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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

«Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» 

 

 

Α. Τροποποιούνται τα ακόλουθα άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: 

 

Άρθρο 8 

1. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), η οποία έχει ως 

εξής: 

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία 

εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύµατος και 

γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού 

(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να 

οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης για 

αποφοίτους των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία παρέχουν διπλώµατα 

επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.» 

 

Άρθρο 9 

1. Τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 

που έχει ως εξής: 

«3. Κατά τη σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων των προηγούµενων παραγράφων 

αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου 

προηγούµενη απασχόληση.» 

 

2. Αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 133 του ν. 

4472/2017 που έχει ως εξής: 

«4. Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η 

αναφερόµενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε 

φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή 

ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δηµόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήµια του 
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εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται από το 

αρµόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο ως ακαδηµαϊκά ισότιµοι µε αυτούς των 

Πανεπιστηµίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Η αναγνώριση των ανωτέρω 

υπηρεσιών πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων 

των απαραίτητων δικαιολογητικών.» 

 

Άρθρο 11 

1. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 οι οποίες 

έχουν ως εξής: 

«2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων 

του συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού έργου ή προγράµµατος απαιτείται έγγραφο 

τεκµηριωµένο αίτηµα του Επιστηµονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΜΟΔΥ, σύµφωνα µε 

το άρθρο 62. 

  3. Για την πραγµατοποίηση και την πληρωµή κάθε δαπάνης του έργου, για την οποία 

υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, απαιτείται αιτιολογηµένη εντολή πληρωµής 

από τον επιστηµονικό υπεύθυνο, ο οποίος αποστέλλει τα δικαιολογητικά των δαπανών 

στη Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχό τους, την εκκαθάριση των σχετικών 

δαπανών και την πληρωµή τους.» 

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017 που έχει ως εξής: 

  «2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

   ‘5. Ειδικά, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των 

πιστώσεων προϋπολογισµού έργου από τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων 

Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), το 

τεκµηριωµένο αίτηµα υποβάλλεται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο. Στην περίπτωση 

αυτή, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: 

   α. εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου 

από τον Ε.Λ.Κ.Ε., δηλαδή µετά: αα) την έκδοση απόφασης αποδοχής της διαχείρισης 

της Επιτροπής, ββ) την ένταξη του προϋπολογισµού του έργου στον προϋπολογισµό 

του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού, 

   β. αφορά το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος και συνοδεύεται από 

αναλυτική κατάσταση κατανοµής τους ανά κατηγορία δαπάνης και λογαριασµό. 

   Αν υπάρχει διαθέσιµη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόµιµες 

προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος, 



3	
	

η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει 

διάσταση απόψεων µεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΟΥ 

του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στην Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. 

   γ. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους µπορεί να δεσµεύονται στον 

προϋπολογισµό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 3, στο 

πλαίσιο εγκεκριµένου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφορούν σε δεσµευµένες 

πιστώσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεµεί 

σχετική υποχρέωση’.» 

3. Αντικαθίσταται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 η 

οποία έχει ως εξής: 

«γ. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία 

µεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000,00) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., ανά δαπάνη και ανεξαρτήτως του προϋπολογισµού της οικείας κατηγορίας. 

Για δαπάνη κατώτερη του ως άνω ποσού απαιτείται απόφαση (εντολή πληρωµής) από 

τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο.» 

4. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 η οποία έχει ως εξής: 

«2. Δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των 

Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργήθηκαν και 

εξοφλήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων 

που προβλέπονται στο ν. 4270/ 2014, το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον 

έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 

679/1996, 5439/1985 και 120/1/ 837/1988 είναι νόµιµες και δεν αναζητούνται ευθύνες 

από τα αρµόδια όργανα.» 

5. Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 η οποία έχει ως εξής: 

«6. Τα άρθρα 60, 61 και 62 του παρόντος αφορούν τον προϋπολογισµό του 

οικονοµικού έτους 2018 και µετά. Έως τότε, και για τα αντικείµενα που ρυθµίζουν τα 

άρθρα αυτά, ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 

120/1/837/1988. Γ ια δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος 

προϋπολογισµού δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η 

έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες µη κανονικές. Οµοίως, από την 

1η.1.2018 αρχίζουν και ισχύουν και τα άρθρα 57 παράγραφος 2, 58 και 59 

παράγραφος 4. Έως τότε, για τα ζητήµατα που τα εν λόγω άρθρα ρυθµίζουν ισχύουν 

αναλόγως οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις.» 
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Άρθρο 13 

1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 η οποία έχει ως 

εξής: 

«2. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 

παρατείνεται έως τις 31.12.2017.» 

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 της περίπτωσης Α του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 

η οποία έχει ως εξής: 

«10. Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής 

Ινστιτούτα: 

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

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

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

 δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.). 

 ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.). 

στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Ι.Υ.Μ.).» 

3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 6 της περίπτωσης Α του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 

η οποία έχει ως εξής: 

«6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το 

Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.» 

4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 η οποία έχει ως εξής: 

«7. Μέλος του ΕΣ του Ιδρύµατος µπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί 

από τα καθήκοντά του µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για δραστηριότητες 

ασυµβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του µέλους του ΕΣ του 

Ιδρύµατος. Η Γ.Σ. επιλαµβάνεται ύστερα από αναφορά µέλους της. Εάν η Γ.Σ. 

παραλείπει, πέραν του εξαµήνου από την υποβολή της αναφοράς, να λάβει απόφαση, 

το µέλος του ΕΣ µπορεί να παυθεί µε απόφαση του Υπουργού.» 

5. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 

4310/2014 το οποίο έχει ως εξής: 

«Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουργός ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο 

των ΤΕΣ.» 

 

Άρθρο 15 

 Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 η οποία έχει ως εξής: 
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«Οι αµοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της 

περίπτωσης α` της προηγούµενης παραγράφου εισπράττονται µέσω του Ειδικού 

Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύµατος, όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε 

παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω 

παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του 

οικείου Α.Ε.Ι.. 

Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να 

αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, 

ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ακαθάριστου εισοδήµατος που υπάγεται στην 

περίπτωση θ` της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόµενο 

ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας. 

Για τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι 

ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα ατοµικά και δεν έχουν αποδώσει 

το ποσοστό που ορίζεται παραπάνω επί του ακαθάριστου εισοδήµατος που υπάγεται 

στην περίπτωση θ` της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει 

πράξη επιβολής των οφειλόµενων για κάθε οικονοµικό έτος, για το οποίο υπήρχε 

υποχρέωση απόδοσης. Οι πράξεις επιβολής των οφειλόµενων µπορούν, κατόπιν 

αίτησης του 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 1/10 του ακαθάριστου µηνιαίου 

εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους. Σε περίπτωση που ο αριθµός των 

δόσεων είναι µεγαλύτερος του αριθµού των υπολειπόµενων µηνών µέχρι την 

αφυπηρέτηση του υπόχρεου, ο µέγιστος αριθµός των δόσεων θα ισούται µε τον ως 

άνω αριθµό υπολειπόµενων µηνών. Σε περίπτωση παράλειψης ή πληµµελούς 

εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει πράξης επιβολής για τα 

οφειλόµενα των υπολειπόµενων µηνών. 

Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα 

σύµφωνα µε την περίπτωση στ` της παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α` 220). 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συµψηφισµού του ποσού που 

περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος 

ρύθµισης της οφειλής, ο αριθµός και το είδος των ρυθµιζόµενων δόσεων, η διαδικασία 

είσπραξης παλαιότερων οφειλών, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτοµερειακό 

ζήτηµα. 
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 Με όµοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αµοιβών των 

περιπτώσεων α`, γ` και θ` που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων 

Έρευνας. 

Τα ποσά που οφείλουν, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 2817/2000, 

59 περίπτωση στ του ν. 4009/2011, 18 του ν. 4283/2014, 24 του ν. 4386/2016, οι 

καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, είτε ατοµικώς είτε µέσω εταιρείας, παραγράφονται, 

κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, µε την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος 

του οικονοµικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε ως έσοδο του οικείου ΕΛΚΕ, 

ενώ εισπράττονται και διεκδικούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για τον 

προσδιορισµό του οφειλόµενου ως άνω ποσού οι ΕΛΚΕ µπορούν να απευθύνονται 

στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο 

σχετικό µε το ύψος των εισοδηµάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας κατά τα κρίσιµα έτη. Οι Διοικήσεις των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. οφείλουν 

να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής των οφειλόµενων 

κρατήσεων σε βάρος των υπόχρεων για το τρέχον και τα παρελθόντα οικονοµικά έτη, 

εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης 

της παρούσας παραγράφου, διαφορετικά υπέχουν ευθύνη σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις για το χρονικό διάστηµα που αφορά τη θητεία τους. Σε περίπτωση κατά την 

οποία έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. η προθεσµία αρχίζει από την 

περιέλευση των στοιχείων στους Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων 

Λεκτόρων µελών εταιρειών, οι οποίες δηµιουργήθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του 

παρόντος νόµου δυνάµει των ως άνω διατάξεων, υπόκεινται σε περαίωση. Η 

περαίωση πραγµατοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο ΕΛΚΕ 

εντός έξι (6) µηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να 

καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής 

οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήµατος». 

 

Άρθρο 23 

1. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 

1268/1982 (Α΄ 87), το  οποίο έχει ως εξής:  

 

«iii. Διδακτική εµπειρία µεταπτυχιακών σπουδών συνιστάµενη στη διδασκαλία επί 

τριετία, τουλάχιστον, σε µεταπτυχιακά προγράµµατα Πανεπιστηµίων της χώρας ή της 
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αλλοδαπής ή η επίβλεψη, µε την ιδιότητα του επιβλέποντος µέλους Δ.Ε.Π., µίας 

τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη 

µέχρι την περαίωσή της ή η συµµετοχή σε τριµελείς συµβουλευτικές επιτροπές δύο 

τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την 

έναρξη µέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, 

αναγνωρισµένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόµων 1514/1985 και 

2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική 

θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισµών ή, προκειµένου περί υποψηφίων 

καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικο-εργαστηριακή διεύθυνση επί 

πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.» 

 

2. Αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), 

όπως προστέθηκε µε το άρθρο 76 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), η οποία έχει ως εξής: 

«8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισµών στους οποίους 

µετέχει η Ελληνική Δηµοκρατία, είναι ισότιµοι προς τους τίτλους σπουδών των 

ελληνικών δηµοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εφαρµοζόµενων αναλογικά 

των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος.» 

 

3. Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 

4009/11 (Α΄ 195), το οποίο έχει ως εξής: 

 «Οι κάτοχοί τους µπορούν, εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωµα 

µέχρι  «31.12.2018», να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του επίκουρου 

καθηγητή µέχρι δύο φορές, διατηρώντας τη µονιµότητά τους στη βαθµίδα αυτή 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.» 

 

Άρθρο 26 

1. Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) η  οποία έχει ως εξής:  

«4. Ειδικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, για τους µαθητές και 

αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση - δήλωση στα Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια 

των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών και οι οποίοι συµµετείχαν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2016-2017 προβλέπεται ειδικό ποσοστό 

επιπλέον του αριθµού εισακτέων για την εισαγωγή τους, κατά το ανωτέρω 
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ακαδηµαϊκό έτος, σε Σχολές, Τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των 

Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των Τ.Ε.Ι. και της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , των στρατιωτικών σχολών, των σχολών των σωµάτων ασφαλείας και 

των σχολών ΑΕΝ Πλοιάρχων –Μηχανικών. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται: 

α) το ειδικό ποσοστό, 

β) η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς 

και ο τρόπος επιλογής τους.» 

 

2. Τροποποιείται η υποπερίπτ. α΄ της περίπτ. iv του εδαφίου (α) της παρ. 4 του άρθρου 

2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), η οποία έχει ως εξής:  

«iv) των αλλοδαπών-αλλογενών, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι 

απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκοµίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο 

ισοδύναµο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωµα εισαγωγής 

στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν, εφόσον 

σωρευτικώς: 

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική 

καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει,» 

 

3. Αντικαθίσταται η περίπτ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, 

διόρθ. σφάλµ. Α΄112), η οποία έχει ως εξής: 

«ια) την ηµέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ηµέρα της 

τοπικής εθνικής εορτής.» 

 

Άρθρο 27 

1. Τροποποιείται η υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 

4186/2013 (Α΄193), η οποία έχει ως εξής: 

«Οι συµµετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωµα να διεκδικήσουν 

θέσεις και σε τµήµατα σχολών των Πανεπιστηµίων, σε ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον 

των θέσεων του συνολικού αριθµού εισακτέων σε τµήµατα που είναι αντίστοιχα ή 

συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή οµάδα 

Τµηµάτων Σχολών Πανεπιστηµίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των 

τοµέων.» 



9	
	

 

2. Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 

193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄17), ο 

οποίο έχει ως εξής: 

«Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος µαθητείας είναι εννέα (9) µήνες.» 

 

3. Τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 

193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), 

το οποίο έχει ως εξής: 

«Η Σύµβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία από τους συµβαλλόµενους, β) να ακυρωθεί µε απόφαση του Διευθυντή του 

Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. µετά από εισήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. ή 

του Ε.Κ., ο οποίος είναι αρµόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του 

προγράµµατος µάθησης στο χώρο εργασίας.» 

 

4. Τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της περίπτ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

2190/1994 (Α΄28) , όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 (Α΄234), 

το οποίο έχει ως εξής: 

«Δίπλωµα µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. 

δωδεκάµηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο 

συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης για την κατηγορία ΔΕ, της αυτής 

εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την 

προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) µονάδες.» 

 

 

Β. Καταργούνται τα ακόλουθα άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: 

 

Άρθρο 7 

1. Καταργούνται οι περιπτ. Α΄ και Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 

173), µε την επιφύλαξη της µεταβατικής λειτουργίας ως ορίζεται στο άρθρο 5, οι 

οποίες έχουν ως εξής: 

 «Α' Τ.Ε.Ι. Αθήνας: 

α) Σχολή γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών 

β) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 
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γ) Σχολή επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας 

δ) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών 

ε) Σχολή τεχνολογίας τροφίµων 

… 

Γ' Τ.Ε.Ι. Πειραιά: 

α) Σχολή διοίκησης και οικονοµίας 

β) Σχολή τεχνολογικών εφαρµογών» 

2. Καταργείται το π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), µε την επιφύλαξη της µεταβατικής 

λειτουργίας ως ορίζεται στο άρθρο 5, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 1 

Μετονοµασία Τµηµάτων 

1. α) Το Τµήµα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

µε έδρα τον Πειραιά µετονοµάζεται σε Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 

της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά. 

β) Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά µετονοµάζεται σε Τµήµα 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε. της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά. 

γ) Το Τµήµα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

µε έδρα τον Πειραιά µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά. 

δ) Το Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του 

Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά µετονοµάζεται σε Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 

Τ.Ε. µε έδρα τον Πειραιά και κατεύθυνση προχωρηµένου εξαµήνου: Δοµοστατικοί 

Μηχανικοί Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

ε) Το Τµήµα Κλωστοϋφαντουργίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. 

Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά µετονοµάζεται σε Τµήµα Κλωστοϋφαντουργών 

Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα 

τον Πειραιά. 

στ) Το Τµήµα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. 

Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά µετονοµάζεται σε Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά. 
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ζ) Το Τµήµα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

µε έδρα τον Πειραιά µετονοµάζεται σε Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά. 

2. Οι φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό των Τµηµάτων που µετονοµάζονται 

κατά την προηγούµενη παράγραφο εντάσσονται, αυτοδικαίως, στα αντίστοιχα 

Τµήµατα µε τη νέα ονοµασία. 

3. Στο γνωστικό αντικείµενο των Τµηµάτων που µετονοµάζονται, ουδεµία µεταβολή 

επέρχεται. 

Άρθρο 2 

Συγχώνευση Τµηµάτων 

1. α) Το Τµήµα Αυτοµατισµού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. 

Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά, το Τµήµα Αυτοµατισµού της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου µε έδρα το Μεσολόγγι συγχωνεύονται σε Τµήµα 

Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. 

Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά. 

Το Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείµενο των 

συγχωνευθέντων Τµηµάτων. 

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταµένου στο Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, η οποία θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι 30 Νοεµβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταµένου 

Τµήµατος ασκεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Αυτοµατισµού της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρµογών του Ιδρύµατος υποδοχής. 

Τα συλλογικά όργανα του Τµήµατος Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. συγκροτούνται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

[Αρχή Τροποποίησης]«Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 2, οι φοιτητές 

του Τµήµατος Αυτοµατισµού του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου µε έδρα το Μεσολόγγι 

εντάσσονται κατ’ επιλογήν και ύστερα από δήλωσή τους στο Τµήµα Μηχανικών 

Αυτοµατισµού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα 

τον Πειραιά, ή στο Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρµογών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, ή στο 

Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του 

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Χαλκίδα, µε πράξη του Προέδρου του οικείου 

Τ.Ε.Ι.» - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ 
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ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Π.Δ. 127/13, ΦΕΚ-190 Α/16-9-13[Τέλος 

Τροποποίησης] 

β) Το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας του 

Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά και το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων του 

Παραρτήµατος Σπετσών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά συγχωνεύονται σε Τµήµα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα τον 

Πειραιά και εισαγωγικές κατευθύνσεις µε χωριστό αριθµό εισακτέων για την 

εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: 

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρηµένου εξαµήνου 

β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων 

β.β) Μάρκετινγκ. 

Το Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείµενο των 

κατευθύνσεών του. 

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταµένου στο νέο Τµήµα που προκύπτει από τη 

συγχώνευση, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 30-11-2013, καθήκοντα 

Προϊσταµένου Τµήµατος ασκεί ο Προϊστάµενος του αρχικού Τµήµατος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας. 

Τα συλλογικά όργανα του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων συγκροτούνται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στο εκάστοτε Τµήµα που προκύπτει από τη 

συγχώνευση µε διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

3. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των συγχωνευόµενων Τµηµάτων εντάσσεται στο 

εκάστοτε Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε διαπιστωτική πράξη του 

Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

4. Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013. 

Άρθρο 3 

Κατάργηση Παραρτήµατος 

Το Παράρτηµα Σπετσών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καταργείται. 

Άρθρο 4 

Κατάργηση Γενικών Τµηµάτων και Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. 

1. Το Γενικό Τµήµα Μαθηµατικών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά 

καταργείται. 



13	
	

2. Το Γενικό Τµήµα Φυσικής Χηµείας και Τεχνολογίας Υλικών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε 

έδρα τον Πειραιά καταργείται. 

3. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καταργείται. 

4. α) Τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στα καταργούµενα 

Τµήµατα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα Τµήµατα, µε 

βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, 

ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του 

αρµοδίου δυνάµει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) οργάνου, µε 

πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

β) Τα µέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.), του Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) 

που υπηρετούν στα καταργούµενα Τµήµατα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος 

εντάσσονται στα υπόλοιπα Τµήµατα, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις 

λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη 

απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρµοδίου δυνάµει του άρθρου 13 παρ. 31 

του ν. 3149/2003 οργάνου, µε πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, η οποία 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

γ) Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013. 

δ) Για τη µεταφορά του εξοπλισµού, των εργαστηρίων, του αρχείου και της 

βιβλιοθήκης των καταργούµενων Τµηµάτων εκδίδεται απόφαση της Συνέλευσης του 

Τ.Ε.Ι. ή του αρµοδίου δυνάµει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 οργάνου. 

ε) Οι διαδικασίες εκλογής εξέλιξης και µονιµοποίησης µελών Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού των καταργούµενων Τµηµάτων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη 

δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος, συνεχίζονται κανονικά µε τα Εκλεκτορικά 

Σώµατα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση των Τµηµάτων και 

ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανα των Τµηµάτων στα οποία εντάσσονται οι 

υποψήφιοι. 

στ) Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησης µελών ΕΡ.ΔΙ.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται. 

ζ) Τα προπτυχιακά µαθήµατα Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, των οποίων η διδασκαλία 

έχει ανατεθεί στα καταργούµενα Τµήµατα, συνεχίζονται σύµφωνα µε το καθορισµένο 

πρόγραµµα σπουδών τόσο των Τµηµάτων αυτών όσο και των καταργούµενων 

Τµηµάτων µέχρι την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων και την 
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αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις και ανεξάρτητα από την ένταξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των 

καταργούµενων Τµηµάτων στα Τµήµατα στα οποία εντάσσονται. 

η) Διαδικαστικές και άλλες λεπτοµέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση των 

Τµηµάτων του και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθµίζονται µε 

απόφαση της Συνέλευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

θ) Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά µε το διάταγµα αυτό, εφαρµόζονται οι 

κείµενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν. 

Άρθρο 5 

Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά αποτελείται από τις εξής Σχολές: 

1. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, η οποία συγκροτείται από τα εξής 

Τµήµατα: 

1) Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε., µε έδρα τον 

Πειραιά. 

2) Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τον Πειραιά. 

3) Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τον Πειραιά και κατεύθυνση 

προχωρηµένου εξαµήνου: 

Δοµοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. 

4) Τµήµα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τον Πειραιά. 

5) Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τον Πειραιά. 

6) Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τον Πειραιά. 

7) Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε., µε έδρα τον Πειραιά. 

2. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η οποία συγκροτείται από τα εξής 

τµήµατα: 

1) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα τον Πειραιά. 

2) Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα τον Πειραιά και εισαγωγικές 

κατευθύνσεις µε χωριστό αριθµό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση: 

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρηµένου 

εξαµήνου: 

β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων 

β.β) Μάρκετινγκ. 
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Οι ανωτέρω Σχολές έχουν ως έδρα την έδρα του Ιδρύµατος. 

Άρθρο 6 

Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Οι εκκρεµείς διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης των µελών 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τµηµάτων που συγχωνεύονται, ολοκληρώνονται από 

τα αρµόδια όργανα του εκάστοτε Τµήµατος που προκύπτει από τη συγχώνευση. 

2. Οι εκκρεµείς διαδικασίες εκλογής των µελών Ε.Τ.Π. των Τµηµάτων που 

συγχωνεύονται, ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανα του εκάστοτε Τµήµατος που 

προκύπτει από τη συγχώνευση. Μετά την εκλογή τους, τα µέλη Ε.Τ.Π. διορίζονται 

στο Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση. 

3. Με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ρυθµίζονται τα θέµατα Διοικητικού 

Προσωπικού. 

4. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την παροχή 

τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων σε 

φοιτητές ή αποφοίτους, οι οποίοι έχουν εισαχθεί µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2012-

2013 στα Τµήµατα που µετονοµάζονται ή συγχωνεύονται ή καταργούνται, αρµόδια 

είναι τα όργανα των νέων Τµηµάτων. 

5. Η εκπαιδευτική διαδικασία των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών όσων 

Τµηµάτων καταργούνται, συγχωνεύονται ή µετονοµάζονται, συνεχίζεται µέχρι την 

ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα µε το καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών. Στους 

αποφοίτους των ΠΜΣ απονέµεται µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης µε τον 

υφιστάµενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο. 

6. Οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι παρέχονται από τα Τµήµατα που προκύπτουν από 

µετονοµασία ή συγχώνευση, κατά τα ανωτέρω, είναι ισότιµοι µε τους παρεχόµενους 

από τα µετονοµαζόµενα ή συγχωνευόµενα Τµήµατα τίτλους σπουδών. 

7. Τα καταργούµενα Τµήµατα συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως την 31η Αυγούστου 

2013. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων που προκύπτουν από µετονοµασία ή 

συγχώνευση αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, ήτοι την 1η Σεπτεµβρίου 

2013. 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. 
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Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 

αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.» 

3. Καταργείται το π.δ. 95/2013 (Α΄ 133), µε την επιφύλαξη της µεταβατικής 

λειτουργίας ως ορίζεται στο άρθρο 5, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 1 

Μετονοµασία Σχολής 

1. Η Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

µετονοµάζεται σε Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Άρθρο 2 

Μετονοµασία Τµηµάτων 

1.α) Το Τµήµα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα µετονοµάζεται σε Τµήµα 

Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα. 

β) Το Τµήµα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

µε έδρα την Αθήνα µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα και 

κατευθύνσεις προχωρηµένου εξαµήνου: 

α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε. 

β) Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε. 

γ) Μηχανικοί Λογισµικού Τ.Ε. 

γ) Το Τµήµα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα µετονοµάζεται σε Τµήµα 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας µε έδρα την Αθήνα. 

δ) Το Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακής 

Τεχνολογίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα 

την Αθήνα. 

ε) Το Τµήµα Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε 

έδρα την Αθήνα µετονοµάζεται σε Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα. 

στ) Το Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών 

Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα 
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µετονοµάζεται σε Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών της Σχολής 

Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα. 

ζ) Το Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα µετονοµάζεται σε Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 

Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε 

έδρα την Αθήνα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών και εισαγωγικές κατευθύνσεις 

µε χωριστό αριθµό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: 

α) Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. 

β) Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρηµένου 

εξαµήνου 

β.α) Δοµοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. 

β.β) Μηχανικοί Υποδοµών Τ.Ε. 

2. Οι φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό εκάστου εκ των παραπάνω Τµηµάτων 

εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο µετονοµαζόµενο Τµήµα. 

3. Στο γνωστικό αντικείµενο των Τµηµάτων που µετονοµάζονται ουδεµία µεταβολή 

επέρχεται. 

Άρθρο 3 

Συγχώνευση Τµηµάτων 

1.α) Το Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής και το Τµήµα Τοπογραφίας της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα συγχωνεύονται σε 

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε 

έδρα την Αθήνα, και εισαγωγικές κατευθύνσεις µε χωριστό αριθµό εισακτέων για την 

εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: 

α) Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. 

β) Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρηµένου 

εξαµήνου 

β.α) Δοµοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. 

β.β) Μηχανικοί Υποδοµών Τ.Ε. 

Το Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείµενο των 

κατευθύνσεών του. 

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταµένου στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και 

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 
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µέχρι 30 Νοεµβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος ασκεί ο 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Τα συλλογικά όργανα του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 

Τοπογραφίας και Γεωπληρο-φορικής Τ.Ε. συγκροτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Το Τµήµα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών και 

Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα και το Τµήµα Γραφι-

στικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

µε έδρα την Αθήνα συγχωνεύονται σε Τµήµα Γραφιστικής της Σχολής Καλλιτεχνικών 

Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα και εισαγωγικές κατευθύνσεις µε 

χωριστό αριθµό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: 

α) Γραφιστικής 

β) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 

Το Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείµενο των 

κατευθύνσεών του. 

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταµένου στο Τµήµα Γρα-φιστικής της Σχολής 

Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

το αργότερο µέχρι 30 Νοεµβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος ασκεί ο 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και 

Καλλιτεχνικών Σπουδών. 

Τα συλλογικά όργανα του Τµήµατος Γραφιστικής συγκροτούνται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Το Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού 

Αντικειµένων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας µε έδρα την Αθήνα και το Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης 

και Σχεδιασµού Αντικειµένων του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε έδρα τις Σέρρες συγχωνεύονται 

σε Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων 

της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα. 

Το Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείµενο των 

συγχωνευοµένων Τµηµάτων. 

δ) Το Τµήµα Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας 

και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα και το Τµήµα Δηµόσιας Υγιεινής 

της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την 
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Αθήνα συγχωνεύονται σε Τµήµα Δηµόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής 

Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα και 

εισαγωγικές κατευθύνσεις µε χωριστό αριθµό εισακτέων για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: 

α) Δηµόσιας Υγείας 

β) Κοινοτικής Υγείας 

Το Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείµενο των 

συγχωνευόµενων Τµηµάτων. 

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταµένου στο Τµήµα Δηµόσιας Υγείας και Κοινοτικής 

Υγείας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι 30 Νοεµβρίου 2013, καθήκοντα 

Προϊσταµένου Τµήµατος ασκεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Δηµόσιας Υγιεινής της 

Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Τα συλλογικά όργανα του Τµήµατος Δηµόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας 

συγκροτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

ε) Τα Τµήµατα Νοσηλευτικής Α και Β της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και 

Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα συγχωνεύονται σε Τµήµα 

Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε 

έδρα την Αθήνα. 

Στο γνωστικό αντικείµενο των Τµηµάτων που συγχωνεύονται ουδεµία µεταβολή 

επέρχεται. 

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταµένου στο Τµήµα Νοσηλευτικής της Σχολής 

Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι 30 Νοεµβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταµένου 

Τµήµατος ασκεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Νοσηλευτικής Α της Σχολής 

Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Τα συλλογικά όργανα του Τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας 

και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας συγκροτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

στ) Το Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας 

του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα και το Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 

Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας µε έδρα την Πάτρα 
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συγχωνεύονται σε Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας 

και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα. 

Στο γνωστικό αντικείµενο των Τµηµάτων που συγχωνεύονται ουδεµία µεταβολή 

επέρχεται. 

ζ) Το Τµήµα Εµπορίας και Διαφήµισης, το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων, το 

Τµήµα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και το Τµήµα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την 

Αθήνα συγχωνεύονται σε Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα και εισαγωγικές κατευθύνσεις µε 

χωριστό αριθµό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: 

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

β) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 

γ) Διοίκηση Επιχειρήσεων η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρηµένου εξαµήνου 

γ.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων 

γ.β) Μάρκετινγκ 

Το Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείµενο των 

κατευθύνσεών του. 

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταµένου στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

το αργότερο µέχρι 30 Νοεµβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος ασκεί ο 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Τα συλλογικά όργανα του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης 

και Οικονοµίας συγκροτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στο εκάστοτε Τµήµα που προκύπτει από τη 

συγχώνευση µε διαπιστωτική πράξη του Προέδρου. 

3. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των συγχωνευόµενων Τµηµάτων εντάσσεται στο 

εκάστοτε Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε διαπιστωτική πράξη του 

Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

4. Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013. 

Άρθρο 4 

Κατάργηση Γενικών Τµηµάτων και Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. 
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1. Το Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την 

Αθήνα καταργείται. 

2. Το Γενικό Τµήµα Μαθηµατικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα καταργείται. 

3. Το Γενικό Τµήµα Φυσικής - Χηµείας και Τεχνολογίας Υλικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

µε έδρα την Αθήνα καταργείται. 

4. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την 

Αθήνα καταργείται. 

5. α) Τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στα καταργούµενα 

Τµήµατα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος εντάσσονται στα υπόλοιπα Τµήµατα µε 

βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, 

ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του 

αρµόδιου δυνάµει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) οργάνου, µε 

πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

β) Τα µέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) 

που υπηρετούν στα καταργούµενα Τµήµατα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος 

εντάσσονται στα υπόλοιπα Τµήµατα, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις 

λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη 

απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρµόδιου δυνάµει του άρθρου 13 παρ. 31 

του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) οργάνου, µε πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η 

οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

γ) Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013. 

δ) Για τη µεταφορά του εξοπλισµού, των εργαστηρίων, του αρχείου και της 

βιβλιοθήκης των καταργούµενων Τµηµάτων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας εκδίδεται απόφαση 

της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρµόδιου δυνάµει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 

3149/2003 (A´ 141) οργάνου. 

ε) Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης µελών Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού των καταργούµενων Τµηµάτων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη 

δηµοσίευση του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά µε τα Εκλεκτορικά Σώµατα όπως 

αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση των Τµηµάτων και ολοκληρώνονται από 

τα αρµόδια όργανα των Τµηµάτων, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι. 

στ) Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησης µελών ΕΡ.ΔΙ.Π., Ε.ΔΙ.Π και 

Ε.Τ.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται. 
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ζ) Τα προπτυχιακά µαθήµατα Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, των οποίων η διδασκαλία 

έχει ανατεθεί στα καταργούµενα Τµήµατα, συνεχίζονται σύµφωνα µε το καθορισµένο 

πρόγραµµα σπουδών τόσο των Τµηµάτων αυτών όσο και των καταργούµενων 

Τµηµάτων µέχρι την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων και την 

αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις και ανεξάρτητα από την ένταξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των 

καταργούµενων Τµηµάτων στα Τµήµατα στα οποία εντάσσονται. 

η) Διαδικαστικές και άλλες λεπτοµέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση των 

Τµηµάτων και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ρυθµίζονται µε 

απόφαση της Συνέλευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

θ) Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά µε το διάταγµα αυτό, εφαρµόζονται οι 

κείµενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν. 

Άρθρο 5 

Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας αποτελείται από τις εξής Σχολές: 1. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα: 

1. Τµήµα Γραφιστικής, µε έδρα την Αθήνα και εισαγωγικές κατευθύνσεις µε χωριστό 

αριθµό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: 

α) Γραφιστικής 

β) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. 

2. Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων, 

µε έδρα την Αθήνα. 

3. Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, µε έδρα την Αθήνα. 

4. Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, µε έδρα την Αθήνα. 

2. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η οποία συγκροτείται από τα εξής 

Τµήµατα: 

1. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, µε έδρα την Αθήνα. 

2. Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα την Αθήνα και εισαγωγικές κατευθύνσεις 

µε χωριστό αριθµό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: 

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

β) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 

γ) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρηµένου 

εξαµήνου: 

γ.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων 
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γ.β) Μάρκετινγκ. 

3. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, η οποία συγκροτείται 

από τα εξής Τµήµατα: 

1. Τµήµα Αισθητικής και Κοσµητολογίας, µε έδρα την Αθήνα. 

2. Τµήµα Δηµόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, µε έδρα την Αθήνα και 

εισαγωγικές κατευθύνσεις µε χωριστό αριθµό εισακτέων για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: 

α. Δηµόσιας Υγείας β. Κοινοτικής Υγείας. 

3. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων, µε έδρα την Αθήνα. 

4. Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, µε έδρα την Αθήνα. 

5. Τµήµα Μαιευτικής, µε έδρα την Αθήνα. 

6. Τµήµα Νοσηλευτικής, µε έδρα την Αθήνα. 

7. Τµήµα Οδοντικής Τεχνολογίας, µε έδρα την Αθήνα. 

8. Τµήµα Οπτικής και Οπτοµετρίας, µε έδρα την Αθήνα. 

9. Τµήµα Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, µε έδρα την Αθήνα. 

10. Τµήµα Φυσικοθεραπείας, µε έδρα την Αθήνα. 

11. Τµήµα Εργοθεραπείας, µε έδρα την Αθήνα. 

12. Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, µε έδρα την Αθήνα. 

4. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, η οποία συγκροτείται 

από τα εξής Τµήµατα: 

1. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα την Αθήνα. 

2. Τµήµα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, µε έδρα την Αθήνα. 

5. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, η οποία συγκροτείται από τα εξής 

Τµήµατα: 

1. Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε., µε έδρα την Αθήνα. 

2. Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., µε έδρα την Αθήνα και κατευθύνσεις 

προχωρηµένου εξαµήνου: 

α. Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε. 

β. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε. 

γ. Μηχανικοί Λογισµικού Τ.Ε. 

3. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής Τ.Ε., µε έδρα την Αθήνα και εισαγωγικές κατευθύνσεις µε χωριστό 

αριθµό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: 
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α. Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. β. Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε., 

η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρηµένου εξαµήνου: α. Δοµοστατικοί 

Μηχανικοί Τ.Ε. β. Μηχανικοί Υποδοµών Τ.Ε. 

4. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα την Αθήνα. 

5. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα την Αθήνα. 

6. Τµήµα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε., µε έδρα την Αθήνα. 

Οι ανωτέρω Σχολές έχουν ως έδρα την έδρα του Ιδρύµατος. 

Άρθρο 6 

Μεταβατικές Διατάξεις 

«1. Το Τµήµα Εµπορίας και Διαφήµισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας του 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα εξακολουθεί να λειτουργεί µε την υφιστάµενη 

µορφή του µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούµενο 

µέχρι 31-10-2018 Τµήµα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τµήµα της συγχώνευσης, 

το οποίο λειτουργεί από 01-09-2013. Μετά την κατάργηση του Τµήµατος, οι φοιτητές 

εντάσσονται αυτοδικαίως µε πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι. στο Τµήµα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος Εµπορίας και Διαφήµισης της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα εντάσσεται στο 

Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας µε πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι. ύστερα από αιτιολογηµένη 

απόφαση της Συνέλευσης ή του αρµοδίου δυνάµει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 

3149/2003 οργάνου, το αργότερο µέχρι την 31-10-2018. Η διαπιστωτική πράξη 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στο διατηρούµενο Τµήµα µέχρι 31-

10-2018 συνεχίζονται οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης µελών 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και οι διαδικασίες εκλογής και διορισµού µελών 

Ε.Τ.Π. Μετά την κατάργηση του Τµήµατος τυχόν εκκρεµείς διαδικασίες 

ολοκληρώνονται από το Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση. 

2.  Το Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας 

του Τ.Ε.Ι. Πάτρας µε έδρα την Πάτρα εξακολουθεί να λειτουργεί µε την υφιστάµενη 

µορφή του µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούµενο 

µέχρι 31-10-2018 Τµήµα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τµήµα της συγχώνευσης, 

το οποίο λειτουργεί από 01-09-2013. Μετά την κατάργηση του Τµήµατος, οι φοιτητές 

εντάσσονται αυτοδικαίως µε πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής στο Τµήµα 

Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. 



25	
	

Αθήνας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 

Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας µε έδρα την Πάτρα 

εντάσσεται στο Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και 

Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής ύστερα από 

αιτιολογηµένη απόφαση της Συνέλευσης ή του αρµοδίου δυνάµει του άρθρου 13 παρ. 

31 του ν. 3149/2003 οργάνου, το αργότερο µέχρι την 31-10-2018. Η διαπιστωτική 

πράξη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στο διατηρούµενο Τµήµα 

µέχρι 31-10-2018 συνεχίζονται οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης 

µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και οι διαδικασίες εκλογής και διορισµού 

µελών Ε.Τ.Π. Μετά την κατάργηση του Τµήµατος τυχόν εκκρεµείς διαδικασίες 

ολοκληρώνονται από το Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση. 

3. Το Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού 

Αντικειµένων του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε έδρα τις Σέρρες εξακολουθεί να λειτουργεί µε την 

υφιστάµενη µορφή του µέχρι την 31 Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Μέχρι 

την 01-09-2013, οι φοιτητές του ανωτέρω Τµήµατος δύνανται κατ’ επιλογήν και 

ύστερα από δήλωσή τους είτε να παραµείνουν στο Τµήµα Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων του Τ.Ε.Ι. Σερρών µε 

έδρα τις Σέρρες είτε να ενταχθούν στο Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, 

Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα. Το διατηρούµενο µέχρι 31-10-2018 Τµήµα 

λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τµήµα της συγχώνευσης, το οποίο λειτουργεί από 

01-09-2013. Μετά την κατάργηση του Τµήµατος, οι φοιτητές εντάσσονται αυ-

τοδικαίως µε πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής στο Τµήµα Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων της Σχολής 

Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε έδρα την Αθήνα. 

4.  Με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας διαπιστώνεται ο αριθµός των φοιτητών 

και του προσωπικού που εντάσσονται στα νέα Τµήµατα, καθώς και η εκπαιδευτική 

και ακαδηµαϊκή κατάστασή τους. 

5. Οι εκκρεµείς διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης των µελών 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τµηµάτων που συγχωνεύονται ολοκληρώνονται από 

τα αρµόδια όργανα του εκάστοτε Τµήµατος που προκύπτει από τη συγχώνευση. 

6. Οι εκκρεµείς διαδικασίες εκλογής των µελών Ε.Τ.Π. των Τµηµάτων που 

συγχωνεύονται ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανα του εκάστοτε Τµήµατος που 
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προκύπτει από τη συγχώνευση. Μετά την εκλογή τους, τα µέλη Ε.Τ.Π. διορίζονται 

στο Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση. 

7. Με πράξη του Προέδρου Τ.Ε.Ι. Αθήνας ρυθµίζονται τα θέµατα Διοικητικού 

Προσωπικού. 

8.  Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την παροχή 

τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων σε 

φοιτητές ή αποφοίτους οι οποίοι έχουν εισαχθεί µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2012-

2013 στα Τµήµατα που µετονοµάζονται ή συγχωνεύονται ή καταργούνται, αρµόδια 

είναι τα όργανα των νέων Τµηµάτων. 

9. Η εκπαιδευτική διαδικασία των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών όσων 

Τµηµάτων καταργούνται, συγχωνεύονται ή µετονοµάζονται συνεχίζεται µέχρι την 

ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα µε το καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών. Στους 

αποφοίτους των ΠΜΣ απονέµεται µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης µε τον υφι-

στάµενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο. 

10.  Οι τίτλοι σπουδών οι οποίοι παρέχονται από τα Τµήµατα που προκύπτουν από 

µετονοµασία ή συγχώνευση, κατά τα ανωτέρω, είναι ισότιµοι µε τους παρεχόµενους 

από τα µετονοµαζόµενα ή συγχωνευόµενα Τµήµατα τίτλους σπουδών. 

11. Τα καταργούµενα Τµήµατα συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως την 31η 

Αυγούστου 2013. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων που προκύπτουν από 

µετονοµασία ή συγχώνευση αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, ήτοι την 1η 

Σεπτεµβρίου 2013.”  

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 

αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.» 

4. Καταργείται το π.δ. 68/2013 (Α΄ 123), µε την επιφύλαξη της µεταβατικής 

λειτουργίας ως ορίζεται στο άρθρο 5, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 1 

Μετονοµασία Τµήµατος 

1. Το προβλεπόµενο στις διατάξεις της παρ. Α΄ περ. γ. υποπ. 5 της αριθµ. Ε5/652/1984 

απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 99) και της περ. 9 

της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.δ. 95/2013 (Α΄ 133) Τµήµα Ραδιολογίας - 
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Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 

µετονοµάζεται σε Τµήµα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας χωρίς µεταβολή του 

γνωστικού του αντικειµένου. 

2. Ο τίτλος του πτυχιούχου ορίζεται σε «Τεχνολόγος Ακτινολογίας - 

Ακτινοθεραπείας». 

3. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τµήµα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας είναι ως 

προς κάθε συνέπεια ισότιµα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τµήµα 

Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας. Διατηρούνται ως έχουν τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα των πτυχιούχων του ανωτέρω Τµήµατος, τα οποία έχουν καθορισθεί µε το 

Π.δ. 164/1996 (Α΄ 118). 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 

εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.» 

 

Άρθρο 26 

Καταργείται η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017, η οποία έχει ως 

εξής:  

«δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30η 

Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα 

την προηγούµενη Παρασκευή.» 

 

Άρθρο 27 

Καταργείται η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), η οποία έχει ως εξής: 

«γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συµπεριλαµβανοµένων και των διδακτικών τεχνικών, των 

µεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγµένων εποπτικών µέσων.» 

 


