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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
EKΘΕΣΗ
Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων «Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συνήλθε στις 27, 30 και 31 Ιουλίου 2018, σε τέσσερις συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Δηµήτριου Σεβαστάκη, µε αντικείµενο την επεξεργασία και
εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων «Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων,
Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης,
ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ.
Δηµήτριος Μπαξεβανάκης, η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κυρία Μερόπη Τζούφη, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος, ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Γεώργιος Βασιλειάδης, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον λόγο έλαβαν ο
Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ιωάννης Στέφος, η Εισηγήτρια
της Νέας Δηµοκρατίας, κυρία Άννα Καραµανλή, η Ειδική
Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ.ΑΡ., κυρία Χαρά Κεφαλίδου, ο Ειδικός Αγορητής
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, κ. Χρήστος Παππάς, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, κ. Ιωάννης Δελής, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων – Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική
Συµµαχία, κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», κ. Γεώργιος Μαυρωτάς, ο Ειδικός
Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, κ. Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Γεώργιος Στύλιος, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Φωτεινή Βάκη και Μάριος Κάτσης.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν και εξέθεσαν τις απόψεις
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), Μαρία Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών,
Γεώργιος Καψάλης, Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και Προεδρεύων Καθηγητής του Προεδρείου της
Συνόδου Πρυτάνεων ΑΕΙ, Τριαντάφυλλος Αλµπάνης,
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννης Μητροφάνης, Γραµµατέας της Εκτελεστικής Γραµµατείας
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και
Εργαστηριακού Προσωπικού ΑΕΙ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ), Αναστάσιος Τσίνας, Πρύτανης ΤΕΙ Ηπείρου, Απόστολος Κοκκόσης, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ), Βασίλειος Τριαντα-

φύλλου, από το Προεδρείο Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ,
Πρύτανης Τριµελούς Γραµµατείας ΤΕΙ και Πρύτανης ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδος, Θωµάς Μπόλης, εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ), Αθανάσιος Κικινής, Πρόεδρος της
Διδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), Ελευθερία
Δογορίτη, Πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηπείρου, Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Πρύτανης
του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Σπύρος Γεωργάτος, Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού (ΕΣΕΚΑΑΔ), Δηµήτρης Κάζαγλης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), Ιωάννης
Δραγώνας, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και Αθανάσιος Καλαφάτης, µέλος, Ηλίας Δούκας, Πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΤΕΙ Ηπείρου, Γεώργιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών (ΠΟΣΙΠΣ), Τηλέµαχος Κουντούρης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας
Επιστηµονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Παναγιώτα Κατσαγάννη,
εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αναπληρωτών Δασκάλων, Ελένη Χανιώτη, εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ), Διονύσης Κατερέλλος, Πρόεδρος Τµήµατος ΤΕΙ
Κεφαληνίας – Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων και Χαράλαµπος Κουτσούκης και Γεώργιος Τασκασαπλίδης, µέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΤΕΙ (ΕΔΙΠ ΤΕΙ).
Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων – Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, η Εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ., ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και ο Ειδικός Αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το καταψήφισαν, ενώ ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού» και ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων επιφυλάχθηκαν για την
τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου στη Βουλή.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, καθώς και τις µε γενικό και ειδικό αριθµό 1719/178,
1718/177 και 1720/179 τροπολογίες, που πρότειναν οι
παριστάµενοι Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κ. Γεώργιος Σταθάκης, Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Γεώργιος Βασιλειάδης και Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος, αντίστοιχα.
Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις
των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των
µελών της, προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία,
του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και
στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη
Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τους
παριστάµενους Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άρθρο 1
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
1. Από 1.10.2018 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), µε έδρα την Άρτα καταργείται
ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 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. Ηπείρου µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4, Τµήµατα και Σχολές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο
το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις
που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ισχύουν έναντι του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
2. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε.
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ο οποίος υπεισέρχεται
αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και
υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που αυτός 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 όσα απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι
τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη
µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 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 Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των προγραµµάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την
ολοκλήρωση του έργου 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 και προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισµένων µελών. Στην επιτροπή ερευνών
και διαχείρισης µετέχει έως την 31.12.2020, 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. Ηπείρου. Σε περίπτωση απουσίας
του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος,

καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των µελών Δ.Ε.Π. της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
3. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων λειτουργεί από την
1η.10.2018 έως την 31.8.2022 Συµβούλιο Ένταξης, στο
οποίο µετέχουν ο υπηρετών κατά την 1.10.2018 Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες
κατά την 1.10.2018 Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,
καθώς και ο εκάστοτε εκλεγµένος Αντιπρύτανης ακαδηµαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ως
µέλη. Το Συµβούλιο Ένταξης είναι αρµόδιο για τη διευθέτηση θεµάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και τη διασφάλιση
της οµαλής διεξαγωγής των προγραµµάτων σπουδών
των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, κατά τη µεταβατική
περίοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 5, όπως:
α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθµη
λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,
β) 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. Ηπείρου µέχρι την ολοκλήρωσή τους.
4. Ο υπηρετών κατά την 1.10.2018 πρύτανης του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου συµµετέχει έως την 31.8.2022:
α) στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωµα ψήφου και ως εισηγητής στα θέµατα αρµοδιότητας του Συµβουλίου Ένταξης
και
β) στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 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 εκ των µελών του Συµβουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συµβούλιο.
Άρθρο 2
Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
1. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ιδρύονται την
1η.10.2018 οι εξής Σχολές:
α) Εφαρµογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, µε
έδρα την πόλη της Άρτας.
β) Γεωπονίας, µε έδρα την πόλη της Άρτας.
γ) Κοινωνικών Επιστηµών, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.
δ) Μουσικών Σπουδών, µε έδρα την πόλη της Άρτας.
2. Η Σχολή Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Σχολή
Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών.
3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των ιδρυόµενων Σχολών
αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 20192020.
4. Για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη των
Σχολών που ιδρύονται µε την παράγραφο 1 οργανώνεται
Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος,
σύµφωνα µε την περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54
του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
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5. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται µε την παράγραφο 1 ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις
31.1.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων έως τις 31.10.2018. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει
εκλογές µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, η αρµοδιότητά του
αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2)
φορές στις προθεσµίες της παραγράφου 5.
7. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής,
οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από
προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και αποτελείται από:
α) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, µε όµοια απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Α΄ βαθµίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος της Σχολής,
β) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής, και
γ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τµήµα.
Στις Σχολές που έχουν µόνο ένα Τµήµα, αντί του Προέδρου Τµήµατος της περίπτωσης β΄ µετέχει ο Κοσµήτορας.
Άρθρο 3
Ίδρυση Τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
1. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ιδρύονται την
1η.10.2018 τα εξής Τµήµατα:
α) Νοσηλευτικής, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
β) Λογοθεραπείας, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων,
το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
γ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία,
µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών.
δ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την
πόλη της Πρέβεζας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών.
ε) Μουσικών Σπουδών, µε έδρα την πόλη της Άρτας,
το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικών Σπουδών.
στ) Εφαρµογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
µε έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Εφαρµογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
ζ) Γεωπονίας, µε έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας.
η) Ψυχολογίας, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών.
θ) Μετάφρασης και Διερµηνείας, µε έδρα την πόλη της
Ηγουµενίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών.
ι) Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής, µε έδρα την
πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας.
ια) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα την πόλη των
Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων των περιπτώσεων α΄ έως η΄ της παραγράφου 1 και η εισαγωγή
των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακα-

δηµαϊκού έτους 2019-2020. Η έναρξη της εκπαιδευτικής
λειτουργίας των Τµηµάτων των περιπτώσεων θ΄ έως ια΄
της παραγράφου 1 καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι αργότερα από το ακαδηµαϊκό έτος
2021-2022. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της
εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
Κατ' εξαίρεση για την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 2019 - 2020, η απόφαση της Συγκλήτου εκδίδεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2018.
3. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 λειτουργεί από την
1.10.2018 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
24 του ν. 4485/2017, έως την 31η.12.2018, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων,
προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν.
4485/2017. Κατ’ εξαίρεση οι Πρόεδροι των Τµηµάτων
των περιπτώσεων θ΄ έως ια΄ µετέχουν στη Σύγκλητο από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους έναρξης της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας.
4. Σε κάθε Τµήµα οργανώνεται 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 Ψυχολογίας, Μετάφρασης και Διερµηνείας, Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής και Μηχανολόγων Μηχανικών συνιστώνται οκτώ (8)
θέσεις µελών Δ.Ε.Π..
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Εξαιρούνται τα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών, Γεωπονίας, Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής και Μηχανολόγων Μηχανικών, στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια
φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα
(10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
7. 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.
Άρθρο 4
Προσωπικό
1. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, µε
τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των
προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως, την 1.10.2018, στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατωτέρω. Η µεταφορά του
ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε σχετικές πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, οι οποίες εκδίδονται έως την 31.12.2018, µνηµονεύουν τη θέση
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και το όνοµα αυτού που την κατέχει, δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην
1η.10.2018.
2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στα
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ως εξής:
α) τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τµήµα Νοσηλευτικής
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
β) τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογοθεραπείας του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τµήµα Λογοθεραπείας
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
γ) τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τµήµα Αγωγής και
Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
δ) τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
ε) τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο
Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
στ) τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τµήµα
Εφαρµογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
ζ) τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
η) τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται στο Τµήµα Μετάφρασης και Διερµηνείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
3. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόµενων θέσεων, δηλαδή Α΄ βαθµίδας, Αναπληρωτές, Επίκουροι, υπηρετούντες Λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4.
4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την 1.10.2018, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εντάσσονται
σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους
Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και όσοι κατέχουν
τακτική θέση, επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ε΄.
β) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου κατά την 1.10.2018 εντάσσονται, επίσης,
σε προσωποπαγείς θέσεις µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, οι οποίες µετατρέπονται σε οργανικές
της ίδιας βαθµίδας, ύστερα από αίτησή τους, µε απόφαση της Συγκλήτου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την
31.2.2018 και η πράξη µετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής ανατρέχει στην 1.10.2018.
γ) Οι Καθηγητές Α΄ βαθµίδας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται οµοίως σε προσωποπαγείς θέσεις µελών
Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και ζητούν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας

βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης ειδικής διάταξης, σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια. Για τη µετατροπή θέσης, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσεται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις
υποβάλλονται µέχρι την 31 Αυγούστου 2024 και κρίνονται από πενταµελείς 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 Ιωαννίνων, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται µία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τµήµατα της παραγράφου 2. 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. Η έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής ανατρέχει στην 1η.10.2018, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως την 30η.12.2018. Αιτήσεις µετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση
υποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από
την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το µέλος Δ.Ε.Π. παραµένει στη θέση την οποία κατέχει.
δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ που παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το µι-
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σθολογικό 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 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή,
διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία
ή σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρµογών, ανάλογα µε τη θέση που κατέχουν την 1.10.2018, διατηρώντας το µισθολογικό καθεστώς Καθηγητή εφαρµογών
Τ.Ε.Ι. και στα αντίστοιχα Τµήµατα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα µέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστηµίου και υπάγεται:
α) στις κείµενες διατάξεις πριν από την έναρξη ισχύος
του ν. 4485/2017 για τους Καθηγητές Εφαρµογών,
β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους
υπηρετούντες Λέκτορες ως προς το δικαίωµα εκλέγειν,
καθώς και συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης
του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νοµοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες Λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώµατος υποβάλλει αίτηση έως την 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, όπου δεν είναι δυνατή ή
συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύµφωνα
µε τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, για την
τροπή 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, ιδίου 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 Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής 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 τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής 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 έχουν έναρξη ισχύος την
1η.10.2018, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ηµεροµηνία
αυτή, διαφορετικά 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.1.2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης
της πράξης.
στ) Η ένταξη των µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό
καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου, γίνεται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
5. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις µελών
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τις οποίες έχει εκδοθεί
προκήρυξη έως την 1η.10.2018, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή µονιµοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος Δ.Ε.Π. έως
την 1.10.2018, καθώς και οι διαδικασίες µετακίνησης που
εκκρεµούν κατά την 1.10.2018, συνεχίζονται κανονικά από το σηµείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα
αρµόδια όργανα των αντίστοιχων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και
σύµφωνα µε τις διατάξεις και τα πραγµατικά περιστατικά
που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
6. 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. σε Τµήµατα του
άρθρου 3. Αυτό ισχύει για την πρώτη µετακίνηση µετά
την ένταξη των καθηγητών σε Τµήµα του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες καθηγητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για µετακίνηση
προς τα Τµήµατα του άρθρου 3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την
31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής
λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής.
7. 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 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, σαν
να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθµίδα Καθηγητή πανεπιστηµίου.
8. α) Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται
σε Τµήµατα-Σχολές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 2, διαφορετικά 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 της παρούσας
εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν,
οργανική θέση ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο
ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
Πανεπιστηµίου, καθώς και στο αντίστοιχο µισθολογικό
καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται 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).
β) Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησης
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µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στο οποίο εντάσσονται.
9. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1.10.2018 στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων σε αντίστοιχη θέση
αυτής που κατέχει, οργανική θέση ή προσωποπαγή, µε
την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα
και µε το βαθµό που κατέχει, παραµένοντας στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή η µετακίνησή τους σε
άλλη πόλη εργασίας, µετά από αίτησή τους. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες
και συνεκτιµώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους
υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια
έµµισθη εντολή µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα
καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε την ίδια
εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
10. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 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 Ιωαννίνων µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την
ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συµβάσεις έργου.
11. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 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 ΠΥΣ 33/2006
(Α΄ 280) προκηρύσσονται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Άρθρο 5
Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 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 αυτοδικαίως στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4, Τµήµατα του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2
και 5. Οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τµήµα Μετάφρασης
και Διερµηνείας, αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους
µόνο σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου συνεχίζεται µεταβατικώς µέχρι την αποφοίτηση
των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την 1.10.2018, φοιτητών
και όσων εγγραφούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 20182019. Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµένους έως και
το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019
φοιτητές. Οι φοιτητές των προηγούµενων εδαφίων συ-

νεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του
Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι..
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 τα οποία 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 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 Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά
και επιλεγόµενα µαθήµατα του πρώτου κύκλου σπουδών
του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, 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.
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, 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, 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
31.6.2019 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.
6. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού
έτους 2019-2020 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 µόνο το
δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών
Τµήµατος Τ.Ε.Ι..
7. Εγγραφές και µετεγγραφές φοιτητών στα Τµήµατα
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου διενεργούνται αποκλειστικά και µόνο
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για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαµβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2 και 5.
Άρθρο 6
Μετονοµασία του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Τµήµα Φιλοσοφίας.
2. To Τµήµα Φιλοσοφίας χορηγεί πτυχίο το οποίο θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιµο µε
το πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
και οι απόφοιτοί του εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄
38).
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τµήµατος Φιλοσοφίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από
το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.
4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η διαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011
και θεωρείται πιστοποιηµένο έως την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πιστοποίησης από την 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.
5. Στο Τµήµα παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη Γραµµατεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την έννοια
της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.
4178/2013 (Α΄ 174).
6. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές µονάδες
του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, που έχουν κατανεµηθεί στον Τοµέα Ψυχολογίας εντάσσονται στο Τµήµα Ψυχολογίας, µε διαπιστωτική
πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το Τµήµα Φιλοσοφίας διοικείται από τα όργανα διοίκησης του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.. Τα µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και οι φοιτητές που συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης και µεταφέρονται στο Τµήµα
Ψυχολογίας, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους αντικαθίστανται µε ορισµό ή εκλογή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
8. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό
Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Τοµέα Ψυχολογίας του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., εντάσσεται στο Τµήµα Ψυχολογίας, µε πράξη του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι θέσεις που κατέχουν
µεταφέρονται ταυτοχρόνως µε την πράξη κατανοµής και
ένταξής τους στο νέο Τµήµα. Εκκρεµείς διαδικασίες διορισµού, εξέλιξης ή µετακίνησης συνεχίζονται από ένα από τα δύο Τµήµατα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας, 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 κατη-

γορίες έκτακτου προσωπικού, η σύµβαση των οποίων
δεν λήγει µέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µπορεί να εντάσσονται στο Τµήµα
Ψυχολογίας, µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογηµένη αίτηση των ενδιαφεροµένων
και γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος Ψυχολογίας.
Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς µε το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της
σύµβασής του.
10. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας
ως εξής:
α) Οι φοιτητές των κατευθύνσεων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που έχουν εισαχθεί το ακαδηµαϊκό έτος
2016-2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Φιλοσοφίας.
β) Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και
οι φοιτητές του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το
ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 εντάσσονται σε οποιοδήποτε
από τα δύο Τµήµατα, ύστερα από δήλωση προτίµησης
και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται.
11. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 και όσοι από τους φοιτητές της
παραγράφου 10 δεν υποβάλουν δήλωση προτίµησης έχουν δικαίωµα να ολοκληρώσουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. και να λάβουν το αντίστοιχο
πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.
συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Τα όργανα του Τµήµατος Φιλοσοφίας είναι
αρµόδια για την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών,
την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τµήµατος.
12. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.
µπορεί να εντάσσονται στο Τµήµα Ψυχολογίας ύστερα
από αίτησή τους και απόφαση της Συγκλήτου.
Άρθρο 7
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
1. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την
εποπτεία της Συγκλήτου και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
2. Έδρα του Π.Ε.Κ. είναι η έδρα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, στις εγκαταστάσεις του οποίου στεγάζεται και
λειτουργεί, χρησιµοποιώντας τις υλικοτεχνικές υποδοµές του Πανεπιστηµίου που του παραχωρούνται µε απόφαση της Συγκλήτου, µέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και έγκριση της Συγκλήτου
µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας.
3. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:
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Η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η διαµεσολάβηση ανάµεσα
στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων στις επιχειρήσεις, καθώς και η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό, ιδίως στους τοµείς:
α) των βιοεπιστηµών,
β) του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης,
γ) του υδάτινου περιβάλλοντος και στήριξης της αλιευτικής παραγωγής,
δ) των επιστηµών υλικών και υπολογισµών,
ε) οικονοµικής ανάλυσης και αλληλέγγυας οικονοµίας
και
στ) των νεοελληνικών σπουδών, της ελληνικής γραµµατείας, ιστορίας, τεχνών, γλωσσολογίας, της ψυχολογίας, των παιδαγωγικών, της λαογραφίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας.
4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) εκπονεί µελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριµένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, τα οποία εµπίπτουν στους τοµείς της παραγράφου 3,
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, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και Α.Ε.Ι. 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,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.
5. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) βιοεπιστηµών, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των
Ιωαννίνων, µε εξειδίκευση σε θέµατα λειτουργικής γονιδιωµατικής, βιολογίας της ανάπτυξης, καθώς και έρευνας σχετικής µε τη διάγνωση ή τη θεραπεία ανθρώπινων
νόσων,
β) επιστήµης υλικών και υπολογισµών, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, µε εξειδίκευση στο
σχεδιασµό, στην ανάπτυξη και στις εφαρµογές των επιστηµών και των τεχνολογιών νέων υλικών, καθώς και σε
ψηφιακές καινοτοµίες αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
γ) ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το οποίο
λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, µε εξειδίκευση
στις νεοελληνικές σπουδές, στην ελληνική γραµµατεία,
την εκπαίδευση, την ιστορία, τις τέχνες και τη γλωσσολογία,
δ) οικονοµικής ανάλυσης και αλληλέγγυας οικονοµίας, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, µε
εξειδίκευση στην ανάλυση οικονοµικών και κοινωνικών
φαινοµένων, µε σκοπό την προώθηση εναλλακτικών
µορφών ανάπτυξης µε επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον,
ε) περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο

λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, µε εξειδίκευση
στις τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και
στην εφαρµογή µοντέλων ανάπτυξης βασισµένων στην
αειφορία µε έµφαση στην προστασία των υδατικών και
εδαφικών πόρων και στα χαρακτηριστικά της αγροδιατροφής, Στο Ινστιτούτο περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης ιδρύεται παράρτηµα (σταθµός) υδάτινου περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, µε εξειδίκευση
στην στήριξη της αλιευτικής παραγωγής, την ανάδειξη
και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, καθώς και
την παροχή εξειδικευµένης γνώσης σε θέµατα αλιείας,
υδατοκαλλιεργειών και προστασίας. Με απόφαση της
Συγκλήτου καθορίζεται η έδρα του παραρτήµατος.
6. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που
χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ειδικά για τη
λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς και χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, καθώς και κάθε
είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ή παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή
την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων, όπως δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ., διεθνών οργανισµών καθώς και ιδιωτών, ή τη
διάθεση πνευµατικών προϊόντων που παράγει το Π.Ε.Κ.,
ε) τόκοι από καταθέσεις,
στ) πρόσοδοι από την εκµετάλλευση της περιουσίας
του Π.Ε.Κ. και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές,
ζ) λοιπά πάσης φύσεως έσοδα.
7. α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο, το
οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, ως µέλη. Ο Πρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 9.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντά του
ασκούνται από Αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται κατά την
πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ύστερα
από µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του.
γ) Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και την αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσµάτων από τις δραστηριότητές του, τη διάθεση των πόρων του και γενικά, για κάθε
ενέργεια που σχετίζεται µε την εκπλήρωση των σκοπών
του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 12.
8. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή
συντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριµελής επιτροπή είναι αρµόδια για την κατάρτιση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράµµατος
του Ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια
του ετήσιου προϋπολογισµού του ερευνητικού κέντρου
που αφορούν τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και
κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται στον κανονισµό της
παραγράφου 12.
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β) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του
Ινστιτούτου, εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου
και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Ε.Κ.. Αν ο Διευθυντής
ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα ανωτέρω καθήκοντά
του ή τα καθήκοντά του ως µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από µέλος της
τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται
κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής, 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 Πρόεδρο του
Διοικητικού Συµβουλίου.
9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη της συντονιστικής επιτροπής είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
επιστήµονες µε διεθνές κύρος, οι οποίοι έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, µε
εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων για ερευνητικά προγράµµατα ή έργα και στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Με την προκήρυξη
µπορεί να οριστούν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Π.Ε.Κ.. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων
της αλλοδαπής και συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου. 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 Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών της συντονιστικής
επιτροπής είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η
κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε
την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης
στο Α.Ε.Ι..
10. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 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.
11. Για ζητήµατα που αφορούν την οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων, τις προµήθειες,
τον τρόπο απασχόλησης και τις µετακινήσεις του προσωπικού του Π.Ε.Κ., καθώς και των ερευνητικών προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 67 του ν.
4485/2017. Η οικονοµική διαχείριση των έργων-προγραµµάτων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. ασκείται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου. Οι προβλεπόµενες κρατήσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. από τη διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων και έργων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. διατίθενται υπέρ της λειτουργίας και των σκοπών του Κέντρου.

12. 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 καθορίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου και ο τρόπος λειτουργίας του,
β) οι αρµοδιότητες των Διευθυντών και των τριµελών
επιτροπών διοίκησης των ερευνητικών Ινστιτούτων και ο
τρόπος λειτουργίας τους,
γ) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών επιτροπών,
δ) η διαδικασία παύσης µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
ε) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος
οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ερευνητικού κέντρου,
στ) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση του ερευνητικού κέντρου,
ζ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
η) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
θ) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
ι) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ια) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ιβ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου, την εύρυθµη λειτουργία του και την
εκπλήρωση του σκοπού του.
13. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της παραγράφου 7 και της συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου
8 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
παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόµου.
Άρθρο 8
Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
(Π.Α.ΤΕ.Π.Η.)
1. Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων δηµιουργείται Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
(Π.Α.ΤΕ.Π.Η.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της
πόλης της Άρτας. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του πάρκου αυτού ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που ιδρύθηκε µε το π.δ. 264/2001 (Α΄ 190). 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.Π.Η., σχεδιάζονται και πραγµατοποιούνται, σε συνεργασία µε τη Γεωπονική Σχολή, παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωµατώνουν καινοτόµα επιστηµονικά και
τεχνολογικά δεδοµένα, διατηρώντας µια διαρκή λει-
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τουργική διασύνδεση µε την επιστηµονική κοινότητα,
την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο Π.Α.ΤΕ.Π.Η. πραγµατοποιείται:
α) στοχευµένη έρευνα, ενίσχυση, δηµιουργία και ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών στον τοµέα της αγροδιατροφής, παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και
τροφίµων ζωικής και φυτικής προέλευσης µε ταυτόχρονη διατήρηση, καθώς και ανάδειξη και εµπλουτισµό των
φυσικών πόρων και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος µε πρότυπες δράσεις,
β) εκπαίδευση σπουδαστών της Γεωπονικής Σχολής,
καθώς και επιµόρφωση και κατάρτιση, µέσω του Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Ιδρύµατος, σε θέµατα
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, η αναγνώριση
και η αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρωµατικών και
φαρµακευτικών φυτών, η παραγωγή και η ανάδειξη καινοτόµων προϊόντων µε ιδιαίτερα και ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου, η εφαρµογή καινοτόµων συστηµάτων καλλιέργειας και η ανάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης,
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.Π.Η..
3. Στο Π.Α.ΤΕ.Π.Η. 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, πρότυπο θερµοκήπιο και µονάδα αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών.
Η δηµιουργία των δοµών αυτών αποφασίζεται από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ύστερα από
πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 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 Γεωπονίας και τέσσερα (4) µέλη Δ.Ε.Π. πρώτης
βαθµίδας ή της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 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 Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του
Π.Α.ΤΕ.Π.Η.. 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.Π.Η.. Τα
µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη

συµµετοχή τους σ’ 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
του ιδίου νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Άρθρο 9
Ιόνιο Πανεπιστήµιο και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
1. Από 1.10.2018 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Ιονίων Νήσων (Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων), µε έδρα το Αργοστόλι καταργείται ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, 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. Ιονίων Νήσων µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 12,
Τµήµατα και Σχολές του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα.
Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συνεχίζονται από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο χωρίς διακοπή της
δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι.
Ιονίων Νήσων ισχύουν έναντι του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
2. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσεται στον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα που έχει αναλάβει ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, 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. Η µονάδα οικονοµικής και διοικητικής υποστήριξης ενσωµατώνεται στην αντίστοιχη µονάδα του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστηµίου και χρέη Προϊσταµένου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο σχετικός Προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των προγραµµάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση
του έργου 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 και προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των νέων
Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισµένων µελών. Στην Επιτροπή Ερευνών µετέχει έως
τις 31.12.2020 χωρίς δικαίωµα ψήφου ένα από τα µέλη
του Συµβουλίου Ένταξης της παραγράφου 3, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συµβούλιο.
3. Στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο λειτουργεί από την
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1η.10.2018 έως την 31η.8.2022 Συµβούλιο Ένταξης, µε
έδρα στην Αθήνα, στο οποίο µετέχουν ο Πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων που υπηρετεί κατά την 1η.10.2018, οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που υπηρετούν κατά την 1η.10.2018, καθώς και ο εκάστοτε Αντιπρύτανης
ακαδηµαϊκών υποθέσεων του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ως
µέλη. Το Συµβούλιο Ένταξης είναι αρµόδιο για τη διευθέτηση θεµάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και τη διασφάλιση της οµαλής διεξαγωγής
των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.
Ιονίων Νήσων, που παρέχονται µεταβατικά, σύµφωνα µε
το άρθρο 13, όπως:
α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθµη
λειτουργία και την ολοκλήρωση των προγραµµάτων
σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων,
β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρµογή
των σχετικών αποφάσεών της για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, για τη
διεξαγωγή των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων µέχρι την ολοκλήρωσή τους.
4. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, συµµετέχει, έως την 31.8.2022, στο Πρυτανικό Συµβούλιο και στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή
προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των µελών του Συµβουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συµβούλιο.
Άρθρο 10
Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο
1. Στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδρύονται την 1η.10.2018 οι
εξής Σχολές:
α) Περιβάλλοντος, µε έδρα την πόλη της Ζακύνθου.
β) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα την πόλη της Κέρκυρας.
2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των ιδρυόµενων Σχολών
αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 20192020. Κατ’ εξαίρεση η ακαδηµαϊκή λειτουργία της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών αρχίζει όταν αρχίσει η εκπαιδευτική λειτουργία ενός από τα Τµήµατά της, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11.
3. Για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη των
Σχολών που ιδρύονται µε την παράγραφο 1 οργανώνεται
Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος,
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54
του ν. 4178/2013.
4. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται µε την παράγραφο 1 ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι τις
31.1.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστηµίου
έως τις 31.10.2018. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, η αρµοδιότητά του
αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Κατ’ εξαίρεση, στη Σχολή Οικονοµικών
Επιστηµών εκλογές διενεργούνται και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται έως την 31η Ιανουαρίου του έτους
έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας της.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2)
φορές, στις προθεσµίες της παραγράφου 4.
6. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής,
οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από
προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση της
Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστηµίου και αποτελείται από:
α) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, µε όµοια απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Καθηγητής Α΄ βαθµίδας ή Αναπληρωτής
Καθηγητής Τµήµατος της Σχολής,
β) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής και
γ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τµήµα.
Στις Σχολές που έχουν µόνο ένα Τµήµα, αντί του Προέδρου Τµήµατος της περίπτωσης β΄ µετέχει ο Κοσµήτορας.
Άρθρο 11
Ίδρυση Τµηµάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο
1. Στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδρύονται την 1η.10.2018 τα
εξής Τµήµατα:
α) Εθνοµουσικολογίας, µε έδρα την πόλη του Ληξουρίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
β) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα την
πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Περιβάλλοντος.
γ) Περιβάλλοντος, µε έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος.
δ) Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε έδρα την πόλη της
Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών
Επιστηµών.
ε) Τουρισµού µε έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο
εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
στ) Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, µε έδρα την
πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Επιστήµης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τµηµάτων των περιπτώσεων α΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 1 καθορίζεται µε αιτιολογηµένη
απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίµηση των
υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το ακαδηµαϊκό έτος
2021 - 2022. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούµενου έτους από το έτος έναρξης της
εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
Κατ’ εξαίρεση για την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, η απόφαση της Συγκλήτου εκδίδεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2018.
3. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 λειτουργεί από την
1η.10.2018 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
24 του ν. 4485/2017, έως την 31.1.2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία, άλλως έ-
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ως να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11
του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συµµετέχουν
στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Κατ’
εξαίρεση οι Πρόεδροι των Τµηµάτων των περιπτώσεων
α΄, δ΄ και ε΄ µετέχουν στη Σύγκλητο από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους έναρξης της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας.
4. Σε κάθε Τµήµα οργανώνεται 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 Εθνοµουσικολογίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισµού συστήνονται από
την ίδρυσή τους οκτώ (8) θέσεις µελών Δ.Ε.Π..
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων του παρόντος άρθρου διαρκεί οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των
Τµηµάτων του παρόντος γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο
32 του ν. 4009/2011. Τα προγράµµατα αυτά 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 παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.
Άρθρο 12
Προσωπικό
1. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων
και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως, την 1.10.2018, στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατωτέρω. Η µεταφορά
του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται µε σχετικές
πράξεις του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστηµίου, οι οποίες εκδίδονται έως τις 31.12.2018, µνηµονεύουν τη θέση
και το όνοµα αυτού που την κατέχει, δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην
1.10.2018.
2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται
στα Τµήµατα του Ιονίου Πανεπιστηµίου ως εξής:
α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Ήχου και
Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
µε πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους, γνώµη
του Τµήµατος υποδοχής και αιτιολογηµένη απόφαση της
Συγκλήτου, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και
τις λειτουργικές ανάγκες των Τµηµάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τις 31.10.2018, η απόφαση ένταξης εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και ανατρέχει στην 1.10.2018.
β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο
Τµήµα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ψηφιακών Μέσων και

Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται
στο Τµήµα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τµήµα
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή
στο Τµήµα Τουρισµού του Ιονίου Πανεπιστηµίου, µε πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους, γνώµη του
Τµήµατος υποδοχής και αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις
λειτουργικές ανάγκες των Τµηµάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τις 31.10.2018 και η απόφαση ένταξης εκδίδεται
µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
ανατρέχει στην 1.10.2018.
3. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων αποκτούν
τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. του Ιονίου
Πανεπιστηµίου κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόµενων θέσεων, δηλαδή Α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύµφωνα µε
την παράγραφο 4.
4.α) Όσοι κατέχουν, κατά την 1.10.2018, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστηµίου και όσοι κατέχουν
τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων
Νήσων εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική
θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστηµίου, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ε΄.
β) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές, οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων κατά την 1.10.2018 εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις µελών Δ.Ε.Π. του Ιονίου
Πανεπιστηµίου, οι οποίες µετατρέπονται σε οργανικές
της ίδιας βαθµίδας, ύστερα από αίτησή τους, µε απόφαση της Συγκλήτου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις
31.12.2018 και η πράξη µετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης
µετατροπής ανατρέχει στην 1.10.2018.
γ) Οι Καθηγητές Α΄ βαθµίδας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
εντάσσονται οµοίως σε προσωποπαγείς θέσεις µελών
Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστηµίου και ζητούν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανική θέση της ίδιας
βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης ειδικής διάταξης, σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια. Για τη µετατροπή θέσης ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσεται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις
υποβάλλονται µέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από πενταµελείς 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 Ιονίου Πανεπιστηµίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται µία επιτροπή
κρίσης σε καθένα από τα Τµήµατα της παραγράφου 2. Η
Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθε Τµήµα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέ-

13
λευση 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 υποπερίπτωσφης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται µέσα σε ένα δίµηνο το αργότερο, 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
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. Η έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής ανατρέχει στην 1.10.2018, εφόσον η αίτηση υποβληθεί ως τις 30.12.2018. Αιτήσεις µετατροπής θέσης
υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την
έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το µέλος Δ.Ε.Π. παραµένει στη θέση την οποία κατέχει.
δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των περιπτώσεων α΄ έως γ΄, 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.
ε) Οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία
ή σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρµογών, ανάλογα µε τη θέση που κατέχουν την 1.10.2018, διατηρώντας το µισθολογικό καθεστώς Καθηγητή Εφαρµογών
Τ.Ε.Ι. και στα αντίστοιχα Τµήµατα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα µέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστηµίου και υπάγεται: α) στις κείµενες πριν από
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους
καθηγητές εφαρµογών, β) στις διατάξεις του
ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες Λέκτορες
για το δικαίωµα εκλέγειν, καθώς και για το δικαίωµα συµ-

µετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νοµοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες Λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση έως 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, όπου δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύµφωνα µε
τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, για την
τροπή 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, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του
αιτουµένου τη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον
από τα µέλη της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για 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 τροπής 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 έχουν έναρξη ισχύος την
1.10.2018, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ηµεροµηνία
αυτή, διαφορετικά 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.
στ) Η ένταξη των µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο και η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου γίνεται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
5. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις µελών
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την 1.10.2018 και οι διαδικασίες εξέλιξης ή µονιµοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.10.2018, καθώς και οι διαδικασίες µετακίνησης
που εκκρεµούν κατά την 1.10.2018, συνεχίζονται κανονικά από το σηµείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται α-
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πό τα αρµόδια όργανα των αντίστοιχων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2, Τµηµάτων του Ιονίου Πανεπιστηµίου και
σύµφωνα µε τις διατάξεις και τα πραγµατικά περιστατικά
που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 4. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
6. 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. σε Τµήµατα του
άρθρου 11. Αυτό ισχύει για την πρώτη µετακίνηση µετά
την ένταξη των καθηγητών σε Τµήµα του Ιονίου Πανεπιστηµίου, αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές
του Ιονίου Πανεπιστηµίου για µετακίνηση προς τα Τµήµατα του άρθρου 11. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν µόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως
την 31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής.
7. 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 Ιόνιο Πανεπιστήµιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθµίδα Καθηγητή Πανεπιστηµίου.
8.α) Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται
σε Τµήµατα/Σχολές του Ιονίου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα
µε την αντιστοιχία της παραγράφου 2, ή στο ίδρυµα, ανάλογα 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. Αν οι θέσεις τους είναι στο Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων εντάσσονται σε
Τµήµα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2
για τα µέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος. Εάν οι θέσεις
τους είναι στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται στο Τµήµα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου
Πανεπιστηµίου ή στο Τµήµα Τουρισµού του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 για τα µέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος. Τα µέλη
της παρούσας εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση
που κατέχουν, οργανική θέση ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου, καθώς και στο αντίστοιχο
µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται 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).
β) Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησης
µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τµήµατος του Ιονίου Πανεπιστηµίου στο οποίο
εντάσσονται.
9. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1.10.2018 στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, µεταφέρεται

αυτοδικαίως στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο σε αντίστοιχη θέση
αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) µε
την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα
και µε το βαθµό που κατέχει, παραµένοντας στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή η µετακίνησή τους σε
άλλη πόλη εργασίας, µετά από αίτησή τους. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες
και συνεκτιµώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους
υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια
έµµισθη εντολή µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα
καθήκοντά τους στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
10. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 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 Ιόνιο
Πανεπιστήµιο µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και
την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες
συµβάσεις έργου.
11. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων µεταφέρονται στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. 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 ΠΥΣ 33/2006
(Α΄ 280), προκηρύσσονται από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο.
Άρθρο 13
Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.
Ιονίων Νήσων, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που
απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη
πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, Τµήµατα του Ιονίου Πανεπιστηµίου, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 5. Οι φοιτητές του
Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται µε αίτησή τους που κατατίθεται έως
τις 30.11.2018 και απόφαση της Συγκλήτου σε Τµήµα
της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 5. Οι φοιτητές
του Τµήµατος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τµήµα Εθνοµουσικολογίας, αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους µόνο
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.
Ιονίων Νήσων συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την 1.10.2018, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος
2018-2019. Οι φοιτητές των προηγούµενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του
Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι..
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι-
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κών 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 αυτά 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 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 Ιονίου Πανεπιστηµίου. Για το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων, η
ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράµµατος σπουδών και οι
αρµοδιότητες του προηγούµενου εδαφίου ανατίθενται
σε Τµήµα της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών του Ιονίου
Πανεπιστηµίου ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Για
το Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων την
ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράµµατος σπουδών και
τις αρµοδιότητες του προηγούµενου εδαφίου έχουν τα
όργανα του Τµήµατος Εθνοµουσικολογίας.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόµενα µαθήµατα του πρώτου κύκλου
σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, 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 σύµφωνα µε την παράγραφο 3, να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα θεωρητικού χαρακτήρα 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, 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 Τµήµατος του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις 31.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους
φοιτητές. Η πρακτική άσκηση δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 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.
6. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού
έτους 2019-2020 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 µόνο το
δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών
Τµήµατος Τ.Ε.Ι..
7. Εγγραφές και µετεγγραφές φοιτητών στα Τµήµατα
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων διενεργούνται αποκλειστικά και
µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές
λαµβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 2 και 5.
Άρθρο 14
Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο
Ιονίου Πανεπιστηµίου
1. Ιδρύεται στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.), ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
2. Έδρα του Π.Ε.Κ. είναι η έδρα του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στις εγκαταστάσεις του οποίου στεγάζεται και λειτουργεί, χρησιµοποιώντας τις υλικοτεχνικές υποδοµές
του Πανεπιστηµίου που του παραχωρούνται µε απόφαση
της Συγκλήτου, µέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και έγκριση της Συγκλήτου µπορεί να
ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες πόλεις
της Ελλάδας.
3. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:
η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η διαµεσολάβηση ανάµεσα
στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων στις επιχειρήσεις, η προβολή της
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό, ιδίως στους τοµείς: α) των βιοεπιστηµών, β)
των επιστηµών τροφίµων, γ) του περιβάλλοντος και της
αειφόρου ανάπτυξης, δ) της µουσικής και καλλιτεχνικής
δηµιουργίας και ε) της ιστορίας.
4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) εκπονεί µελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριµένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, τα οποία εµπίπτουν στους τοµείς της παραγράφου 3,
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, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και Α.Ε.Ι. 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,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.
5. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) βιοεπιστηµών, βιοτεχνολογίας, επιστήµης τροφίµων
και περιβάλλοντος, µε έδρα την πόλη της Ζακύνθου, µε

16
εξειδίκευση στη βιοτεχνολογία τροφίµων, στην περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, στις εφαρµογές της βιοπληροφορικής στη βιοϊατρική, στην ποιότητα και ασφάλεια
τροφίµων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και τεχνολογιών και στις χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις τροφίµων, στη µετεωρολογία και την κλιµατική αλλαγή, στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, στη χηµεία και τον έλεγχο ποιότητας
περιβάλλοντος και στη διαχείριση περιβάλλοντος και
την οικολογία,
β) µουσικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας, µε έδρα
την πόλη της Κέρκυρας, µε εξειδίκευση σε θέµατα νέας
µουσικής δηµιουργίας και δηµιουργικότητας, έρευνας
των οπτικοακουστικών και υβριδικών τεχνών και της τέχνης της παράστασης και της εφαρµογής αυτών σε πεδία, όπως η καλλιτεχνική έκφραση, η ψυχαγωγία και η
εκπαίδευση.
γ) ιστορικών µελετών, µε έδρα την πόλη της Κέρκυρας, µε εξειδίκευση σε θέµατα αρχειακής έρευνας σε όλες τις περιόδους της αρχαίας, µεσαιωνικής, νεότερης
και σύγχρονης ιστορίας, καθώς σε διεπιστηµονικές προσεγγίσεις της ιστορίας µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρµογή αυτών σε πεδία όπως η εκπαίδευση και ο πολιτισµός. Στο ινστιτούτο ιστορικών µελετών ιδρύεται παράρτηµα οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας «Νίκος Σβορώνος», µε έδρα την πόλη της Λευκάδας, µε εξειδίκευση στην οικονοµική και κοινωνική ιστορία.
6. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που
χορηγούνται στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς και χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες,
γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και κάθε είδους
τακτικές και έκτακτες εισφορές ή παροχές ηµεδαπών ή
αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή
την αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό τρίτων, όπως δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ., διεθνών και µη οργανισµών, καθώς και ιδιωτών,
ή τη διάθεση πνευµατικών προϊόντων που παράγει το
Π.Ε.Κ.,
ε) τόκοι από καταθέσεις,
στ) πρόσοδοι από την εκµετάλλευση της περιουσίας
του Π.Ε.Κ. και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές,
ζ) λοιπά πάσης φύσεως έσοδα.
7.α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο, το
οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, ως µέλη. Ο Πρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 9.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντά του
ασκούνται από Αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται κατά την
πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ύστερα
από µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του.
γ) Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για τα θέµατα

που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων από τις δραστηριότητές
του, τη διάθεση των πόρων του και, γενικά, για κάθε ενέργεια που σχετίζεται µε την εκπλήρωση των σκοπών
του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 12.
8. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή
συντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριµελής επιτροπή είναι αρµόδια για την κατάρτιση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράµµατος
του Ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια
του ετήσιου προϋπολογισµού του ερευνητικού κέντρου
που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και
κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται στον κανονισµό της
παραγράφου 12.
β) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του
ινστιτούτου, εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του ινστιτούτου, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου
και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Ε.Κ.. Αν ο Διευθυντής
ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα ανωτέρω καθήκοντά
του ή τα καθήκοντά του ως µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από µέλος της
τριµελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται
κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής, 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 Πρόεδρο του
Διοικητικού Συµβουλίου.
9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη της συντονιστικής επιτροπής είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστηµίου, επιστήµονες µε διεθνές κύρος, οι οποίοι έχουν διοικητική
πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, µε εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων για ερευνητικά προγράµµατα ή έργα και στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Με την προκήρυξη
µπορεί να οριστούν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Π.Ε.Κ.. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από
µέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων ή οµοταγών ιδρυµάτων της
αλλοδαπής και συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου. 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
Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, των Διευθυντών
των Ινστιτούτων και των µελών της συντονιστικής επιτροπής 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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10. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστηµίου, 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.
11. Για ζητήµατα που αφορούν την οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων, τις προµήθειες,
τον τρόπο απασχόλησης και τις µετακινήσεις του προσωπικού του Π.Ε.Κ., καθώς και των ερευνητικών προγραµµάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 67 του ν.
4485/2017. Η οικονοµική διαχείριση των έργων/προγραµµάτων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. ασκείται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου. Οι προβλεπόµενες κρατήσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. από τη διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων και έργων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. διατίθενται υπέρ της λειτουργίας και των σκοπών του Κέντρου.
12. 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 καθορίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου και ο τρόπος λειτουργίας του,
β) οι αρµοδιότητες των Διευθυντών και των τριµελών
επιτροπών διοίκησης των ερευνητικών Ινστιτούτων και ο
τρόπος λειτουργίας τους,
γ) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των τριµελών επιτροπών,
δ) η διαδικασία παύσης µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
ε) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος
οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ερευνητικού κέντρου,
στ) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση του ερευνητικού κέντρου,
ζ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
η) οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτηµα σχετικά µε την
απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
θ) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
του,
ι) η διαχείριση και προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ια) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ιβ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου, την εύρυθµη λειτουργία του και την
εκπλήρωση του σκοπού του.
13. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της παραγράφου 7 και της Συντονιστικής Επιτροπής της παραγράφου
8 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄
Άρθρο 15
1. Διαδικαστικές και άλλες λεπτοµέρειες, που ανακύπτουν από την ένταξη των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
και το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, αντίστοιχα, τη µετονοµασία
του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, την
οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Τµηµάτων και
την κατανοµή σε αυτές του προσωπικού, ρυθµίζονται µε
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
και του Ιονίου Πανεπιστηµίου αντίστοιχα, σύµφωνα και
µε όσα ορίζονται στον οργανισµό και τον εσωτερικό κανονισµό του Ιδρύµατος.
2. Εκκρεµείς υποθέσεις µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συµβουλίου παραπέµπονται και κρίνονται από
το αρµόδιο πλέον πειθαρχικό συµβούλιο µελών Δ.Ε.Π.
πανεπιστηµίων.
3. Εκκρεµείς διαδικασίες, όπως µετατάξεις, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανα του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
4. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως µέλος
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ή του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και
εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ή στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, αντίστοιχα, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί κοσµήτορας, πρόεδρος
Τµήµατος ή διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση πρύτανη και αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι κατέχουν οργανική
θέση στα αντίστοιχα πανεπιστήµια. 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 1.10.2018, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
και στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο
Πανεπιστήµιο, αντίστοιχα, 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.
5. Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως µέλη
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και
εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, 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 Ιωαννίνων
και στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Εκλεκτορικά σώµατα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
6. Καταργούνται από την 1.10.2018 τα προεδρικά διατάγµατα 343/1994 (Α΄ 181) και 84/2013 (Α΄ 124), µε την
επιφύλαξη της παροχής των προγραµµάτων σπουδών
των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 και την εγγραφή
και µετεγγραφή φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 20182019.
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7. Καταργούνται από την 1.10.2018 τα προεδρικά διατάγµατα 195/2003 (Α΄ 156) και 103/2013 (Α΄ 136) και το
άρθρο 56 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), µε την επιφύλαξη
της παροχής των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 και την εγγραφή και
µετεγγραφή φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 20182019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 16
Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011
1. Ο ν. 4009/2011 τροποποιείται ως εξής:
α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 19, όπως αντικαταστάθηκαν µε την
παρ. 1 του άρθρου τετάρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129),
αντικαθίστανται ως εξής:
«Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη µονιµοποίηση των επί
θητεία υπηρετούντων Λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών. Οι µόνιµοι Λέκτορες και οι µόνιµοι Επίκουροι Καθηγητές µπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης στην επόµενη βαθµίδα οποτεδήποτε µετά τη δηµοσίευση της
πράξης µονιµοποίησής τους, διατηρώντας τη µονιµότητά
τους.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7
του άρθρου 29, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, το διδακτικό
έργο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες το µέγιστο έξι (6) ώρες µπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού µαθήµατος, ενώ στην περίπτωση µερικής απασχόλησης η
υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου µειώνεται ανάλογα µε το ποσοστό της απασχόλησης.»
γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 32 καταργείται.
δ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 77, όπως η
περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) οι Λέκτορες µε θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή εκλεγούν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν να ζητήσουν τη
µονιµοποίησή τους στη βαθµίδα του Λέκτορα ή την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µέχρι
δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δηµοσίευση
της πράξης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3.»
ε)αα) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 79, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν.
4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συνέ-

λευσης του Τµήµατος ή της Γενικής Συνέλευσης της
Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα µε τη µονάδα στην οποία ανήκει το µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του π.δ.
118/2002 (Α΄ 99), ύστερα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο (2) Καθηγητές και
ένα (1) µέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από το όργανο που
είναι αρµόδιο σύµφωνα µε τα ανωτέρω, και σχετική πράξη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ββ) Η υποπερίπτωση αα΄ καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεις,
για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι ακαδηµαϊκές διαδικασίες, αλλά δεν έχουν δηµοσιευθεί οι αποφάσεις.
2. Επί θητεία Λέκτορες, που έχουν αιτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος την εξέλιξή τους στην επόµενη βαθµίδα και εκκρεµεί η κρίση ή απορρίφθηκε το αίτηµά τους και έληξε η θητεία τους, µπορούν να ζητήσουν τη µονιµοποίησή τους στη βαθµίδα του Λέκτορα, εντός τριάντα (30) ηµερών από όταν λάβουν αποδεδειγµένα γνώση της αρνητικής κρίσης, άλλως εντός τριάντα
(30) ηµερών την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό
την προϋπόθεση ότι δεν έχει δηµοσιευθεί η σχετική πράξη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 17
Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017
Στο ν. 4485/2017 (Α΄ 114) γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήµιο το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%).»
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 διαγράφονται οι λέξεις «Α΄ βαθµίδας, αναπληρωτή και επίκουρου».
γ)αα) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) ο αριθµός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων
στο Π.Μ.Σ., ο αριθµός των οποίων δεν είναι µικρότερος
των δέκα (10) ατόµων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαµβάνονται οι γλώσσες, των οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσοµάθειας,».
ββ) Η διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ ισχύει για την
εισαγωγή φοιτητών από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020
και εφεξής.
δ) στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 21 του άρθρου
84:
αα) οι λέξεις «πρόταση της Συγκλήτου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εισήγηση της Συγκλήτου»,
ββ) οι λέξεις «σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
ν.
2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), λαµβάνοντας υπόψη ενδεχόµενες εξειδικευµένες ανάγκες για τη λειτουργία του φορέα».
ε) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 21 του άρθρου 84 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε την κοινή απόφαση
της περίπτωσης Α΄.»
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Άρθρο 18
Ζητήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
1. Τα εδάφια πέµπτο, έκτο και έβδοµο της περίπτωσης
δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 αντικαθίστανται ως εξής:
«Για γνωστικό αντικείµενο εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπου δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύµφωνα µε
τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήµης, για την
τροπή 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, 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 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 τροπής 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 έχουν έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία ίδρυσης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, εφόσον
ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά
την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.»
2.α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 4521/2018, η φράση «σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ίσχυαν» αντικαθίσταται από τη φράση
«σύµφωνα µε τις διατάξεις και τα πραγµατικά περιστατικά που ίσχυαν».
β) Η διάταξη της προηγούµενης περίπτωσης α΄ ισχύει
από 2.3.2018.
3.α) Η εκλογή, εξέλιξη, µετακίνηση και κάθε υπηρεσιακή µεταβολή των περιλαµβανοµένων στο άρθρο 29 του
ν. 4009/2011 ειδικών κατηγοριών εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας
από τον Πρύτανη, που ασκείται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δύο (2) µηνών από τη διαβίβαση του φακέλου
από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, µε δικαίωµα
του Πρύτανη να αναπέµψει το φάκελο µία (1) µόνο φορά. Αν για δεύτερη φορά κρίνει τη διαδικασία µη νόµιµη,
παραπέµπει το φάκελο για έλεγχο νοµιµότητας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, στον οποίο µεταβιβάζεται στην περίπτωση αυτή και η αρµοδιότητα για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η µη ολο-

κλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ή η µη αναποµπή µέσα στην προθεσµία του πρώτου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για τον Πρύτανη.
β) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
ελέγχει, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τεσσάρων (4)
µηνών από την παραλαβή του φακέλου, τη νοµιµότητα
οποιασδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης, που κατατίθεται µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών που ξεκινά
από την εποµένη της λήξης της αποκλειστικής προθεσµίας της περίπτωσης α΄.
γ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από τα αρµόδια ακαδηµαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν δηµοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4.α) Μετά την περίπτωση α΄ του άρθρου 66 του
ν. 4415/2016 (Α΄159) προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής:
«β) Ο έλεγχος νοµιµότητας της ένταξης της περίπτωσης α΄ γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6)
µηνών από την παραλαβή του φακέλου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης.»
β) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 66 του
ν. 4415/2016 αναριθµούνται σε περιπτώσεις γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής καταλαµβάνει τις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από τα αρµόδια ακαδηµαϊκά όργανα αλλά δεν έχουν δηµοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η ένσταση κατατίθεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Στην κατανοµή νέων θέσεων µελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυµα, η Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραιότητα τα Τµήµατα µέχρι τη συµπλήρωση των οκτώ (8)
µελών Δ.Ε.Π..
6.α) Οι θητείες των µονοµελών οργάνων διοίκησης
των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδηµαϊκά έτη.
β) Οι θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µονοµελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η Αυγούστου του ακαδηµαϊκού έτους
στη διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει αν,
µε την εφαρµογή της, Πρύτανης παραµένει στη διοίκηση
Α.Ε.Ι. για περισσότερα από πέντε (5) συνεχόµενα έτη.
Στην περίπτωση αυτή η θητεία του Πρύτανη δεν παρατείνεται και η θητεία του νέου Πρύτανη λήγει την 31η Αυγούστου του ακαδηµαϊκού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου επρόκειτο να λήξει η τετραετής θητεία του.
Άρθρο 19
Εισαγωγή σπουδαστών στα Τµήµατα Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και Μουσικής
Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
1. Οι σπουδαστές των Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου και Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας εισάγονται στα
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ανωτέρω Τµήµατα ύστερα από κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείµενα που διοργανώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση από το σύστηµα πανελληνίων εξετάσεων του άρθρου
2 του ν. 2525/1997. Για την εξαγωγή της τελικής βαθµολογίας του υποψηφίου συνυπολογίζονται ο βαθµός του
απολυτηρίου λυκείου και ο βαθµός που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση στο µάθηµα «Ελληνική Γλώσσα».
2. Δικαίωµα συµµετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και στο Τµήµα
Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου
ή ισότιµου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται:
α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και
εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τµήµατα, οι διαδικασίες διενέργειας των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων και
κάθε άλλο σχετικό θέµα,
β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας
και οι αρµοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς
το σκοπό της διεξαγωγής των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων,
γ) τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείµενα και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθµολογία του υποψηφίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας του απολυτηρίου
Λυκείου και ο συντελεστής βαρύτητας του βαθµού στο
µάθηµα «Ελληνική Γλώσσα» που έλαβε ο υποψήφιος
στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
δ) η αντιστοίχιση των καλλιτεχνικών αντικειµένων στα
οποία θα επιλέξει να εξεταστεί ο υποψήφιος µε τις κατευθύνσεις των Τµηµάτων στις οποίες µπορεί να εισαχθεί.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του οικείου Τµήµατος, µπορεί να υπαχθούν στις ρυθµίσεις του παρόντος
και άλλα Τµήµατα συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
Άρθρο 20
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ.
1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), προστίθεται
περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τµηµάτων
Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Τµηµάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής –
Ψυχολογίας, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και
Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής), καθώς και µε
την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από τις
12.6.2018.

Άρθρο 21
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς
1. Στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς συνιστάται Δικαστικό
Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του
Ν.Σ.Κ., ο οποίος είναι αρµόδιος για:
α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιµέλεια για
την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και τη
διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρµοδιότητάς του,
β) τη γνωµοδότηση σε νοµικής φύσεως ερωτήµατα
που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, µέσω του γραφείου
του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµβούλιο και
οι Αντιπρυτάνεις του ιδρύµατος,
γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του ιδρύµατος ενώπιον
όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
δ) την εισήγηση στη Σύγκλητο για την άσκηση ή µη ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων.
3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου διενεργείται είτε από τον προϊστάµενο του Γραφείου είτε
από δικηγόρους, στους οποίους κατανέµονται οι υποθέσεις µε ευθύνη του Προϊσταµένου.
4. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία (1).
5. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστηµίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Προϊστάµενο του Γραφείου στο
έργο του. Για την πρόσληψή τους εφαρµόζεται η παρ. 2
του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την
πρόσληψη των δικηγόρων αυτών, η νοµική υποστήριξη
του Πανεπιστηµίου µπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους
που αµείβονται κατά υπόθεση.
6. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και
σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου του Γραφείου, µπορεί να αναθέσει την υπεράσπιση του πανεπιστηµίου σε
οποιουδήποτε βαθµού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, για συγκεκριµένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν
αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεµούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας
της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νοµικών ζητηµάτων της.
7. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου, τα όργανα
των Σχολών και των Τµηµάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύµατος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για την υπεράσπιση του πανεπιστηµίου στις εκκρεµούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρµοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό
(πραγµατικό) της υπόθεσης.
8. Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς υποχρεούται να παρέχει
στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία
του υλικοτεχνική υποδοµή. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο πρύτανης διαθέτει µέχρι δύο (2) δι-
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οικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου για χρονικό
διάστηµα έως δύο (2) έτη που µπορεί να παραταθεί.
Άρθρο 22
Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι. και σπουδαστών
Ι.Ε.Κ. σε σχολικές µονάδες
1. Προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι.
και σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. µπορούν, στο πλαίσιο των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών, να ασκούνται σε
σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή σε δοµές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις
υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
πρακτική άσκηση της παραγράφου 1.
Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)
Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία µε τους γονείς ή τους κηδεµόνες του νηπίου.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι µαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να παραµένουν στο σχολείο για να συµµετέχουν σε έκτακτες ή
τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και
σε συνεδριάσεις του σχολικού συµβουλίου ή σε επιµορφωτικές/ενηµερωτικές συναντήσεις µε τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.»,
γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η σχολική περιφέρεια των τµηµάτων ένταξης στα
νηπιαγωγεία και στα δηµοτικά σχολεία καθορίζεται µε απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων.»
δ) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων, ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή
προϊσταµένους νηπιαγωγείου, ως µέλη.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεµόνες συνυποβάλλουν γνωµάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δηµόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»
γγ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1)
ακόµη έτος µπορεί να γίνει µε τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεµόνων, όταν βεβαιώνεται µε γνωµάτευση

Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο µαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει
την Α΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου.»
ε) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή
Προϊσταµένους δηµοτικού σχολείου, ως µέλη.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεµόνες συνυποβάλλουν γνωµάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δηµόσια αρµόδια υπηρεσία, χωρίς
αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»
γγ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από
τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6,
µπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται µε βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δηµόσιου νοσοκοµείου, µε την οποία
προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογηµένης καθυστέρησης.»
στ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδεµόνες τους επιθυµούν την κατάταξή τους σε τάξη του
γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωµάτευση
Κ.Ε.Σ.Υ. µε την οποία συστήνεται η εγγραφή του µαθητή
σε γενικό σχολείο,».
ζ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ι) στη διεξαγωγή επιµορφωτικών σεµιναρίων και συναντήσεων µε τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του
οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντονισµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),».
ββ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει για ενηµέρωση, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου του κάθε σχολικού έτους, στον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων τον ετήσιο ή τριµηνιαίο προγραµµατισµό των σχολικών δράσεων, την κατανοµή τµηµάτων/τάξεων και το πρόγραµµα
εφηµεριών.»
γγ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«δ) τη διεξαγωγή επιµορφωτικών σεµιναρίων και συναντήσεων µε τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του
οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,».
η) Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα υποβάλλεται
σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων για έγκριση. Ο Προϊστάµενος εκπαιδευτικών θεµάτων επιστρέφει ένα θεωρηµένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»
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ββ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο οικείος Προϊστάµενος εκπαιδευτικών θεµάτων
εισηγείται εγγράφως µέσω του Διευθυντή εκπαίδευσης,
στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), προτείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.»
γγ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανάληψη του ίδιου τµήµατος από εκπαιδευτικό για
τρίτη συνεχόµενη χρονιά γίνεται µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων,
παιδαγωγικά τεκµηριωµένη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.»
δδ) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Αν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές απόψεων και
προκύπτουν δυσκολίες στην κατανοµή των τάξεων/τµηµάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος ορίζει µια έκτακτη συνεδρίαση σε µια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προϊστάµενος εκπαιδευτικών θεµάτων.»
εε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδοµαδιαίου Ωρολόγιου Προγράµµατος Διδασκαλίας, αυτό αναµορφώνεται προσωρινά, µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία µε τον
Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Συγκεκριµένα, αξιοποιείται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετηµένοι στη σχολική µονάδα.»
στστ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων,
στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο ολοήµερο πρόγραµµα, καθώς και η ηµέρα για
την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την
ευθύνη λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος, κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων,
επισυνάπτεται στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας ολοήµερου προγράµµατος και αναρτάται σε
εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.»
ζζ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συγκρότηση και η λειτουργία τµήµατος πρωινής
ζώνης µαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογηµένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου Προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων, µε απόφαση του οικείου Διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού
Διευθυντή εκπαίδευσης.»
ηη) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα, µε ευθύνη
του διευθυντή της σχολικής µονάδας, συντάσσεται και
αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση µαθητών που φοιτούν στο ολοήµερο πρόγραµµα.»
θθ) Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην
παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα

για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ορίζονται µε σχετική
πράξη του συλλόγου διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοήµερου προγράµµατος τη συγκεκριµένη ηµέρα, καθώς και
για τους εκπαιδευτικούς που αναλαµβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των µαθητών και διδάσκουν
την επόµενη 2η ώρα του ολοήµερου προγράµµατος. Σε
κάθε περίπτωση, ο αριθµός των εκπαιδευτικών, συµπεριλαµβανοµένου και του υπευθύνου του ολοήµερου προγράµµατος, στους οποίους ανατίθεται η ώρα της σίτισηςχαλάρωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των
λειτουργούντων τµηµάτων της 2ης διδακτικής ώρας
(14:15-15:00) του ολοήµερου προγράµµατος.»,
θ) το Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Ω.Π.Δ. καταρτίζεται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου από το
Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια, και στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρηµένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει
για ενηµέρωση στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων:
α) Επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του σχολείου,
β) αναρτάται σε εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραµµα µπορεί να αναπροσαρµόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από
συνεργασία µε τον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων.»,
ββ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό
πρόγραµµα και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ολοήµερο πρόγραµµα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάµενος εκπαιδευτικών θεµάτων. Το Τµήµα Πρόωρης Υποδοχής µαθητών αναλαµβάνει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραµµα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήµερο πρόγραµµα:
α) Κοινοποιείται στον προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
β) επισυνάπτεται στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας ολοήµερου προγράµµατος,
γ) αναρτάται σε εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.»,
γγ) η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται
ως εξής:
«δ) Όταν ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν στο ολοήµερο πρόγραµµα είναι χαµηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία
του τµήµατος µε απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης.»,
δδ) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται
ως εξής:
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«ε) Μέσα στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα, µε ευθύνη
του Διευθυντή - προϊσταµένου της σχολικής µονάδας,
συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση µαθητών που φοιτούν στο ολοήµερο πρόγραµµα και στο τµήµα πρόωρης υποδοχής µαθητών.»,
ι) το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εφηµερία αφορά την επιτήρηση των µαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής
τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειµµάτων, τη µέριµνα για την προστασία και τη σωµατική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και
οτιδήποτε έχει σχέση µε την υγιεινή και την ασφάλεια
των µαθητών.»,
ββ) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το πρόγραµµα των εφηµεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων.»,
ια) το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συναντήσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ύστερα από πρόσκληση
του συλλόγου διδασκόντων.»,
ββ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την αντιµετώπιση των µαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήµατα
συµπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται
µε το Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο του σχολείου, τον
εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης, τους γονείς/κηδεµόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της οµάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης των µαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, µε τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρµόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή
εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης, καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες και τους
φορείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του µαθητή είναι µέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και
µπορεί να γίνει µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων:
α) όταν πρόκειται για αλλαγή τµήµατος,
β) µε τη συναίνεση του γονέα/κηδεµόνα όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου.»,
ιβ) το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενηµέρωση στον
Προϊστάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων, ο οποίος µπορεί
να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτάσεις.»,
ββ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι σχολικές δράσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 µπορεί να µην εντάσσονται στον ετήσιο ή τριµηνιαίο προγραµµατισµό του σχολείου, αλλά να είναι έκτακτες µετακινήσεις των µαθητών, οπότε εγκρίνονται
από το Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο του σχολείου, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για την εκάστοτε σχολική δράση και θα συνοδεύουν
τους µαθητές σε αυτή, τη γραπτή ή προφορική ενηµέρω-

ση του προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων και αφού
ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).»,
γγ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο
διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για έγκριση.»,
δδ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγµατοποιείται µε την
προϋπόθεση ότι συµµετέχουν σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3)
τουλάχιστον των µαθητών κάθε τµήµατος/τάξης.»,
εε) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευµατινές ώρες για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µπορεί να
πραγµατοποιηθεί έως δύο (2) φορές ανά διδακτικό έτος
µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία
ενηµερώνεται ο οικείος Διευθυντής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»,
στστ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο, στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2, προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη του
συλλόγου διδασκόντων και την ενηµέρωση του Προϊσταµένου εκπαιδευτικών θεµάτων.»,
ιγ) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Επιµορφωτικές δράσεις
1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής µπορεί να
χρησιµοποιηθούν µέχρι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες το
χρόνο ανά τάξη για την πραγµατοποίηση επιµορφωτικών
σεµιναρίων και ηµερίδων. Στα επιµορφωτικά αυτά σεµινάρια και τις ηµερίδες συµµετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι
εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή οµάδες εκπαιδευτικών
κατά σχολεία ή τάξεις, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985.
2. Σκοπός των επιµορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεµάτων που έχουν σχέση µε την επιστηµονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, την εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών, το συντονισµό, τον προγραµµατισµό και την αποτίµηση του
εκπαιδευτικού έργου ή την αντιµετώπιση προβληµάτων
που παρακωλύουν την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαµόρφωση του θεµατικού περιεχοµένου των επιµορφωτικών αυτών συναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή οµάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις.
3. Μέσα στα χρονικά διαστήµατα από την 1η έως την
10η Σεπτεµβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου
µπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου επιµορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες δοµές υποστήριξης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»,
ιδ) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστεγαζόµενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώµη
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των διευθυντών ή των προϊσταµένων των σχολείων, του
συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους µαθητές
και τους γονείς /κηδεµόνες τους.»,
ββ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»,
ιε) στα Παραρτήµατα, όπου γίνεται αναφορά σε
«ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής:
α) Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η Α΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί
τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως.
2. Στη Β΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµατα
γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών
εβδοµαδιαίως και δύο (2) Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε
(5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως έκαστη οµάδα, όπου οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν τη µία.
3. α) Η Γ΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και η Δ΄
τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Οµάδες Προσανατολισµού: Οµάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Οµάδα Θετικών Σπουδών και Οµάδα Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής. Το πρόγραµµα διδασκαλίας
της Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαµβάνει µαθήµατα
Γενικής Παιδείας και Μαθήµατα Προσανατολισµού. Οι
µαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα µαθήµατα
της Οµάδας Προσανατολισµού που επιλέγουν, καθώς και
τα Μαθήµατα Γενικής Παιδείας. Ειδικά οι µαθητές της Γ΄
τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και ένα (1) Μάθηµα Επιλογής.».
β) 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.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα µαθήµατα και το ωρολόγιο πρόγραµµα ανά τάξη στα Ηµερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.».
β) Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) αα) Καθορίζονται τα διδασκόµενα µαθήµατα, καθώς και τα ωρολόγια προγράµµατα όλων των τάξεων
του Ηµερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το
σχολικό έτος 2018-2019,».
2. Η προθεσµία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της
περίπτωσης 3 της υποπαράγραφου Θ.3 της παρ. Θ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως αυτό
προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν.
4264/2014 (Α΄118) παρατείνεται για το σχολικό έτος

2018-2019 έως τις 25.9.2018, για την υποβολή αιτήσεων
χορήγησης ή τροποποίησης άδειας από ιδιωτικά συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία, τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν στους δήµους, στους οποίους εφαρµόζονται για
το σχολικό έτος 2018-2019 οι διατάξεις της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33
του ν. 4521/2018 (Α΄38). Η άδεια χορηγείται ύστερα από
υποβολή πλήρους φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 25
Ρυθµίσεις για θέµατα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
1. Στο άρθρο 7 του ν. 4186/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016
και τροποποιήθηκε µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στα ηµερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εφαρµόζεται
πρόγραµµα µε τον τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», το
οποίο περιλαµβάνει: α) την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε µαθητές των επαγγελµατικών
λυκείων, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄
21), β) τη ψυχοκοινωνική και συναισθηµατική στήριξη µαθητών, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), γ) την επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράµµατος, δ) σχέδια δράσης που προάγουν την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα και συνδέονται ενδεικτικά
µε τις επιστήµες, την τεχνολογία, τον πολιτισµό και την
επιχειρηµατικότητα, ε) τον εξοπλισµό των ΕΠΑ.Λ. µε υποδοµές τηλεδιάσκεψης, στ) το θεσµό του σύµβουλου
καθηγητή και του συµβουλίου τάξης, ζ) τη δικτύωση των
σχολικών µονάδων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα σχέδια δράσης του
προγράµµατος και οι αρµοδιότητες του σύµβουλου - καθηγητή και του συµβουλίου τάξης, καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του προγράµµατος, µπορεί να συνιστώνται όργανα και επιτροπές για την εποπτεία και την υποστήριξη του προγράµµατος και να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία και τη συγκρότησή τους. Οι δαπάνες του προγράµµατος µπορούν να καλύπτονται από πράξεις που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.».
2. α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013,
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 72
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
διοικητικού συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
και των αδειών των κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.».
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β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
87 του ν. 4547/2018, η φράση «Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας µαθητείας και» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την απόφαση της παρ.
4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) καθορίζεται
το πλαίσιο ποιότητας µαθητείας».
3. Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, η ηµεροµηνία «6.9.2016» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«1.9.2018».
4. Στο άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 244 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», διαγράφεται η λέξη «πιστοποιηµένο».
β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», διαγράφεται η λέξη «πιστοποιηµένο».
γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, µετά τις λέξεις «σε κοµµωτήριο ή κουρείο»
προστίθεται η φράση «ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών».
δ) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισµού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2
και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος,
καθώς και α) ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των
εξετάσεων, β) η οργανωτική δοµή των εξετάσεων, γ) ο
τύπος των χορηγούµενων βεβαιώσεων σύµφωνα µε το
προηγούµενο άρθρο, δ) το ύψος και ο τρόπος καταβολής
των εξέταστρων πιστοποίησης, ε) οι επιµέρους αρµοδιότητες της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) της παρ.
5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) για τη διενέργεια των εξετάσεων, στ) η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και
ζ) ο καθορισµός του ύψους, του τρόπου, της διαδικασίας
αποζηµίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους και η) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τις συγκεκριµένες εξετάσεις πιστοποίησης. Η συγκρότηση των οργάνων και των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα γίνεται
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..
Άρθρο 26
Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά
Γυµνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)
1. Το δέκατο πέµπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η φοίτηση στο Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. είναι τετραετής και περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄. Η Α΄
τάξη Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. έχει ενιαίο πρόγραµµα
και διδάσκονται µαθήµατα γενικής παιδείας, µαθήµατα
προσανατολισµού και µαθήµατα επιλογής. Οι Β΄ και Γ΄
τάξεις του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. διαχωρίζονται σε
τοµείς σπουδών και διδάσκονται µαθήµατα γενικής παιδείας και τεχνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα του
τοµέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Δ΄ τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται µαθήµατα γενικής
παιδείας και µαθήµατα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Οι τοµείς σπουδών των Β΄ και Γ΄ τάξεων και
οι επιµέρους ειδικότητες της Δ΄ τάξης συστήνονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Δικαίωµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µέσω των ειδικών διατάξεων που
προβλέπονται για τους υποψηφίους των Ηµερήσιων Επαγγελµατικών Λυκείων, έχουν όσοι φοίτησαν επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη στο τετραετές Λύκειο του
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων,
τα ωρολόγια προγράµµατα, η αντιστοιχία των διδασκοµένων µαθηµάτων και των κλάδων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄, ανάθεση όλων των τάξεων του
Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ και ρυθµίζονται θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση αυτών. Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του Λυκείου
του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π., σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4186/2013.».
2. Το δέκατο έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού
Γυµνασίου-Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των
Ειδικών και Γενικών Γυµνασίων. Επιπλέον:
α) Μαθητές που έχουν προαχθεί έως και κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από την Α΄ τάξη Ηµερησίου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. ή της Α΄ τάξης Ηµερησίου ή Εσπερινού
ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαίωµα εγγραφής στη Β΄ τάξη του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει
το σχολικό έτος 2018-2019, κατόπιν γνωµάτευσης του
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., ύστερα από την έναρξη λειτουργίας αυτών,
β) µαθητές που προήχθησαν από την Α΄ Λυκείου του
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 έχουν δικαίωµα εγγραφής στη Β΄ τάξη του νέου τετραετούς Λυκείου του
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019,
γ) µαθητές που έχουν προαχθεί από την Β΄ και Γ΄ τάξη του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., κατά το
σχολικό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν
την τετραετή φοίτησή τους µε το Ωρολόγιο Πρόγραµµα,
όπως αυτό ορίζεται στην υπουργική απόφαση
68755/Δ3/26.4.2017 (Β΄ 1606), όπως κάθε φορά ισχύει,
δ) η Δ΄ τάξη του τετραετούς Λυκείου του
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 θα λειτουργήσει έως το
σχολικό έτος 2019-2020,
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ε) τα πρώτα απολυτήρια του νέου τετραετούς Λυκείου
του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και τα πρώτα πτυχία του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. θα δοθούν στη λήξη του
σχολικού έτους 2020-2021.».
3. Το δέκατο όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά
για την εγγραφή και µετεγγραφή, των νυν και των πρώην µαθητών του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.
του ν. 4415/2016 στις τάξεις του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και των νυν και των πρώην
µαθητών του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., στις
τάξεις του νέου τετραετούς λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.,
σύµφωνα µε την αντιστοίχιση των τάξεων του τετραετούς και του τριετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. και του
νέου τετραετούς λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., όπως αυτή
προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις και τα προγράµµατα σπουδών.»
Άρθρο 27
Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως προστέθηκε µε την παρ. 5
του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), οι λέξεις «στους
εκπαιδευτικούς» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των
κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων ή ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και στους εκπαιδευτικούς».
Άρθρο 28
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση
εκπαιδευτικών
Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, µπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Η σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει τη
Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 µε Κωδικό έργου
2014ΣΕ04700000 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων βάσει
της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» του
έτους 2018 έως το ποσό των είκοσι δύο εκατοµµυρίων
τριακοσίων χιλιάδων (22.300.000,00) ευρώ και την οικεία
Συλλογική Απόφαση του έτους 2019 έως του ποσού των
δεκατριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων
(13.500.000) ευρώ.».
Άρθρο 29
Ξενώνες φιλοξενίας µεταναστών και προσφύγων
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) τροποποιείται ως εξής:

α) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι) Είναι αρµόδιο για τη διαχείριση θεµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Δήµο Ανωγείων Κρήτης και του
ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και µονογονεϊκών οικογενειών στο Πάρκο Τρίτση στο Δήµο Αγίων
Αναργύρων Αττικής και για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και λοιπών δαπανών, όπως ιδίως δαπανών
για τη σίτιση των µεταναστών, την κοινωνικοψυχολογική
τους στήριξη, τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εκπαιδευτικών δράσεων. Επίσης, µεριµνά σε συνεργασία
µε τους αρµόδιους φορείς για την ένταξη των ανηλίκων
που φιλοξενούνται στους ως άνω ξενώνες στο εκπαιδευτικό σύστηµα.».
β) η περίπτωση ι΄ αναριθµείται σε ια΄.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µπορεί να λειτουργούν και σε άλλα ακίνητα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ξενώνες φιλοξενίας και να υπάγονται στην αρµοδιότητά του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
1.7.2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Τροποποίηση του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
Άρθρο 30
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η υποπερίπτωση η΄ της περίπτωσης Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«η) το Γραφείο του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Νέας
Γενιάς»,
β) στην περίπτωση Α΄ προστίθεται υποπερίπτωση θ΄
ως εξής:
«θ) το Γραφείο του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Δία
Βίου Μάθησης»,
γ) περίπτωση Η΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Η. Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς:
α) Διεύθυνση Νέας Γενιάς.
β) Αυτοτελές τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεµάτων.
γ) Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής.»
δ) Προστίθεται περίπτωση Θ΄ ως εξής:
«Θ. Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης:
α) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης.
β) Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας.».
2. Στο τέλος του άρθρου 8 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Στο Γραφείο Επιστηµονικών Συµβούλων µπορεί να
τοποθετούνται:
α) το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118), και
β) το προσωπικό, το οποίο έχει υπηρετήσει σε θέση
προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης των γενικών γραµµατειών του
Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευµάτων»
3. Ο τίτλος του µέρους Α΄ «VII. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» του π.δ.
18/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

27
«VII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
4. Το άρθρο 10 του π.δ. 18/2018 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «Νέας Γενιάς και»,
β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 η φράση «της
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Γενικής Γραµµατείας Δία Βίου Μάθησης»,
5. Στις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 8 του
άρθρου 11 η φράση «της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής:
«της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της Γενικής
Γραµµατείας Δία Βίου Μάθησης,»,
6. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 19 η φράση «της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής:
«της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της Γενικής
Γραµµατείας Δία Βίου Μάθησης».
7. Στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 η φράση «της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται
ως εξής:
«της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της Γενικής
Γραµµατείας Δία Βίου Μάθησης».
8. Στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 η φράση «της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται
ως εξής:
«της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της Γενικής
Γραµµατείας Δία Βίου Μάθησης».
9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 η φράση «Γενική
Γραµµατεία Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και Γενική Γραµµατεία Δία Βίου Μάθησης».
10. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 η φράση «Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και Γενική Γραµµατεία Δία Βίου Μάθησης».
β) η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τµήµα Β΄ Ανθρώπινου Δυναµικού της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραµµατείας
Διά Βίου Μάθησης.
γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Το Τµήµα Β΄ Ανθρώπινου Δυναµικού της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραµµατείας
Διά Βίου Μάθησης είναι αρµόδιο για:
α) Το χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραµµατείας
Διά Βίου Μάθησης, πλην των πειθαρχικών θεµάτων και
των θεµάτων κινητικότητας.
β) Το χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού των γραφείων

του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Νέας Γενιάς
και του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης,
καθώς και των πολιτικών γραφείων µε βάση τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται,
γ) Το χειρισµό κάθε συναφούς θέµατος.».
11. Το άρθρο 66 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας
Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραµµατείας
Διά Βίου Μάθησης
1. Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς
(Γ.Γ.Ν.Γ.) είναι η παρακολούθηση της εθνικής στρατηγικής, ο συντονισµός και η αξιολόγηση της πολιτικής για
τη Νέα Γενιά, ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων και προγραµµάτων για νέους και νέες.
2. Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς συγκροτείται από
τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Διεύθυνση Νέας Γενιάς.
β) Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής.
γ) Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεµάτων.
3. Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) είναι ο σχεδιασµός της πολιτικής για τη
Δία Βίου Μάθηση.
4.Η Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης.
β) Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας.
5. Τα Δηµόσια Ι.Ε.Κ. συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες που αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες της
Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και η αρµοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας τους ανήκει στο Υπουργείο ή στην Περιφέρεια
ή στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που τα συστήνει, ενώ η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και εποπτείας του
εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) και
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.»
12. α) Ο τίτλος του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Διευθύνσεις και αυτοτελή τµήµατα της Γ.Γ.Ν.Γ.»
β) Οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 67 καταργούνται.
γ) Στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 67 διαγράφονται οι λέξεις «και Δία Βίου
Μάθησης»
δ) Στο άρθρο 67 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 8 και 9
και προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«8. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εθνικής
Στρατηγικής είναι ο συντονισµός των συναρµόδιων φορέων, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών,
προγραµµάτων και δράσεων για νέους και νέες. Η εξασφάλιση της ανεµπόδιστης και έγκαιρης ενηµέρωσης
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των νέων για θέµατα που άπτονται των ενδιαφερόντων
τους, των δικαιωµάτων και των δυνατοτήτων τους, καθώς και η εποπτεία και υποστήριξη του χώρου όσων δραστηριοποιούνται για τη νεολαία ή και µε αυτή.
9. Η Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής συγκροτείται από
τα εξής τµήµατα:
α) Το Τµήµα Συντονισµού και Αξιολόγησης δράσεων
και πολιτικών για τη Νέα Γενιά, το οποίο είναι αρµόδιο
για:
αα) Το συντονισµό Υπουργείων, Υπηρεσιών, Οργανισµών, Φορέων και νοµικών προσώπων ιδιωτικού ή και δηµοσίου δικαίου, καθώς και διευθύνσεων και τµηµάτων
της υπηρεσιακής δοµής όλων των ανωτέρω, κατά την ανάπτυξη συνεργειών ή και την υλοποίηση κοινών προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα της Νέας Γενιάς,
ββ) τη σύγκληση, ενηµέρωση και υποστήριξη µονοπρόσωπων ή πολυπρόσωπων οργάνων που συµµετέχουν
στο πλαίσιο διυπουργικών συνεργασιών ή συνεργιών για
τη Νέα Γενιά,
γγ) τη συλλογή προτάσεων ή εισηγήσεων Υπουργείων, φορέων, οργανώσεων νέων και κάθε θεσµικού άλλου
οργάνου ή συλλογικότητας σχετικών µε τους νέους µε
σκοπό τη σύσταση τουλάχιστον ετήσιας περιοδικότητας
έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών για τη Νέα Γενιά,
δδ) την παρακολούθηση του συνόλου ίδιων προγραµµάτων και δράσεων, καθώς και αυτών των άλλων Υπουργείων επί θεµάτων Νέας Γενιάς, τον καθορισµό δεικτών
και την παρακολούθησή τους, τον καθορισµό, την συγκέντρωση, την ανάλυση και ερµηνεία στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλου πρόσφορου µέσου και µεθόδου για τη
διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας δράσεων και προγραµµάτων που υλοποιούνται εντός Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάµωση των Νέων ή που
θα όφειλαν να εναρµονιστούν µε αυτό,
εε) τη σύνθεση εξαµηνιαίας έκθεσης αξιολόγησης
προγραµµάτων και δράσεων που πραγµατοποιούνται εντός Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάµωση των Νέων και την εισήγηση από τον Γενικό
Γραµµατέα Νέας Γενιάς για την ανακατεύθυνση κονδυλίων Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ή Τακτικού
Προϋπολογισµού µε βάση το µέγεθος της απορρόφησής
τους και τον δείκτη αποτελεσµατικότητας των υλοποιηµένων δράσεων και προγραµµάτων κατά την περίοδο αξιολόγησης,
στστ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
β) Το Τµήµα Πληροφόρησης, Διάχυσης και Επικοινωνίας για τη Νέα Γενιά, το οποίο είναι αρµόδιο για:
αα) Τη διαµόρφωση και προώθηση δηµοσιεύσεων, ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, παραγωγών και εκποµπών
που δηµιουργούν νέοι ή άλλες κοινωνικές οµάδες αλλά
αφορούν τους νέους, µέσω του τύπου, των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, της δηµόσιας Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας,
των ψηφιακών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και κάθε
άλλου πρόσφορου µέσου,
ββ) την επικοινωνία µεταξύ της Γ.Γ.Ν.Γ., των οργανισµών νεολαίας, των ανένταχτων νέων, των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων κεντρικής κυβέρνησης για την προώθηση θεµάτων Νέας Γενιάς και διεκδικήσεων των νέων,
γγ) την παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου ή άλλου υλικού και τη διοργάνωση συναντήσεων, ηµερίδων,
διηµερίδων, συνεδρίων, µεµονωµένων γεγονότων ή και
φεστιβάλ µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων σε

θέµατα που τους αφορούν, τη σύσφιξη των σχέσεών
τους, την κοινωνική τους ένταξη, την πολιτιστική τους
καλλιέργεια και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ενδυνάµωσή τους και την ανάπτυξη του χαρακτήρα τους,
δδ) την οργάνωση και λειτουργία εκτάκτων ή µονίµων
Σηµείων Πληροφόρησης,
εε) την έκδοση δελτίων τύπου για λογαριασµό του
γραφείου Γενικού Γραµµατέα,
στστ) τη διαχείριση των ιστοσελίδων και των λογαριασµών στα κοινωνικά δίκτυα που ανήκουν στη Γενική
Γραµµατεία ή εξυπηρετούν τους σκοπούς τους και την ενηµέρωση των νέων,
ζζ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
γ) Το Τµήµα Υποστήριξης και Εποπτείας, το οποίο είναι αρµόδιο για:
αα) Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επικαιροποίησης Εθνικής Στρατηγικής (Ε.Ε.Ε.Σ.) για την ενδυνάµωση των νέων,
ββ) την εποπτεία των φορέων υλοποίησης που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και ειδικότερα
του Οργανισµού Νέας Γενιάς από τη σύστασή του,
γγ) τη Διοικητική και Οικονοµική Υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, συµπεριλαµβανοµένων και των αρµοδιοτήτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών,
παροχής υπηρεσιών και έργων, την κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισµών, τη διενέργεια διαγωνισµών, τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων
και την τήρηση του µητρώου δεσµεύσεων, τον έλεγχο,
εκκαθάριση και έκδοση ενταλµάτων πληρωµής των δαπανών του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και όσων
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και αφορούν την λειτουργία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Νέας Γενιάς,
δδ) τη διατήρηση και επικαιροποίηση µητρώων συλλόγων, σωµατείων, συµβουλίων και οργανώσεων νέων,
εε) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
10. Το Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεµάτων είναι αρµόδιο για:
α) Την παρακολούθηση, τη συµµετοχή στην ανάπτυξη
και την εφαρµογή πολιτικών για τη νεολαία σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο,
β) την εκπροσώπηση για θέµατα νεολαίας σε Όργανα
και Επιτροπές των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισµών (Ε.Ε., Συµβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ,
κ.λπ.),
γ) την ανάπτυξη συνεργασιών µε οµόλογους φορείς
σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, µε σκοπό τον συντονισµό, την προετοιµασία, παρακολούθηση και υλοποίηση
των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διµερών συµφωνιών σε θέµατα νεολαίας,
δ) την ενεργοποίηση των διακρατικών µορφωτικών
συµφωνιών σε θέµατα νεολαίας,
ε) την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέµατα νεολαίας στο εξωτερικό,
στ) την προώθηση των περιφερειακών και πολυµερών
συνεργασιών και τη διαµόρφωση διακρατικών συνεργασιών σε θέµατα νεολαίας,
ζ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα νεολαίας,
η) τη συµµετοχή, σε διεθνές επίπεδο, σε Συνέδρια, Συ-
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ναντήσεις, Σεµινάρια και Οµάδες Εργασίας και τη διοργάνωση, σε εθνικό επίπεδο, αντίστοιχων συναντήσεων,
εκδηλώσεων και οµάδων,
θ) τη συνεργασία µε δοµές Οργανώσεων Νέων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο,
ι) τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που
προκύπτουν από τη συµµετοχή σε διεθνείς συναντήσεις
και από τη συνεργασία µε διεθνείς Οργανισµούς και τη
διάχυση της σχετικής πληροφόρησης στις αρµόδιες υπηρεσίες,
ια) την ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών για τις
δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα Προγράµµατα που διαµορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
ιβ) την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους Διεθνείς Οργανισµούς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των
σχετικών Προγραµµάτων συνεργασίας,
ιγ) τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών και εθνικών εκθέσεων και ερωτηµατολογίων για θέµατα νεολαίας, τα οποία προκύπτουν από τη συµµετοχή της χώρας µας στους Διεθνείς Οργανισµούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ιδ) την έκδοση σχεδίων αποφάσεων µετακίνησης για
συµµετοχή σε συναντήσεις και επιτροπές στο εξωτερικό,
ιε) την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραµµάτων νεολαίας όπως το
Erasmus + Youth, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Ευρωπαϊκό Σώµα Αλληλεγγύης κ.α.,
ιστ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.».
13. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 69 του
π.δ. 18/2018 διαγράφονται οι λέξεις «Νέας Γενιάς και»,
β) στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018
διαγράφονται οι λέξεις «νέας γενιάς και».
Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄
1. Ο Γενικός/Τοµεακός Γραµµατέας Νέας Γενιάς και
Διά Βίου Μάθησης, ο οποίος, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, προΐσταται της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, µετονοµάζεται σε Γενικό/Τοµεακό Γραµµατέα Νέας Γενιάς και προΐσταται της
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.
2. Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Διά Βίου Μάθησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016, ο Γενικός/Τοµεακός Γραµµατέας Νέας Γενιάς της παραγράφου 1 προΐσταται της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης.
Άρθρο 32
1. Στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα Νέας Γενιάς,
συστήνονται οι ακόλουθες θέσεις:
α) δύο (2) θέσεις ειδικών συµβούλων,
β) δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών,
γ) επτά (7) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού,
δ) δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.
2. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) για
τους ειδικούς συµβούλους, ειδικούς συνεργάτες και διοικητικούς υπαλλήλους των Γενικών Γραµµατέων και του
άρθρου 33 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για το ειδικό επιστη-

µονικό προσωπικό των Γενικών Γραµµατειών, αντίστοιχα.
3. Η πλήρωση των θέσεων των υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς γίνεται µε µετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από θέση του Δηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου του δηµόσιου τοµέα ή µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το ΕΣΚ (ν.
4440/2016, Α΄ 124) και κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής
διάταξης, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 33
Οικονοµική διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017
(Α΄114) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι. Έσοδα από την απόδοση ποσοστού επί των αµοιβών που εισπράττονται από τα νοσοκοµεία κατά την ολοήµερη λειτουργία τους για ιατρικές επισκέψεις ή πράξεις που γίνονται από πανεπιστηµιακούς ιατρούς, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3868/2010.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 56 του
ν. 4485/2017 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Με απόφασή της η Επιτροπή Ερευνών µπορεί να ορίζει αναπληρωτή επιστηµονικό υπεύθυνο.»
3. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 59 του
ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Ειδικά για τα ταµειακά διαθέσιµα έργων/προγραµµάτων, των οποίων το φυσικό αντικείµενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη συµβατική υποχρέωση, επιτρέπεται η διάθεσή τους για χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων της ίδιας ερευνητικής οµάδας. Για τον σκοπό αυτό, ο επιστηµονικός υπεύθυνος, µετά την ολοκλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, η οποία αποδεικνύεται από βεβαίωση ολοκλήρωσης του χρηµατοδότη, καταθέτει προς έγκριση
στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισµό και πρόταση χρήσης του αδιαθέτου υπόλοιπου για δράσεις µε
στόχο την υποστήριξη της έρευνας.»
4. Στο άρθρο 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:
«9.α) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν τεκµηριωµένου
αιτήµατος του επιστηµονικά υπευθύνου έργου/προγράµµατος, χορηγούν προκαταβολές µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (ΧΕΠ), µε σκοπό την υλοποίηση των έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζονται. Το
ΧΕΠ εκδίδεται από την ΜΟΔΥ των Ε.Λ.Κ.Ε. µετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Το ΧΕΠ χορηγείται προκειµένου να καλυφθούν: α) έξοδα µετακίνησης εκτός έδρας, β) απαιτήσεις προµήθειας οργάνων, αναλωσίµων ή
εξειδικευµένων υπηρεσιών από το εξωτερικό, γ) ανάγκες µικροεξόδων λοιπών δαπανών µέχρι το ποσό των
χιλίων (1.000) ευρώ.
Δικαιούχος της προκαταβολής µπορεί να είναι ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου/προγράµµατος, εφόσον έχει µόνιµη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση µε
το Α.Ε.Ι. καθώς και το µόνιµο ή αορίστου χρόνου προσωπικό του οικείου φορέα και της ΜΟΔΥ για δαπάνες µετα-
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κινήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών θα ορίζει
και την προθεσµία απόδοσης της προκαταβολής, η οποία
δεν µπορεί να υπερβαίνει το τρίµηνο και σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεµβρίου του οικονοµικού έτους. Μετά
τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλλει στη
ΜΟΔΥ όλα τα σχετικά παραστατικά (εξοφληµένα τιµολόγια κ.λπ.) και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση µη εξαντλήσεως όλου του ποσού του Χ.Ε.Π. ο δικαιούχος καταθέτει
το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης του έργου/προγράµµατος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν
έχει αποδώσει λογαριασµό για προηγούµενη προκαταβολή.
β) Οι κάθε είδους αποζηµιώσεις που δίνονται σε δικαιούχους (φοιτητές, νέοι ερευνητές, κλπ.) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και συγχρηµατοδοτούµενων έργων κινητικότητας (Erasmus, κλπ.) ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και
καταβάλλονται, σύµφωνα µε τους όρους του εκάστοτε
προγράµµατος, µε την έκδοση τακτικών χρηµατικών ενταλµάτων.
5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 11 του
ν. 4521/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Το άρθρο 62 και η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 ισχύουν από την 1.1.2019. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισµού
των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω
δαπάνες µη κανονικές. Έως τις 31.12.2018 η διαδικασία
και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης
και εξόφλησης των δαπανών διενεργείται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017
διατάξεις.»
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.
4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του
άρθρου 98 του ν. 4547/2018, διαγράφεται η φράση «εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την λήψη του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους. Διαγράφεται, επίσης, το
τελευταίο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου
24 του ν. 4386/2016 και η φράση “για αξία µεγαλύτερη
του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ”
από την περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.
4485/2017.»
7. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.) από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για τις δράσεις, εργασίες και προµήθειες που σχετίζονται µε την
προετοιµασία των εξετάσεων του 2018 για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας.
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις για τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα
1. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
εγγράφεται, κατόπιν αίτησής του, στο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών (σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»). Από 1.1.2019 τα µέλη
των επιτροπών κρίσης και των εισηγητικών επιτροπών

του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
επιλέγονται µέσω του ανωτέρω συστήµατος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
ρυθµίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος
όσον αφορά τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Έως
τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης, η διαδικασία
εκλογής και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το ν. 4310/2014, όπως ισχύει.
2. Στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:
«5. Οι επιτροπές κρίσης είναι δυνατό να συνεδριάζουν
και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη)».
3. Η παρ. 9 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέµινγκ), το οποίο
αποτελείται από το Ελληνικό Ίδρυµα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέµινγκ» και από τα εξής
Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ).
β. Ινστιτούτο Βιοκαινοτοµίας (ΙΒΚ)».
4. Στην υποπαράγραφο γ΄ της παρ. Γ΄ του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014, όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 20 του ν. 4521/2018, µετά τις λέξεις «προγραµµάτων/έργων» προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου ασκεί το διοικητικό συµβούλιο του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο συγκροτείται όπως προβλέπει το ειδικό θεσµικό πλαίσιο του Οργανισµού».
Άρθρο 35
Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Οι αµοιβές των Καθηγητών και υπηρετούντων
λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης Α΄
της παραγράφου 2 εισπράττονται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύµατος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.).
β) Οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους
απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, είτε ατοµικώς είτε µέσω εταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό
επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήµατος που υπάγεται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδεται
στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.. Οφειλές που θα προκύψουν σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο παραγράφονται µετά την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του
οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο θα βεβαιωθούν. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2018.
γ) Τα ποσά που οφείλουν έως τις 31.12.2017 οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα, είτε ατοµικώς είτε µέσω εταιρείας, παραγράφο-
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νται µε την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκε η οφειλή από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως
έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.. Τα οφειλόµενα
ποσά υπολογίζονται µε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήµατος των καθηγητών και
υπηρετούντων Λεκτόρων.
δ) Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ που οφείλουν
οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι. αποτελούν έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. βεβαιώνονται και εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε., σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Στο τέλος κάθε έτους, η
Α.Α.Δ.Ε. αποδίδει το εισπραχθέν ποσό στον Ε.Λ.Κ.Ε.
του οικείου Α.Ε.Ι..
ε) Τα ποσά της περίπτωσης β΄ προσδιορίζονται από
την Α.Α.Δ.Ε. µε την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου Καθηγητή και εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε. σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις έως το τέλος του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Το ποσό της περίπτωσης β΄ που καταβάλλεται κάθε έτος από
τους υπόχρεους Καθηγητές εκπίπτει στην φορολογική
δήλωση που υποβάλλεται το επόµενο φορολογικό έτος.
στ) Τα ποσά της περίπτωσης γ΄ που οφείλονται στους
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προσδιορίζονται και εισπράττονται από την Α.Α.Δ.Ε. ως εξής:
αα) οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ θα υποβάλουν στην Α.Α.Δ.Ε. όλα
τα διαθέσιµα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, ήτοι
κατάλογο ανά έτος των Καθηγητών πλήρους απασχόλησης και των υπηρετούντων Λεκτόρων, καθώς και τα ποσά που αυτοί έχουν καταβάλει από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, είτε ατοµικώς είτε µέσω εταιρείας,
ββ) η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί µε κάθε πρόσφορο τρόπο
στους υπόχρεους καθηγητές πράξεις βεβαίωσης οφειλόµενων ποσών για τα παρελθόντα οικονοµικά έτη (οφειλές µέχρι 31.12.2017) µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στην περίπτωση η΄,
γγ) οι πράξεις βεβαίωσης των οφειλόµενων µπορούν,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου Καθηγητή, να
προβλέπουν τη ρύθµιση της καταβολής του οφειλόµενου ποσού σε µηνιαίες δόσεις. Ο µέγιστος αριθµός των
δόσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόµενου ποσού προς το ένα δωδέκατο (1/12)
του ακαθάριστου µηνιαίου εισοδήµατος του τελευταίου
οικονοµικού έτους,
δδ) για τη ρύθµιση της οφειλής σε δόσεις και για τον
υπολογισµό των ετήσιων δαπανών των Καθηγητών, οι
τελευταίοι υποβάλουν δήλωση στην Α.Α.Δ.Ε., ύστερα από σχετική ενηµέρωση της τελευταίας για το σύνολο
της οφειλής τους. Σε περίπτωση παράλειψης ή πληµµελούς δήλωσης του καθηγητή προς την Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία εκδίδει πράξη βεβαίωσης για το σύνολο της οφειλής,
εε) οι οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων, οι οποίες δηµιουργήθηκαν µέχρι 31.12.2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
µέσω εταιρείας, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση
πραγµατοποιείται, εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης
στην Α.Α.Δ.Ε., µέσα σε έξι (6) µήνες από τη βεβαίωση
των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβλη-

θεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήµατος. Οι πράξεις βεβαίωσης των οφειλόµενων µπορούν, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου Καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθµιση
της καταβολής του οφειλόµενου ποσού σε µηνιαίες δόσεις. Ο µέγιστος αριθµός των δόσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόµενου ποσού
προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου µηνιαίου
εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους. Σε περίπτωση παράλειψης αίτησης του Καθηγητή προς την
Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία εκδίδει πράξη βεβαίωσης για το
σύνολο της οφειλής,
ζ) Τα έσοδα που εισπράττει ο Ε.Λ.Κ.Ε. από τα οφειλόµενα ποσά της περίπτωσης γ΄ του παρόντος χρησιµοποιούνται για δαπάνες ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθηγητών, οι οποίοι µέχρι 31.12.2017 απέδιδαν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσοστό από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας και δεν είχαν οφειλές εξ αυτής της αιτίας. Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει για τον
τρόπο κατανοµής των εν λόγω ποσών σε ερευνητικά/εκπαιδευτικά προγράµµατα.
η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται η
διαδικασία είσπραξης ή συµψηφισµού του ποσού των ανωτέρω παραγράφων, ο τρόπος και το είδος ρύθµισης
της οφειλής, ο αριθµός και το είδος των ρυθµιζόµενων
δόσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόµενων ποσών, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, η
διαδικασία περαίωσης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών στην Α.Α.Δ.Ε., και ρυθµίζεται κάθε
άλλο τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα».
Άρθρο 36
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5
του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄49) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΠΟ είτε στο
πλαίσιο Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών
αποτελούνται από τακτικούς δικαστές µε βαθµό, κατά
τον αρχικό διορισµό τους, Πρωτόδικη στα πρωτοβάθµια
όργανα και Εφέτη στα δευτεροβάθµια όργανα, µε τριετή
θητεία ανανεώσιµη.
Αµφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ από καταλόγους που αποστέλλονται από τον Προϊστάµενο του Πρωτοδικείου Αθηνών και τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών,
µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικούς
δικαστές. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων
στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικών δικαστών, η θητεία τους µε τους ανωτέρω βαθµούς κατά τον
αρχικό διορισµό τους, θεωρείται ανανέωση του αρχικού
τους διορισµού.
Η ΕΠΟ από την έναρξη λειτουργίας του προβλεπόµενου από το Καταστατικό της και τον οικείο Κανονισµό
Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, επιλέγει και ορί-
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ζει τους δικαστικούς λειτουργούς που µετέχουν στη
σύνθεση αυτού, µε τριετή θητεία ανανεώσιµη, µε βαθµό
κατά τον αρχικό διορισµό τους Αρεοπαγίτη και Προέδρου Εφετών, από καταλόγους που συγκροτούν και αποστέλλουν σε αυτήν κατά περίπτωση ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου
Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, καθώς και από τους
ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικούς δικαστές. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα
τακτικών δικαστών, η θητεία τους µε τους ανωτέρω βαθµούς κατά τον αρχικό διορισµό τους θεωρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισµού.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄49) αντικαθίσταται ως εξής :
« 2. Μέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος και κατόπιν απόφασης του
αρµοδίου οργάνου της ΕΠΟ, η οποία πρέπει να ληφθεί εντός της ίδιας προθεσµίας, υπεύθυνος άσκησης δίωξης
πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικηµάτων αναλαµβάνει
εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός µε βαθµό κατά τον
αρχικό διορισµό του εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος
αναπληρώνεται από εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό
µε βαθµό κατά τον αρχικό διορισµό του αντιεισαγγελέα
πρωτοδικών, µε τριετή θητεία ανανεώσιµη. Αµφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ, από κατάλογο
που συγκροτεί και αποστέλλει σε αυτήν ο Προϊστάµενος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ή άλλο αρµόδιο
δικαστικό όργανο, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά όργανα εισαγγελικούς λειτουργούς. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα
πειθαρχικά όργανα εισαγγελικών λειτουργών, η θητεία
τους µε τους ανωτέρω βαθµούς κατά τον αρχικό διορισµό τους θεωρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισµού.»

φόσον πληρούνται σωρευτικά εξής προϋποθέσεις: (α) το
σωµατείο µε το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές ήταν, κατά τον χρόνο επίτευξης της διάκρισης,
µέλος εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας µε ειδική αθλητική αναγνώριση κατά το άρθρο 28 του ν. 2725/1999 και είχε υποβάλει αίτηση για να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν από τον
τελικό αγώνα της διοργάνωσης κατά την οποία σηµειώθηκε η διάκριση και (β) το σωµατείο µε το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
β. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών της
περιπτωσης α΄ γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από αίτησή των ενδιαφεροµένων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
(2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 37
Ρύθµιση ζητηµάτων διακριθέντων αθλητών

Άρθρο 39
Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 4521/2018 (Α΄38)

1. Οι αθλητές που πέτυχαν µία ή περισσότερες από τις
αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999, κατά τα έτη 2012-2016, καθώς και οι προπονητές αυτών, που δεν υπέβαλαν την αίτηση και τα δικαιολογητικά εντός της αποκλειστικής προθεσµίας που
ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση, που
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, δικαιούνται την οικονοµική
επιβράβευση της παρ. 4 του άρθρου 34 και της παρ. 8
του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, εφόσον έχουν υποβάλει την αίτηση καταβολής οικονοµικής επιβράβευσης και
τα δικαιολογητικά πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
2.α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την
έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αγωνιζόµενοι µε αθλητικό σωµατείο που δεν είχε, κατά τον
χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωµα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι σύµφωνα µε τις ευεργετικές
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ε-

Μετά το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38) προστίθεται νέο άρθρο 29Α ως εξής:

Άρθρο 38
Μετεγκατάσταση υπηρεσιών
Δήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης
Επιτρέπεται η µετεγκατάσταση των υπηρεσιών
του Δήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης, οι οποίες βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά, στα οικοδοµικά τετράγωνα (Ο.Τ) 90 και
90α του ρυµοτοµικού σχεδίου του Δήµου Ελληνικού Αργυρούπολης (Π.Δ/µα από 30.5.1979 Δ΄342, Β. Δ/µα
από 21.12.1964 Δ΄8 και Β.Δ/µα από 21.7.1963 Δ΄129)
µέχρι την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και του ρυµοτοµικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) ετών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

«Άρθρο 29Α
Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ
1. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ Εµπειροτεχνιτών
των σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι µονιµοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2190/1994
(Α΄28), όπως αυτό ερµηνεύεται µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 (Α΄77), και για τους οποίους δεν
είναι δυνατή η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 29, διατηρούν τις θέσεις και
τις ειδικότητες που κατέχουν.
Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους, οι
θέσεις αυτές µετατρέπονται σε οργανικές θέσεις του
κλάδου ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
2. Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ, προβλέπονται, πέραν του άρθρου 29, και
οι παρακάτω κλάδοι µε τις αντίστοιχες ειδικότητες:
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3. Τα προσόντα και τα κριτήρια διορισµού των εκπαιδευτικών για τις ειδικότητες της προηγούµενης παραγράφου καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
Άρθρο 40
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. Χουλιαράκης

Δ. Μπαξεβανάκης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αθ. Ηλιόπουλος

Γ. Βασιλειάδης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Σκουρλέτης

Κ. Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευτ. Αχτσιόγλου

Στ. Κοντονής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Όλ. Γεροβασίλη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λ. Κονιόρδου

Γ. Σταθάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αλ. Χαρίτσης

Κ. Φωτάκης
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ
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