα µε την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 241
Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και ρυθµίσεις για τους πυρόπληκτους
Στον ν. 4186/2013 (Α΄ 193) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
1. α) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., συµπεριλαµβανοµένων και όσων απέκτησαν πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών Επαγγελµατικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου, καθώς και οι
κάτοχοι ισότιµων τίτλων Επαγγελµατικού Λυκείου, έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης:
αα) Σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού
αριθµού εισακτέων, σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων που καθορίζονται
µε την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή οµάδα Σχολών, Τµηµάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστηµίων, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τοµέων. Κατ’ εξαίρεση, το
ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθµού εισακτέων σε Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τµήµατα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρµακευτικής
και των Τµηµάτων Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, εάν καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 3 ως
αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους
αποφοιτούν.
ββ) Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού
αριθµού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε
Τµήµατα που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από
τους οποίους αποφοιτούν.
γγ) Σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθµού
εισακτέων, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, σε κοινή οµάδα που περιλαµβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων,
τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.), ανεξάρτητα από τον τοµέα από τον οποίο αποφοιτούν.
2. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 105 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και συµµετέχουν στις
ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το αµέσως επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, εισάγονται σε επιπλέον θέσεις σε ποσοστό ένα τοις εκατό
(1%) επί του συνολικού αριθµού εισακτέων σε Σχολές,
σε Τµήµατα και σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Σχολές της Α.Ε.Ν. και
των Α.Σ.Τ.Ε., που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από
τους οποίους αποφοιτούν. Οι υποψήφιοι της παρούσας,
επιλέγουν κατά την υποβολή της αίτησης - δήλωσής
τους, τη συµµετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις είτε µαζί µε τους υποψηφίους των ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ., όπως προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 είτε µόνο µε το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα περίπτωση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη τριµελούς επιτροπής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες των Σχολών,
των Τµηµάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των
Α.Σ.Τ.Ε., µε τους τοµείς των ΕΠΑ.Λ., όπως και η σύνθεση της κοινής οµάδας των υποπεριπτώσεων αα΄ και γγ΄
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή
του παρόντος.
Η τριµελής επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, ως µέλη. Με την απόφαση
συγκρότησης της Επιτροπής ορίζονται και τα αναπληρωµατικά µέλη της.
4. Η εξεταστέα ύλη και τα θέµατα των εξετάσεων είναι
κοινά για τους υποψηφίους από τα ηµερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται
σε τέσσερα (4) µαθήµατα της τελευταίας τάξης ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) µαθήµατα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) µαθήµατα ειδικότητας. Τα εξεταζόµενα µαθήµατα, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
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5. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που ρυθµίζουν την εισαγωγή των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
6. Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019, η αίτηση - δήλωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 που έχει ήδη υποβληθεί µπορεί να τροποποιηθεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α διαγράφονται οι λέξεις «Τεχνολογικού Τοµέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 16 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα για τη στήριξη των
πληγέντων και την αποκατάσταση ζηµιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 138) που κυρώθηκε µε
τον ν. 4576/2018 (Α΄ 196), εφαρµόζονται και για τους
µαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου του τρέχοντος
σχολικού έτους 2018-2019 για εισαγωγή σε σχολές,
τµήµατα, εισαγωγικές κατευθύνσεις Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. το
ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον: α) έχουν δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για τη µόνιµη κατοικία
τους ή β) είναι τέκνα θανόντων ή γ) έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση γονέα από τις ανωτέρω πυρκαγιές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά και ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του
παρόντος.
Άρθρο 242
1. Στο άρθρο 7 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) προστίθεται
παράγραφος 8, η οποία έχει ως εξής:
«8. Οι µε αρίθµ. 40/2018 και 41/2018 συµβάσεις του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας µε αντικείµενο τη σίτιση των
φοιτητών του Τ.Ε.Ι. παρατείνονται, λόγω επείγοντος και
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου,
ιδίως όσον αφορά τα κατώτατα όρια σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4412/2016 (Α΄147), έως την ολοκλήρωση
του µε αριθµ. 3885/12.6.2018 ανοικτού διαγωνισµού άνω
των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των
φοιτητών, και όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2019. Στις
ανωτέρω συµβάσεις, καθώς και στη σύµβαση που θα συναφθεί δυνάµει του ανωτέρω ανοικτού διαγωνισµού, αναθέτουσα αρχή ορίζεται η Πανεπιστηµιακή Λέσχη του
Ε.Κ.Π.Α.. Μετά την ανάδειξη αναδόχου στον µε αριθµ.
3885/12.6.2018 ανοικτό διαγωνισµό, ο οικονοµικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλµατοποίηση και η πληρωµή γίνονται από την Πανεπιστηµιακή Λέσχη του
Ε.Κ.Π.Α., αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση της σύµβασης, στο µέρος που αφορά τη σίτιση των φοιτητών που
εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο ή στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, από επιτροπή που ορίζει το οικείο πανεπιστήµιο.»
2. Διαγράφονται τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29Α του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 51
του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Η Συνέλευση του Τµήµατος µπορεί να αναθέτει µη
αυτοδύναµη διδασκαλία µέρους µαθήµατος ή σεµιναρίου ή εργαστηρίου σε µη κατόχους διδακτορικού διπλώµατος υπό την επίβλεψη άλλου µέλους Δ.Ε.Π. διδάσκοντος του Π.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αναλογία διδασκόντων του πρώτου εδαφίου και ότι οι αναθέσεις τους παρόντος δεν ξεπερνούν συνολικά ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας µαθηµάτων, σεµιναρίων ή εργαστηρίων, αντίστοιχα,
του Π.Μ.Σ..»
Άρθρο 243
Το εδάφιο στ΄ της παρ.3 του άρθρου 1 του
ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν, κατά τον έλεγχο της συγκοµιδής εγκεκριµένου
καλλιεργητή βιοµηχανικής κάνναβης διαπιστώνεται ότι η
περιεκτικότητα της καλλιέργειας και των ακατέργαστων
προϊόντων της σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2%, αλλά δεν επεκτείνεται πέραν
του ορίου του 0,6%, ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα
από αίτηση του Προϊσταµένου της Αρχής που διεξήγαγε
τον έλεγχο προς τον κατά τόπον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πρωτοδικών».
Άρθρο 244
Στις/στους συζύγους και τους συγγενείς των ατόµων
που απώλεσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας
των πληµµυρικών φαινοµένων που έπληξαν την Κρήτη
κατά τον µήνα Φεβρουάριο 2019 χορηγούνται:
1. Οικονοµική ενίσχυση δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ
στον/στην σύζυγο του θανόντος ή στο πρόσωπο µε το οποίο αυτός/αυτή είχε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ή, αν
δεν υπάρχουν, στον πλησιέστερο συγγενή του έως α΄
βαθµού εξ αίµατος.
2. Μηνιαία οικονοµική ενίσχυση µε τη µορφή επιδόµατος προς κάθε ανήλικο τέκνο των θανόντων, ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά τέκνο, µέχρι την ενηλικίωσή του.
3. Προσαύξηση κατά ποσοστό 25% του συνόλου των
µορίων που θα λάβουν τα τέκνα των θανόντων κατά τις
πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του τρέχοντος σχολικού έτους και
του σχολικού έτους 2019-2020.
Άρθρο 245
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 87 του
ν. 4604/2019 (Α΄ 50) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη διενέργεια της µετάταξης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης, της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, από υπηρετούντες
είτε σε οργανικές είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µετάταξης, πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό
(50%)».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019, προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) Η διαδικασία µετατάξεων του άρθρου 87, υπαλλήλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων, οι οποίοι, µετά τη
θέση τους σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 80
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), µεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ
Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού σε νοσοκοµεία
της Χώρας.»

152
Άρθρο 246
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 96 του ν. 4504/2017
(Α΄ 184), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν
χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και η έκδοση νόµιµης οικοδοµικής άδειας για το σύνολο κάθε κατασκευής
εντός της αυτής προθεσµίας, επιφέρουν τη διαγραφή
των προστίµων που επιβλήθηκαν για την ανέγερση ή τη
χρήση τους εφόσον το άρθοισµά τους δεν υπερβαίνει το
ποσό των 10.000 ευρώ, µη συνυπολογιζοµένων τόκων
και προσαυξήσεων και τη µέιωσή τους κατά ποσοστό
80% εφόσον το άθροισµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό
των 30.000 ευρώ µη συνυπολογιζοµένων τόκων και προσαυξήσεων.»

στο βιβλίο πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους
στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας κάθε τµήµατος.»
Η παράγραφος 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 τροποποιείται ως εξής:
«4. Αν τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου
δεν επαρκούν, το Α΄ Τµήµα του Αρείου Πάγου, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συµπλήρωση
του απαιτούµενου αριθµού, µόνιµους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή µόνιµους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νοµικής µε βαθµό τουλάχιστον Β΄, καθώς και δικαστικούς επιµελητές που είναι
πτυχιούχοι νοµικής ή έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον
δέκα (10) έτη άσκησης των καθηκόντων τους, και µόνο
αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει πτυχιούχους άλλων
σχολών που κατέχουν θέση Προϊσταµένου τουλάχιστον
Τµήµατος.»
Άρθρο 250

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».
Άρθρο 248
Στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η γνώση της αλβανικής, αραβικής, βουλγαρικής,
ρουµανικής, ρωσικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου,
που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυµα Μελετών
Χερσονήσου του Αίµου (ΙΜΧΑ) µετά από εξετάσεις.».

Ειδικά και µόνο για το σχολικό έτος 2018-2019, για
τους µαθητές των Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οι οποίοι υπέβαλαν σε
Λύκεια, που ανήκουν στην ανωτέρω Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Αίτηση- Δήλωση για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή
των Επαγγελµατικών Λυκείων, προβλέπεται ποσοστό
θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέων για την εισαγωγή τους κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 σε σχολές, τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών και
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Η ανωτέρω ρύθµιση δεν εφαρµόζεται
στους µαθητές της τελευταίας τάξης που µετεγράφησαν
σε Λύκεια της ως άνω Διεύθυνσης µετά την 26η Οκτωβρίου 2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το επιπλέον ποσοστό και
κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 251

Άρθρο 249
Η παράγραφος 1 του άρθρου 62 του π.δ. 26/2012 τροποποιείται ως εξής:
«1. Τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν
στα τµήµατα που εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Σε
περίπτωση που την ίδια ηµέρα διενεργούνται περισσότερες εκλογικές διαδικασίες ταυτόχρονα σε διαφορετικά
εκλογικά τµήµατα, τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών
ψηφίζουν και στο εκλογικό τµήµα, στο οποίο δεν ασκούν
τα καθήκοντά τους, εφόσον το δικαιούνται. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος γίνεται µνεία
στο βιβλίο πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους
στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας κάθε τµήµατος.»
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 69 του π.δ. 26/2012
προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:
«Σε περίπτωση που την ίδια ηµέρα διενεργούνται περισσότερες εκλογικές διαδικασίες ταυτόχρονα σε διαφορετικά εκλογικά τµήµατα, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι
ψηφίζουν και στο εκλογικό τµήµα, στο οποίο δεν ασκούν
τα καθήκοντά τους, εφόσον το δικαιούνται. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος γίνεται µνεία

Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, που κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί
στην Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών Κοριτσιών
(EGMO) µε την απονοµή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου
ή τρίτου βραβείου».
Άρθρο 252
Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε το άρθρο 73
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) µονιµοποιούνται αυτοδικαίως
από την ηµεροµηνία διορισµού τους, εξαιρούµενοι από
την παράγραφο 7 του άρθρου 62 του ιδίου νόµου, καθώς
και από την υποχρεωτική παραµονή στη θέση τοποθέτησης και την απαγόρευση υπηρεσιακών µεταβολών που
προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 62 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13), της παρ. 7 του άρθρου 67 και της
παρ. 9 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
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Άρθρο 253
Στο άρθρο 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος µε αύξοντα αριθµό 21 ως ακολούθως:
«21. Εποχικοί Πυροσβέστες, που είχαν τη συγκεκριµένη ιδιότητα για οκτώ (8) αντιπυρικές περιόδους κατ’ ελάχιστον από το έτος 2009 έως και το έτος 2018 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 15
του ν. 3938/2011 (Α΄61), όπως ισχύει, εντάσσονται κατ’
εξαίρεση στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, κατόπιν
υποβολής αίτησής τους, συνοδευόµενης από βεβαίωση
προϋπηρεσίας, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι εφαρµογής της παρούσας διάταξης.»
Άρθρο 254
Το άρθρο 44 του ν. 4589/2019 συµπληρώνεται ως εξής:
«4.1. 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 περιοχή µετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις αιτήσεις προτίµησής τους
για µετάθεση που υπέβαλαν το σχολικό έτος 2013-2014,
εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) κατά το σχολικό έτος 2013-2014 υπέβαλαν αίτηση
προτίµησης για µετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή, λόγω µη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και στην ίδια Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µετατάχθηκαν εκπαιδευτικοί 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 θέσεις
ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συµβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στον
ίδιο κλάδο-ειδικότητα,
γ) κατά το σχολικό έτος 2013-2014 είχαν για την περιοχή µετάθεσης της πρώτης επιλογής τους ίσα ή περισσότερα µόρια µετάθεσης από τον τελευταίο σε µόρια εκπαιδευτικό Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των ιδίων ως
ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, που µετατάχθηκε σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 στην
οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και τοποθετήθηκε 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
Εκπαίδευσης για µετάθεση το σχολικό έτος 2013-2014.
4.2. 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 στον µήνα Απρίλιο
του 2019, από την αρµόδια Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαι-

δευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων.
4.3. Οι µεταθέσεις του παρόντος διενεργούνται κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.»
Άρθρο 255
Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 20
του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους φορείς αυτούς υπάγονται και οι εξής φορείς,
για την επιστηµονική έρευνα που διεξάγουν:
α) το Πατριαρχικό Ίδρυµα Πατερικών Μελετών, β) η
Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης (ΟΑΚ).»
Άρθρο 256
Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
329 του ν.4072/2012 (Α΄ 86) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αποδοχές καταβληθείσες στο προσωπικό του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την 15η Μαΐου 2019 δεν αναζητώνται.».
Άρθρο 257
1. α) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται
επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Τµηµάτων
Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι..
β) Με απόφαση των Υπουργών της περίπτωσης α΄ συστήνεται και συγκροτείται εννεαµελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου. Με την ίδια ή όµοια απόφαση, και εντός της ίδιας προθεσµίας,
συστήνονται και συγκροτούνται τριµελείς οµάδες έργου, µία ανά ειδικότητα Μηχανικών ΤΕ, που υποβοηθούν
το έργο της Επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση δ΄.
γ) Η εννεαµελής επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ββ)
δύο (2) µέλη της οµάδας έργου της περίπτωσης δ΄, εκ
των οποίων έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου µηχανικών ΤΕ και έναν (1) εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων/ Πολυτεχνικών Σχολών της βασικής ειδικότητας µηχανικού
της οποίας το αντικείµενο επεξεργάζεται, γγ) έναν (1)
εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, δδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και εε)
έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής συµµετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Σε
περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης ββ΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέ-
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ρες από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους
Υπουργούς. Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρµόδιους Υπουργούς σχεδίου
πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
της περίπτωσης α΄. Για την υλοποίηση του έργου της
λαµβάνει υπόψη τα πορίσµατα των οµάδων έργου της
περίπτωσης δ΄ ή, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής τους, λαµβάνει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου, την επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τη διεθνή εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών. Η Επιτροπή
υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους
συναρµόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) µηνών από τη
συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για
την υλοποίηση του έργου της, άµεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα µε τις εργασίες των Οµάδων Έργου.
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα
σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της
Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, που εκτελεί χρέη
Προέδρου. Η σύνθεσή της µεταβάλλεται, ως προς τη
συµµετοχή των µελών της οµάδας έργου, ανάλογα µε
την ειδικότητα, το αντικείµενο της οποίας συζητείται. Η
Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συµµετέχουν
στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) µέλη
της εκ των οποίων πρέπει να παρίστανται υποχρεωτικά
δύο (2) από τα τέσσερα (4) µέλη από τα Υπουργεία και ένα (1) µέλος από τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού.
Στην Επιτροπή συµµετέχουν, ως παρατηρητές, οι Συντονιστές των λοιπών οµάδων έργου. Σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο
πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς µία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσµίας,
το προεδρικό διάταγµα της περίπτωσης α΄ εκδίδεται υποχρεωτικά µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών,
για την οποία λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, τα
πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσµατα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου της περίπτωσης δ΄, άλλως, σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών και πορισµάτων
για µία ή περισσότερες ειδικότητες, λαµβάνεται υπόψη η
επιστηµονική περιοχή και τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο
29 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), η διεθνής εµπειρία και τα
προγράµµατα σπουδών,
δ) Οι ανά ειδικότητα, τριµελείς οµάδες έργου της περίπτωσης β΄, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της
προηγούµενης περίπτωσης και οφείλουν, εντός δύο (2)
µηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την
Επιτροπή, ανά ειδικότητα, πόρισµα µη δεσµευτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει
για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της περίπτωσης α΄.
Καθεµία τριµελής Οµάδα Έργου ανά ειδικότητα συγκροτείται µε τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και
αποτελείται από: αα) δύο (2) εκπροσώπους Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών της ηµεδαπής αντίστοιχης βασικής ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των Σχο-

λών της ειδικότητας και ββ) έναν (1) εκπρόσωπο από το
σύλλογο µηχανικών ΤΕ της αντίστοιχης ειδικότητας.
Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Αν οι φορείς δεν
προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη οµάδα έργου εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, οι οµάδες έργου συµπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς. Η µη υποβολή πορίσµατος από τις
Οµάδες Έργου, εντός της δίµηνης προθεσµίας, δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της
άνευ αυτών. Η επιτροπή λαµβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου. Η Επιτροπή λαµβάνει επίσης υπόψη την εισήγηση
της οικείας επιτροπής των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
ε) Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής της περίπτωσης β΄
και των οµάδων έργου της περίπτωσης δ΄ µέσω της παροχής της αναγκαίας υποδοµής, γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης.
Άρθρο 258
Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για τις αθλητικές
δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίες προβλέπονται από την
υπ’ αριθµ. 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργική απόφαση µε
θέµα: «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 3754), και έχουν προκύψει από την υλοποίηση των σχολικών αγώνων για το σχολικό έτος 2017-2018, µπορούν να πληρωθούν και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ.
80/2016 και της υπ’ αριθµ. 2/11420/ΔΕΠ/24.2.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς µέρος των κονδυλίων
που πιστώθηκαν σε κωδικούς των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, πιστώθηκαν κατά τη διάρκεια τέλεσης των σχολικών αγώνων.
Άρθρο 259
1. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 108 του
ν. 4583/2018 (Α΄ 212), µετά τη φράση: «...ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε επιχειρήσεις του
ν. 1069/1980...», προστίθεται φράση ως εξής: «ή όσοι µεταφέρθηκαν στις ανωτέρω επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 109 του ν.3852/2010...».
2. Οι διατάξεις του άρθρου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4583/2018 (Α΄212).
Άρθρο 260
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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