ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της Π΄, 11 Φεβρουαρίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας,
αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ A΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 1 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου - Αντικατάσταση της περ. β΄ της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4
του ν. 4186/2013
Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής - Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013
Άρθρο 3 Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων - Προσθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013
Άρθρο 4 Παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο - Προσθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013
Άρθρο 5 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελµατικών Λυκείων - Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του
ν. 4186/2013
Άρθρο 6 Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση - Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του
ν. 4186/2013
Άρθρο 7 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση µαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας
φυσικών καταστροφών - Αντικατάσταση της παρ. 2 του
άρθρου 13Β του ν. 4186/2013
Άρθρο 8 Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση
παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση - Αντικατάσταση της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013
Άρθρο 9 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση διακριθέντων σε Ολυµπιάδες - Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003
Άρθρο 10 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών - Αντικατάσταση της

τέταρτης υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999
Άρθρο 11 Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις - Αντικατάσταση της παρ. 1 και των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3
και προσθήκη παρ. 5 έως 7 στο άρθρο 13Δ του
ν. 4186/2013
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 12 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των
Α.Ε.Ι.
Άρθρο 13 Άσκηση αρµοδιοτήτων επί θεµάτων ασφάλειας και προστασίας
Άρθρο 14 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας
Άρθρο 15 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.
Άρθρο 16 Κανονισµός ελεγχόµενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.
Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 18 Σύσταση Οµάδων Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων
Άρθρο 19 Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161)
Άρθρο 20 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 21 Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 22 Βασικές αρχές
Άρθρο 23 Πειθαρχικά παραπτώµατα
Άρθρο 24 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 25 Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 26 Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία
Άρθρο 27 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις
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Άρθρο 28 Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Άρθρο 29 Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης τους
Άρθρο 30 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων
και ποινών
Άρθρο 31 Δικαστική προστασία
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33 Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας-Τροποποίηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 34 Ρυθµίσεις θεµάτων διάρκειας φοίτησης
Άρθρο 35 Αξιολόγηση µαθητών από Ξένα Σχολεία του
εξωτερικού - Τροποποίηση του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019
Άρθρο 36 Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων για ρύθµιση επιµέρους θεµάτων εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 37 Απαλλαγή µαθητών από συµµετοχή σε µαθήµατα
Άρθρο 38 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 39 Ρυθµίσεις για την απαλλαγή µισθωµάτων επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι.
Άρθρο 40 Παράταση συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων
των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 41 Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές µε απολυτήρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Άρθρο 42 Χρήση πόρων Π.Δ.Ε. για εξοπλισµό και λειτουργικές εργασίες προσωρινών αιθουσών και σχολικών
δοµών
Άρθρο 43 Εθνική Μονάδα Συντονισµού «Erasmus+»
και «European Solidarity Corps»
Άρθρο 44 Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά
σχολεία - Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 8 του π.δ.
79/2017
Άρθρο 45 Ζητήµατα απόσπασης - µετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 16 του
ν. 4415/2016
Άρθρο 46 Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση
του άρθρου 4 του ν. 3687/2008
Άρθρο 47 Θέµατα πρακτικής άσκησης και µαθητείας Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4763/2020
Άρθρο 48 Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά
Βίου Μάθησης - Τροποποίηση του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020
Άρθρο 49 Θέµατα του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών» - Τροποποίηση του άρθρου
5 του ν. 3512/2006
Άρθρο 50 Σύσταση και συγκρότηση οµάδων εργασίας
και συλλογικών οργάνων για την υλοποίηση των δεσµεύσεων της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027
Άρθρο 51 Ίδρυση «Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισµού»
Άρθρο 52 Διάταξη για την εύρυθµη λειτουργία της Ακαδηµίας Αθηνών ενόσω κρατεί η πανδηµία του κορονοϊού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 53 Απασχόληση συνταξιούχων στη δηµόσια
ναυτική εκπαίδευση - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ.
1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄
Άρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και
Β΄ Μέρους Β΄
Άρθρο 56 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄ Μέρους Β΄
Άρθρο 57 Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 58 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 1
Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου Αντικατάσταση της περ. β΄ της παρ. 1
και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013
1. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Στρατιωτική
Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), στις σχολές της
Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και στις σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικών
προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) η ανά σχολή, τµήµα ή
εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 4Β και β) το σύνολο των
µορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επιστηµονικού πεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισµό του συνόλου των µορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα µαθήµατα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας.
Στις σχολές, τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις,
όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος ή ειδικών
µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών λόγω της φύσης
του γνωστικού τους αντικειµένου, η εξέταση του ειδικού
µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή των πρακτικών
δοκιµασιών γίνεται πανελλαδικά. Για την εισαγωγή στις
σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του
ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης, καθώς και της Ε.Β.Ε. της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύµφωνα µε το άρθρο
4Β. Για τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας των
υποψηφίων, προστίθεται στη βαθµολογία των τεσσάρων
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(4) πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της περ. β΄ η
βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού
του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή των
πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή
βαρύτητας, µε την επιφύλαξη του άρθρου 19 του
ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
Εάν µε το σύνολο της βαθµολογίας που επιτυγχάνει ο
υποψήφιος, εισάγεται σε περισσότερες από µία σχολές,
τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, τελικά εισάγεται
σε εκείνη τη σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση
που προσδιορίζει στο µηχανογραφικό του δελτίο µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχει δηλώσει.»
Άρθρο 2
Ελάχιστη βάση εισαγωγής – Προσθήκη
άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α΄193), µετά από το άρθρο 4Α προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Ελάχιστη βάση εισαγωγής
1. Προϋπόθεση συµµετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισµού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.,
στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος και Λιµενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθµολογικής επίδοσης ίσης ή µεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης). Η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ανά σχολή,
τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση απαιτείται για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της γενικής
κατηγορίας, καθώς και των, κατά περίπτωση, προβλεπόµενων ειδικών κατηγοριών, µε εξαίρεση τους υποψηφίους που υπάγονται: α) στις υποπερ. i, ii, iii και vii της περ.
α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188),
β) στην παρ. Α΄ του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α΄266),
γ) στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
44/2016 (Α΄ 68) και , δ) στο άρθρο 19 του ν.4559/2018
(Α΄ 142). Για τη διαπίστωση της συνδροµής της προϋπόθεσης αυτής, συγκρίνεται η ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε., όπως διαµορφώνεται σύµφωνα
µε το παρόν, µε τον µέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα, χωρίς
να λαµβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων.
2. Η εξεταστέα ύλη και τα θέµατα των εξετάσεων είναι
κοινά για τους υποψηφίους από τα ηµερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Στα ηµερήσια και εσπερινά
ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. διαµορφώνεται ενιαία από τον µέσο όρο
των µέσων όρων των βαθµολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα ανά επιστηµονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύµατα
εισαγωγής για κάθε σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύ-

θυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήµατος ελάχιστης και µεγίστης τιµής, το οποίο διαµορφώνεται
σύµφωνα µε την παρ. 4.
3. Στις σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,
που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστηµονικά
πεδία, για τον υπολογισµό της Ε.Β.Ε. λαµβάνεται υπόψη
ο µικρότερος µέσος όρος των µέσων όρων των βαθµολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα των επιστηµονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριµένες σχολές, τµήµατα ή
εισαγωγικές κατευθύνσεις.
4. Η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. των σχολών, τµηµάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου
και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του επόµενου σχολικού έτους.
5. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τµήµα ή
εισαγωγική κατεύθυνση καθορίζεται µε απόφαση της συγκλήτου έπειτα από πρόταση της σχολής, του τµήµατος
ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία εκδίδεται εντός
της τασσόµενης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων προθεσµίας και πάντως εντός δύο (2) µηνών
από τον καθορισµό της ελάχιστης και µέγιστης τιµής της
παρ. 4 και κοινοποιείται στον Υπουργό. Στις περιπτώσεις
των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τµήµα, στο οποίο αυτές υπάγονται. Για τις
σχολές συναρµοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τµηµάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίοι αποφασίζονται σύµφωνα µε την παρούσα, καθώς και µε την
παρ. 6, συγκεντρώνεται σε µία απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυµα εισαγωγής δεν καθορίζει τον συντελεστή της
παρ. 5, ο καθορισµός του γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. δύναται να τροποποιείται
µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου, η
οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.
8. Η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή δύνανται να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του επόµενου σχολικού έτους. Σε
περίπτωση τροποποίησης της ελάχιστης ή µέγιστης τιµής του συντελεστή της Ε.Β.Ε., επαναλαµβάνεται η διαδικασία της παρ. 5.
9. α) Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται,
λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειµένου, η εξέταση σε ορισµένο ειδικό ή ειδικά µαθήµατα ή πρακτικές δοκιµασίες, αποτελεί ο υποψήφιος να επιτύχει σε
κάθε ειδικό µάθηµα ή στις πρακτικές δοκιµασίες βαθµολογική επίδοση ίση ή µεγαλύτερη µε το γινόµενο του µέσου όρου της βαθµολογίας του οικείου ειδικού µαθήµατος ή των πρακτικών δοκιµασιών επί τον συντελεστή
που ορίζεται για κάθε σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύ-
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θυνση για το ειδικό µάθηµα, τα ειδικά µαθήµατα ή τις
πρακτικές δοκιµασίες, σύµφωνα µε την περ. στ΄ της παρούσας (Ε.Β.Ε. ειδικού µαθήµατος ή πρακτικών δοκιµασιών) µε την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018
(Α΄142). Για τον υπολογισµό του µέσου όρου της βαθµολογίας του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων
ή των πρακτικών δοκιµασιών λαµβάνονται υπόψη οι βαθµολογίες του συνόλου των υποψηφίων που µπορούν από το επιστηµονικό πεδίο ή τον τοµέα, που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή σε ορισµένη σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο οικείο ειδικό µάθηµα ή τις πρακτικές δοκιµασίες, χωρίς να
διαχωρίζονται οι υποψήφιοι µε βάση το επιστηµονικό
τους πεδίο, τον τοµέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή
ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο προέρχονται. Το γινόµενο του ανωτέρω µέσου όρου βαθµολογίας επί τον συντελεστή
που ορίζεται για κάθε σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό µάθηµα ή τα ειδικά µαθήµατα ή τις
πρακτικές δοκιµασίες, στρογγυλοποιείται στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο.
β) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της περ. α΄, η Ε.Β.Ε.
της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαµορφώνεται από τον µέσο όρο των µέσων όρων των
βαθµολογικών επιδόσεων: βα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα, καθώς και ββ) σε κάθε ειδικό µάθηµα ή στις πρακτικές δοκιµασίες, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή που ορίζεται, σύµφωνα µε
τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, για κάθε σχολή, τµήµα
ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τον υπολογισµό του µέσου
όρου των βαθµολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από
τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα της
περ. βα΄ λαµβάνονται υπόψη οι βαθµολογίες του συνόλου των υποψηφίων του επιστηµονικού πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, µε την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 13Δ.
Για τον υπολογισµό του µέσου όρου της βαθµολογίας
του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή των
πρακτικών δοκιµασιών της υποπερ. ββ΄ λαµβάνονται υπόψη ξεχωριστά οι βαθµολογίες των υποψηφίων ανά επιστηµονικό πεδίο ή τοµέα από κάθε κατηγορία λυκείου
(ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.).
γ) Προϋπόθεση για την εισαγωγή στις σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες απαιτείται η
εξέταση ενός ειδικού µαθήµατος µε δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων µεταξύ περισσοτέρων, είναι η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ειδικού µαθήµατος επιλογής της οικείας σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Για
τον υπολογισµό της Ε.Β.Ε. του προηγούµενου εδαφίου
αξιοποιείται ο µικρότερος µέσος όρος των βαθµολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα ειδικά µαθήµατα επιλογής, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή
που έχει οριστεί ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό µάθηµα επιλογής. Για τον υπολογισµό του µέσου όρου της βαθµολογίας του ειδικού µαθήµατος επιλογής λαµβάνονται υπόψη οι βαθµολογίες του
συνόλου των υποψηφίων που µπορούν από το επιστηµονικό πεδίο ή τον τοµέα που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία σχολή, τµήµα ή εισαγωγική
κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό µάθηµα επι-

λογής χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι µε βάση το
επιστηµονικό πεδίο, τον τοµέα ή την κατηγορία λυκείου
(ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο προέρχονται. Το γινόµενο του µέσου όρου της βαθµολογίας επί τον συντελεστή
που ορίζεται για κάθε σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό µάθηµα επιλογής, σύµφωνα µε την
περ. στ΄, στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στη
σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση των υποψηφίων
που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό µάθηµα επιλογής από εκείνο, του οποίου ο µέσος όρος βαθµολογίας αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος επιλογής, η ανωτέρω Ε.Β.Ε. συγκρίνεται
µε τη βαθµολογική επίδοση των υποψηφίων στο ειδικό
µάθηµα επιλογής, στο οποίο εξετάστηκαν. Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε
περισσότερα ειδικά µαθήµατα, από όσα απαιτείται για τη
σύγκριση της βαθµολογικής του επίδοσης µε την Ε.Β.Ε.
του ειδικού µαθήµατος επιλογής, λαµβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθµολογική του επίδοση στα ειδικά µαθήµατα, στα οποία εξετάστηκε.
δ) Στις σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,
η εισαγωγή στις οποίες απαιτεί την εξέταση σε δύο (2)
ειδικά µαθήµατα µε δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων µεταξύ περισσοτέρων, εφαρµόζεται µία (1) Ε.Β.Ε.
ειδικού µαθήµατος επιλογής. Για τον υπολογισµό της
Ε.Β.Ε. ειδικού µαθήµατος επιλογής της παρούσας περίπτωσης εφαρµόζεται η διαδικασία της περ. γ΄. Για τη
διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στη σχολή,
τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε.
του ειδικού µαθήµατος επιλογής µε τις βαθµολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στα δύο (2) µαθήµατα επιλογής, στα οποία εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά µαθήµατα από όσα απαιτείται, για τη σύγκριση
των βαθµολογικών του επιδόσεων µε την Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος επιλογής λαµβάνονται υπόψη οι υψηλότερες βαθµολογικές του επιδόσεις στα ειδικά µαθήµατα,
στα οποία εξετάστηκε.
ε) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις των περ. γ΄ και δ΄, η
Ε.Β.Ε. της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαµορφώνεται από τον µέσο όρο των µέσων όρων
των βαθµολογικών επιδόσεων: εα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα, καθώς και εβ) στο ειδικό µάθηµα ή τα ειδικά µαθήµατα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή που έχει καθοριστεί ανά
σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύµφωνα µε τις
παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση και στρογγυλοποιείται στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τον υπολογισµό του µέσου
όρου των βαθµολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από
τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα της
περ. εα΄ λαµβάνονται υπόψη οι βαθµολογίες του συνόλου των υποψηφίων του επιστηµονικού πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, µε την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 13Δ. Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής,
τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης ως ειδικό µάθηµα
ή ειδικά µαθήµατα της υποπερ. εβ΄ νοούνται το ειδικό
µάθηµα ή τα ειδικά µαθήµατα, τα οποία παρουσιάζουν
τον µικρότερο µέσο όρο βαθµολογικής επίδοσης ανά επιστηµονικό πεδίο ή τοµέα ξεχωριστά για τους υποψηφί-
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ους από κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.). Για τη
διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στην οικεία
σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση των υποψηφίων
που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό µάθηµα ή ειδικά µαθήµατα επιλογής από εκείνο ή εκείνα που αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης συγκρίνονται η
Ε.Β.Ε. της σχολής, του τµήµατος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης µε τον µέσο όρο της βαθµολογικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα και το
ειδικό µάθηµα ή τα ειδικά µαθήµατα επιλογής, στα οποία
εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά µαθήµατα από όσα απαιτείται για την εισαγωγή σε σχολή, τµήµα
ή εισαγωγική κατεύθυνση, για τη σύγκριση της βαθµολογικής του επίδοσης µε την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής,
τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης λαµβάνονται υπόψη η υψηλότερη βαθµολογική του επίδοση ή οι υψηλότερες βαθµολογικές του επιδόσεις στα ειδικά µαθήµατα επιλογής, στα οποία εξετάστηκε.
στ) Η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση του επόµενου σχολικού έτους. Για τον καθορισµό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών ισχύουν οι παρ. 5 έως 8.
Οι σχολές, τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις της
περ. α΄, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε περισσότερα του ενός συγκεκριµένα ειδικά µαθήµατα δύνανται να αποδώσουν διαφορετικούς συντελεστές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. καθενός εξ αυτών. Οι
σχολές, τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των περ.
γ΄ και δ΄, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα µε επιλογή
των υποψηφίων µεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν έναν
συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος επιλογής
ζ) Κάθε σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση της
παρούσας παραγράφου δύναται να ορίζει διαφορετικό
συντελεστή για τον καθορισµό της Ε.Β.Ε. του ειδικού
µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών εντός του διαστήµατος τιµών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την
περ. στ΄ και διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισµό
της Ε.Β.Ε. της σχολής, του τµήµατος ή της εισαγωγικής
κατεύθυνσης εντός του διαστήµατος τιµών που ορίζει ο
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την
παρ. 4. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής
στις ανωτέρω σχολές, τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις εξετάζεται πρώτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή των πρακτικών δοκιµασιών και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.
Στις σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που
υπάγονται στην παρούσα παράγραφο και εντάσσονται
σε περισσότερα του ενός επιστηµονικά πεδία, η Ε.Β.Ε.
της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του συντελεστή που αποφασίζεται ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, µε τον

µικρότερο από τους µέσους όρους των µέσων όρων των
βαθµολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα και στα ειδικά µαθήµατα ή
τις πρακτικές δοκιµασίες ανά επιστηµονικό πεδίο, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των περ. β΄ και ε΄.»
Άρθρο 3
Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων - Προσθήκη
άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α΄193), µετά το άρθρο 4Β, το οποίο
προστέθηκε µε το άρθρο 2 του παρόντος, προστίθεται
άρθρο 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Διαδικασία υποβολής µηχανογραφικού δελτίου
1. Οι υποψήφιοι ηµερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που
συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, µετά από
την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση
των βαθµών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά
εξεταζόµενα µαθήµατα, τα ειδικά µαθήµατα και τις πρακτικές δοκιµασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων των ικανοτήτων συµπληρώνουν µηχανογραφικό δελτίο (µηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης).
Σε αυτό επιλέγουν καθορισµένο αριθµό σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστηµονικό
πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 4Α. Ο αριθµός των επιλογών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστηµονικού πεδίου. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις µε βάση την Ε.Β.Ε. ή τις
Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων
ή πρακτικών δοκιµασιών της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση,
την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση
και τη βαθµολογική τους επίδοση.
2. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καµία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, σύµφωνα µε την παρ. 1, µπορούν να
συµπληρώσουν εκ νέου µηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (µηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισµό επιλογών, όσες σχολές, τµήµατα
ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση µε βάση την
Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών
µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της οικείας σχολής,
τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθµολογική τους επίδοση. Στη
διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των
οικείων σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία της
παρ. 1. Στη διαδικασία υποβολής µηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, σύµφωνα µε την παρούσα, δύνανται να συµµετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 4Δ. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τµήµα ή εισαγωγική
κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).»
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Άρθρο 4
Παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο - Προσθήκη
άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α΄193), µετά το άρθρο 4Γ, το οποίο
προστέθηκε µε το άρθρο 3 του παρόντος, προστίθεται
άρθρο 4Δ ως εξής:
«Άρθρο 4Δ
Παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο
1. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι, που συµµετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις του εκάστοτε σχολικού έτους, δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόµενου σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ. µε την υποβολή παράλληλου µηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριµένος αριθµός θέσεων των δηµόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος
προσδιορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 13Δ,
προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους
των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους. Το παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται
κατά την ίδια περίοδο υποβολής του µηχανογραφικού
δελτίου πρώτης φάσης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4Γ. Οι υποψήφιοι που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το µηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης
όσο και το παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο.
2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα
κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της ισοβαθµίας, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της παρ. 1 καθορίζονται στον Κανονισµό
Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..
3. Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι της παρ. 1, οι οποίοι
δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις
καταρτιζόµενων σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται
προς κάλυψη µε την υποβολή παράλληλου µηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόµενου, σύµφωνα µε το άρθρο 25
του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισµό Λειτουργίας
των Ι.Ε.Κ.. Οι θέσεις καταρτιζόµενων της παρ. 1, οι οποίες παραµένουν κενές µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του παράλληλου µηχανογραφικού δελτίου, διατίθενται προς κάλυψη σύµφωνα µε το άρθρο 25
του ν. 4763/2020 και τον Κανονισµό Λειτουργίας των
Ι.Ε.Κ..»
Άρθρο 5
Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελµατικών Λυκείων Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13
του ν. 4186/2013
Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η εξεταστέα ύλη και τα θέµατα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ηµερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται
σε τέσσερα (4) µαθήµατα της τελευταίας τάξης ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) µαθήµατα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) µαθήµατα ειδικό-

τητας. Τα εξεταζόµενα µαθήµατα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.»
5. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικότερα από τις
διατάξεις της παρούσας, για την εισαγωγή των τελειόφοιτων και υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων
των ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τα δηµόσια Ι.Ε.Κ., ισχύουν οι διατάξεις που ρυθµίζουν την εισαγωγή των τελειόφοιτων και υποψηφίων των ΓΕ.Λ. στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και τα δηµόσια Ι.Ε.Κ., αντίστοιχα, και ιδίως τα άρθρα 4Β έως 4Δ. Όπου στις ανωτέρω
διατάξεις γίνεται λόγος για επιστηµονικό πεδίο, ως προς
τα ΕΠΑ.Λ. νοείται ο τοµέας.
Στα ηµερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. διαµορφώνεται ενιαία από τον µέσο όρο των µέσων όρων των βαθµολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ανά ειδικότητα
στα δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας και στα δύο (2)
µαθήµατα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε
συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύµατα εισαγωγής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήµατος ελάχιστης και µεγίστης τιµής, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 4Β.
Για τον υπολογισµό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα
εξής:
α) Στις σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,
που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τοµείς για
τον υπολογισµό της Ε.Β.Ε., λαµβάνεται υπόψη ο µικρότερος µέσος όρος των µέσων όρων των βαθµολογικών
επιδόσεων των υποψηφίων στα µαθήµατα των τοµέων όπου εντάσσονται οι συγκεκριµένες σχολές, τµήµατα ή
εισαγωγικές κατευθύνσεις.
β) Στις σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,
που εντάσσονται στην κοινή οµάδα όλων των τοµέων,
για τον υπολογισµό της Ε.Β.Ε. λαµβάνεται υπόψη ο µικρότερος µέσος όρος των µέσων όρων των βαθµολογικών επιδόσεων των υποψηφίων όλων των τοµέων.
γ) Στις σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις
του ίδιου τοµέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται
σε διαφορετικά µαθήµατα ειδικότητας, για τον υπολογισµό της Ε.Β.Ε. λαµβάνονται υπόψη οι µέσοι όροι των
βαθµολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα µαθήµατα
εκείνης της ειδικότητας, ο µέσος όρος των οποίων είναι
µικρότερος.
Οι υποψήφιοι ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που
συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, µετά από
την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση
των βαθµών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά
εξεταζόµενα µαθήµατα, τα ειδικά µαθήµατα και τις πρακτικές δοκιµασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων των ικανοτήτων, συµπληρώνουν µηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισµένο αριθµό
σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από
τους τοµείς και την κοινή οµάδα, όπου έχουν πρόσβαση.
Ο αριθµός των δυνατών επιλογών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζοµένου και του αριθµού των σχολών, τµηµάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων της κοινής οµάδας, εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του άρθρου 4Γ.
Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τµήµα ή ει-
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σαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ηµερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ..
Το άρθρο 4Δ εφαρµόζεται µόνο για τους τελειόφοιτους ή υποψηφίους, κατά περίπτωση, των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι δεν επιδιώκουν την εισαγωγή σε αντίστοιχη ειδικότητα Ι.Ε.Κ., σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθρου 34 του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254).»
Άρθρο 6
Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές
εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α
του ν. 4186/2013
1. Η παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (Α΄193)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να επιτύχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις: α) την
Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών
µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της οικείας σχολής,
τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει
τέτοια περίπτωση, της τακτικής εξεταστικής περιόδου,
β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης της τακτικής εξεταστικής περιόδου και γ) συνολικό αριθµό µορίων στα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα τουλάχιστον ίσο µε αυτόν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ηµερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριµένη σχολή,
τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Για τον υπολογισµό
του συνολικού αριθµού µορίων της περ. γ΄ λαµβάνεται
υπόψη ο αριθµός µορίων του τελευταίου επιτυχόντα της
παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ, ανάλογα µε
το ποιος είναι ο µικρότερος.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι υποψήφιοι καταθέτουν µηχανογραφικό δελτίο
µε τις προτιµήσεις τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 4Γ µετά από την ολοκλήρωση
των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση
των βαθµών της τελικής τους επίδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4Β.»
Άρθρο 7
Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση µαθητών περιοχών που πλήττονται
εξαιτίας φυσικών καταστροφών - Αντικατάσταση
της παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013
Η παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την εφαρµογή του παρόντος απαιτείται κάθε
φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθµού των πληγέντων σε σχέση µε τους συµµετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.,
ηµερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά
κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις
για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλο-

γής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι
να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού
µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της οικείας σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την
Ε.Β.Ε. της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) συνολικό αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο του
εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του αριθµού των µορίων
που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους
στη συγκεκριµένη σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Για τον υπολογισµό
του συνολικού αριθµού µορίων της περ. γ΄ λαµβάνεται
υπόψη ο αριθµός µορίων του τελευταίου επιτυχόντα της
παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ, ανάλογα µε
το ποιος είναι ο µικρότερος.»
Άρθρο 8
Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση παλαιών
αποφοίτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Αντικατάσταση της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 3
του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013
1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του
ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιµου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυµούν να διεκδικήσουν
την εισαγωγή τους στις σχολές, τα τµήµατα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α.,
των Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισµού, στις σχολές
των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ. στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, στις Α.Ε.Ν.,
καθώς και στις Σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και
Λιµενοφυλάκων για τα ακαδηµαϊκά έτη που έπονται του
έτους της αποφοίτησής τους από το λύκειο µπορούν:
α) Είτε, εφόσον έχουν συµµετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων ΓΕ.Λ. ή ηµερήσιων
ΕΠΑ.Λ., να µετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, µε την υποβολή µηχανογραφικού δελτίου, µε
βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή
των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της οικείας σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν
συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή,
τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, οι οποίες διαµορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συµµετοχής
στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη
συνολική βαθµολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το δικαίωµα αυτό: αα) δεν αφορά στους
υποψηφίους που συµµετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθµού εισακτέων και αβ) µπορεί να ασκηθεί το επόµενο και το µεθεπόµενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, ειδικά µαθήµατα και
πρακτικές δοκιµασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθµού εισακτέων
κατανέµονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για
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όσους συµµετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αµέσως
προηγούµενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%) για όσους συµµετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις
δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής µηχανογραφικού
δελτίου χωρίς νέα εξέταση, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο και µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε σχολές ή τµήµατα της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του
αριθµού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ..
Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρµόζονται οι παρ.
1 και 2 του άρθρου 4Γ. Θέσεις του οικείου ποσοστού που
δεν καλύπτονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
της παρ. 2 του άρθρου 4Γ, µεταφέρονται διαδοχικά: i)
στις θέσεις των υποψηφίων που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων ΓΕ.Λ. και ii) στις
θέσεις των υποψηφίων που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ., εφόσον οι προς
µεταφορά θέσεις ανήκουν σε σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες παραµένουν κενές
θέσεις µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής
µηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης των υποψηφίων
των ηµερήσιων ΓΕ.Λ. και ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ. που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους,
β) είτε να συµµετέχουν, όποιο έτος επιθυµούν, στις
πανελλαδικές εξετάσεις µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ηµερήσιου ΓΕ.Λ.,
γ) είτε για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ, καθώς και τους
κατόχους ισότιµου τίτλου ΕΠΑ.Λ., και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 και
στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι απόφοιτοι προηγούµενων ετών που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθµών της
τελικής τους επίδοσης, συµπληρώνουν µηχανογραφικό
δελτίο, σύµφωνα µε τα άρθρα 4Γ και 4Δ.»
Άρθρο 9
Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση διακριθέντων σε Ολυµπιάδες Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 3194/2003
Η περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003
(Α΄ 267) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Προϋπόθεση για την εγγραφή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία, είναι η επίτευξη
της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε.
του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της οικείας σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση,
καθώς και της Ε.Β.Ε. της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης σύµφωνα µε τον ν. 4186/2013
(Α΄193).»

Άρθρο 10
Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών -Αντικατάσταση
της τέταρτης υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34
του ν. 2725/1999
Η τέταρτη υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999 (Α΄121) αντικαθίσταται ως εξής:
«Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών και αθλητριών, µε την προϋπόθεση της συνδροµής όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στις
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι.. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µηχανογραφικό
δελτίο µετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, σύµφωνα µε τους όρους που ισχύουν για τους υποψηφίους της κατηγορίας τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή των
ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της οικείας
σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής,
τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση συνολικού αριθµού µορίων τουλάχιστον ίσου µε
το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθµού των µορίων του
τελευταίου εισαχθέντος ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική
κατεύθυνση στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, σύµφωνα µε τον
ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Για τη συνδροµή της περ. β΄ λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός µορίων του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ
του ν. 4186/2013, ανάλογα µε το ποιος είναι ο µικρότερος. Το σύνολο των µορίων των υποψηφίων της παρούσας εξάγεται ύστερα από προσαύξηση του αριθµού των
µορίων που προκύπτει από τη βαθµολογική τους επίδοση
ως ακολούθως:»
Άρθρο 11
Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις - Αντικατάσταση
της παρ. 1 και των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3
και προσθήκη παρ. 5 έως 7 στο άρθρο 13Δ
του ν. 4186/2013
1. Η παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων λυκείων για συµµετοχή
στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών
µαθηµάτων, µουσικών µαθηµάτων και πρακτικών δοκιµασιών, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
β) Η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών
δοκιµασιών, σύµφωνα µε την παρ. 4 και την περ. στ΄ της
παρ. 9 του άρθρου 4Β, αντίστοιχα, καθώς και ο αριθµός
των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων, στα οποία
απαιτείται να έχει εξεταστεί ο υποψήφιος, προκειµένου
να ληφθούν υπόψη οι βαθµολογίες του για τον υπολογισµό της Ε.Β.Ε. των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων και της Ε.Β.Ε. των ειδικών µαθηµάτων ή
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πρακτικών δοκιµασιών.
γ) Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για τις σχολές συναρµοδιότητας άλλων υπουργείων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 4Β. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών,
τµηµάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων συγκεντρώνεται σε µία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο.
δ) Ο αριθµός των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων, στα οποία απαιτείται να εξεταστεί ο υποψήφιος,
προκειµένου να συµµετάσχει στη διαδικασία επιλογής
για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και ο
τρόπος υπολογισµού του συνολικού αριθµού µορίων εισαγωγής µε βάση τους γραπτούς βαθµούς των πανελλαδικών εξετάσεων και τον βαθµό των πρακτικών δοκιµασιών.
ε) Το ποσοστό των δυνατών επιλογών σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων που µπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4Γ, και την παρ. 5 του άρθρου 13, ο χρόνος, τόπος
και τρόπος υποβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 4Γ, της δήλωσης ή των δηλώσεων προτίµησης (µηχανογραφικού)
των υποψηφίων, µαθητών και αποφοίτων, που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η απόφαση καθορισµού του ποσοστού των δυνατών επιλογών δύναται να
εκδίδεται ή να τροποποιείται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του επόµενου σχολικού έτους.
στ) Μετά από πρόταση των σχολών και τµηµάτων, οι
σχολές και τα τµήµατα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά µαθήµατα, πρακτικές δοκιµασίες ή υγειονοµικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά
µαθήµατα, οι πρακτικές δοκιµασίες ή οι υγειονοµικές εξετάσεις που απαιτούνται.
ζ) Ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθµολόγησης των ειδικών µαθηµάτων, των µουσικών µαθηµάτων, των πρακτικών δοκιµασιών ή υγειονοµικών εξετάσεων, η προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης
των υποψηφίων για συµµετοχή στις εξετάσεις αυτές και
εκδήλωσης της προτίµησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
η) Η ακριβής κατάταξη των τµηµάτων των παρ. 1 και 2
του άρθρου 4 στα επιστηµονικά πεδία. Η απόφαση του
πρώτου εδαφίου εκδίδεται έως τις 15 Μαΐου του κάθε
σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόµενου σχολικού έτους.
θ) Ο καθορισµός του αριθµού εισακτέων ανά σχολή,
τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α.
και των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους ύστερα από γνώµη
των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων
και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις των εισαγωγικών κατευθύνσεων, η γνώµη υποβάλλεται από το τµήµα, στο οποίο
αυτές υπάγονται.
ι) Ο αριθµός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται: ια) στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997
(Α΄ 188), ιβ) στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και
ιγ) στο άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156).
ια) Οι διαδικασίες σχετικά µε τις εξετάσεις εισαγωγής

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ως προς τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής αυτών, το πρόγραµµα των εξετάσεων,
τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων µαθηµάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων µε αναπηρία και µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3
του ν. 3699/2008 (Α΄199), καθώς και αυτών που πάσχουν
από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων
που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεµάτων, τον τρόπο
ορισµού, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις
υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης
των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον
τρόπο ορισµού των βαθµολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθµών των γραπτών.
ιβ) Η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατοµικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη
διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο, καθώς και για την έκδοση των αποτελεσµάτων.
ιγ) Ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθµών.
ιδ) Ο τρόπος επεξεργασίας των βαθµολογικών στοιχείων και των δηλώσεων προτίµησης υποψηφίων (µηχανογραφικό), τα κριτήρια ισοβαθµίας, η κατάρτιση των πινάκων εισαγοµένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους
υποψηφίους και στα οικεία τµήµατα ή σχολές εισαγωγής.
ιε) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των
εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και
κάθε σχετικό θέµα µε την οργάνωση και την εφαρµογή
των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
ιστ) Ο τρόπος υποβολής και ο αριθµός των δυνατών
προτιµήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου µηχανογραφικού δελτίου.
ιζ) Κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
2. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 13Δ του
ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Ειδικές διατάξεις που θέτουν πρόσθετες προϋποθέσεις, διαδικασίες και όρους εισαγωγής για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.), τις
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών
(Α.Σ.Σ.Υ.), τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων
(Σ.Σ.Α.Σ.), τις Σχολές της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και τις σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων, παραµένουν σε ισχύ.
β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του συναρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται ο αριθµός εισακτέων ανά Σχολή στα
Α.Σ.Ε.Ι., τις Α.Σ.Σ.Υ., τη Σ.Σ.Α.Σ., τις Σχολές της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και τις Σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων. Η απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται κατ’ έτος µέχρι τις 30
Απριλίου και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του
οικείου σχολικού έτους.»
3. Στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013 προστίθενται παρ.
5 έως 7 ως εξής:
«5. Με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζεται ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και
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5 του άρθρου 4Β, καθώς και ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών ανά σχολή,
τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύµφωνα µε την περ.
στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 4Β. Εάν κάποιο ίδρυµα εισαγωγής δεν καθορίσει τον ανωτέρω συντελεστή, ο καθορισµός του γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου
4Β.
6. Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα, καθορίζονται µε απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τµήµα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.
Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τµήµα, στο οποίο υπάγονται.
Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα
από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα
εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 20%. Το άθροισµα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό µάθηµα ή πρακτικές δοκιµασίες, ο συντελεστής βαρύτητας
που αποδίδεται στο ειδικό µάθηµα ή τις πρακτικές δοκιµασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Οι σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά µαθήµατα µε επιλογή των υποψηφίων µεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά µαθήµατα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε
20%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά µαθήµατα το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό
που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά µαθήµατα δεν
µπορεί να είναι µικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά µαθήµατα προστίθενται στο 100% που
αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυµα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας
του προηγούµενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα ανά επιστηµονικό πεδίο και
αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τµήµατα και
εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστηµονικού
πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί µε απόφαση της συγκλήτου. Για τις σχολές συναρµοδιότητας
άλλων Υπουργείων οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού. Για τον καθορισµό των συντελεστών
βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί που εφαρµόζονται
κατά τον καθορισµό των συντελεστών βαρύτητας µε απόφαση της συγκλήτου. Οι αποφάσεις της παρούσας εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση του επόµενου σχολικού έτους.
Το σύνολο των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδι-

κά εξεταζόµενων µαθηµάτων που ορίζουν οι σχολές, τα
τµήµατα και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις, σύµφωνα µε
την παρούσα συγκεντρώνεται σε µία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού
Συµβουλίου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),
καθορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθµός των διατιθέµενων θέσεων στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. για τους τελειόφοιτους
και τους υποψήφιους που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε σχολικό έτος, οι οποίοι υποβάλλουν
παράλληλο µηχανογραφικό δελτίο. Ο καθορισµός του αριθµού εισακτέων ανά ειδικότητα και Ι.Ε.Κ. εκδίδεται έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους και ισχύει για την υποβολή
του παράλληλου µηχανογραφικού δελτίου του ίδιου
σχολικού έτους.»
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 12
Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.
1. Τα Α.Ε.Ι. εφαρµόζουν τεχνικά ή άλλα αναγκαία µέτρα για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός
των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ζωής
και της σωµατικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων
φυσικών προσώπων - επισκεπτών και της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι..
2. Κάθε Α.Ε.Ι., µε κριτήριο το µέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εµφάνισης παραβατικών συµπεριφορών και τη διαβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας
και προστασίας του, τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά
συστήµατα ασφάλειας που καλύπτουν µέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του. Ως τέτοια συστήµατα λογίζονται ιδίως: α) µέσα επιτήρησης µε
τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., β) ηλεκτρονικά µηχανήµατα ανίχνευσης απαγορευµένων αντικειµένων και
ουσιών στις εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων
των Α.Ε.Ι., γ) µέσα ειδοποίησης άµεσου κινδύνου µε φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερµός και δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρµολόγησης.
Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών µέτρων ασφάλειας
της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαµβάνει µέτρα
που συµβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, όπως η εφαρµογή φωτισµού ασφάλειας σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η
πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας. Η εγκατάσταση και
λειτουργία των τεχνικών µέτρων της περ. α΄ εντός των
Α.Ε.Ι. επιτρέπεται µόνο για την πρόληψη και αντιµετώπι-
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ση των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στα κεφάλαια έκτο, δέκατο τρίτο, δέκατο πέµπτο, δέκατο έκτο,
δέκατο όγδοο, δέκατο ένατο και εικοστό τρίτο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95)
και τα κακουργήµατα της νοµοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Αντικείµενο της αντιµετώπισης του προηγούµενου εδαφίου συνιστά και η απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ταυτοποίησης του δράστη.
3. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και
Λήψης Σηµάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται µε όλα τα τεχνολογικά συστήµατα ασφάλειας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του
Α.Ε.Ι., η λειτουργία του οποίου υποστηρίζεται από το
προσωπικό των άρθρων 14 και 18. Η απόφαση για την εγκατασταση και λειτουργία του «Κέντρου Ελέγχου και
Λήψης Σηµάτων και Εικόνων» εκδίδεται ύστερα απο διενεργεια Μελέτης Εκτιµησης Αντικτυπου σχετικά µε την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων - Γ.Κ.Π.Δ., L 119) και το άρθρο 65 του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η απόφαση δεν µπορει να εχει
χρονικη ισχυ ανωτερη της τριετιας και υποκειται σε περιοδικη αξιολογηση και επικαιροποίηση σύµφωνα µε τις
προτάσεις του οικείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων. Η Μελέτη Εκτίµησης Αντικτύπου διενεργείται από
τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την
έναρξη χρήσης των συστηµάτων ασφάλειας της παρ. 2
και την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του παρόντος άρθρου.
4. Με απόφαση της συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας
και Προστασίας του άρθρου 15, εγκρίνεται σχέδιο ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι. που καταρτίζεται σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 και στο οποίο περιλαµβάνονται όλα τα τεχνικά και άλλα αναγκαία
µέτρα ασφάλειας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, το χρονοδιάγραµµα και
οι χώροι εφαρµογής. Το σχέδιο ασφάλειας και προστασίας καταρτίζεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και επικαιροποιείται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Α.Ε.Ι.. Η απόφαση
κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την ευθύνη του
πρύτανη και εξαιρείται της υποχρέωσης δηµοσίευσής
της στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σηµάτων και Εικόνων», αυτό τίθεται σε λειτουργία εντός
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του διατάγµατος της
παρ. 10.
5. Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος άρθρου, τα Α.Ε.Ι. ενεργούν υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η Ελληνική Αστυνοµία, εφόσον στο
Α.Ε.Ι. έχει διατεθεί προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι., ενεργεί ως
Υπεύθυνος Επεξεργασίας για επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρ. 4 του

άρθρου 18. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας λαµβάνουν όλα
τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη
από τον σχεδιασµό και εξ ορισµού, και υπόκεινται σε όλες τις εκ της ως άνω ιδιότητάς τους απορρέουσες υποχρεώσεις. Οι λεπτοµέρειες για τη συµµόρφωση εκάστου προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία, ιδίως όσον αφορά στα καθήκοντά τους
για την ικανοποίηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων
των δεδοµένων, για την ενηµέρωσή τους, ως προς τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων
και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα καθορίζονται µε Μνηµόνιο Συνεργασίας, που επικυρώνεται µε κοινή απόφαση
των συναρµόδιων Υπουργών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ακόλουθα:
α) Ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ορίζονται το Α.Ε.Ι. και
η Ελληνική Αστυνοµία, αντιστοίχως εφόσον στο Α.Ε.Ι. έχει διατεθεί προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι..
β) Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται σαφώς στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και στην παρ. 4 του άρθρου 18, αντιστοίχως.
γ) Τα εν λόγω συστήµατα δεν καταγράφουν τις πανεπιστηµιακές παραδόσεις, τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και τους χώρους εργασίας του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.
δ) Το Α.Ε.Ι. υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 έως 39 του Γ.Κ.Π.Δ. και 6 έως 8 του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137) αναφορικά µε τον ορισµό Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων.
ε) Τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, ο
χρόνος τήρησης και οι αποδέκτες αυτών καθορίζονται
µε διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 10.
7. Με απόφαση της συγκλήτου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας, εγκρίνονται τα σχέδια της περ. η΄ της παρ. 2
του άρθρου 14, ο εσωτερικός κανονισµός της περ. στ΄
της παρ. 4 του άρθρου 15, καθώς και οι µελέτες της περ.
ζ΄ της ίδιας παρ. 4 του ίδιου άρθρου, και ενσωµατώνονται στο σχέδιο ασφάλειας και προστασίας ως παραρτήµατα αυτού.
8. Κατά τη διαµόρφωση και υλοποίηση του παρόντος
τα Α.Ε.Ι. και η Ελληνική Αστυνοµία αντιστοίχως µεριµνούν για την εφαρµογή και τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., την Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για
τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης
ή δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών
κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο
2008/977/ΔΕΥ του Συµβουλίου (L 119) και τον
ν. 4624/2019.
9. Για την αποτελεσµατική προστασία των προσωπικών δεδοµένων εφαρµόζονται αναλογικώς οι εγγυήσεις
που προβλέπονται στο π.δ. 75/2020 (Α΄ 173).
10. Με διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουρ-
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γού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ορίζονται η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία
των τεχνικών που εφαρµόζουν τα Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε το
παρόν Κεφάλαιο, τα κριτήρια για την τήρηση της αναλογικότητας µεταξύ των χρησιµοποιούµενων µέσων και
του επιδιωκόµενου σκοπού, το είδος των προσωπικών
δεδοµένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και οι αποδέκτες,
ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδοµένων, η διαδικασία καταστροφής, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων επιτήρησης, τα δικαιώµατα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδοµένα και κάθε σχετικό
θέµα, σύµφωνα µε τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
ρυθµίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα σχετικά µε: α) οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την
ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων στον βαθµό που δεν ορίζονται από το άρθρο 11 του
π.δ. 75/2020 ή σε εκτέλεση αυτού, β) τεχνικά θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης των συστηµάτων.
Άρθρο 13
Άσκηση αρµοδιοτήτων επί θεµάτων ασφάλειας
και προστασίας
1. Ο πρύτανης είναι αρµόδιος για θέµατα ασφάλειας
και προστασίας του Α.Ε.Ι. και στο πλαίσιο αυτό:
α) προεδρεύει της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. του άρθρου 15,
β) εγκρίνει τον Κανονισµό Ελεγχόµενης Πρόσβασης
του άρθρου 16, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.,
γ) αποφασίζει τη λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για τη
διασφάλιση της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας
του Α.Ε.Ι.,
δ) εποπτεύει τη λειτουργία της Μονάδας Ασφάλειας
και Προστασίας Α.Ε.Ι. του άρθρου 14,
ε) µεριµνά για την πιστή εφαρµογή του σχεδίου ασφάλειας και προστασίας και του κανονισµού ελεγχόµενης
πρόσβασης από το προσωπικό του άρθρου 14, λαµβάνοντας τα αναγκαία προς τούτο οργανωτικά µέτρα,
στ) επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τους επικεφαλής
και το προσωπικό του άρθρου 18 που έχει διατεθεί στο
Α.Ε.Ι.,
ζ) συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων του Α.Ε.Ι.,
η) ως νόµιµος εκπρόσωπος ενώπιον κάθε δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, επιδιώκει δικαστικά ή εξώδικα την αποζηµίωση του Α.Ε.Ι. για τις φθορές της περιουσίας του.
2. Με απόφαση του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της συγκλήτου, δύναται να ανατίθεται ο τοµέας ευθύνης της ασφάλειας και προστασίας
και να µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες της παρ. 1 σε έναν από τους αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι..
Άρθρο 14
Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας
1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται αυτοτελής υπηρεσία µε
τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας στον πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Της µονάδας προΐσταται µόνιµος υπάλληλος κατηγορίας ή κλά-

δου ΠΕ ή ΤΕ, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 έως 87 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
2. Η µονάδα έχει ως αποστολή την εφαρµογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των µέτρων για θέµατα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., µε
στόχο την εξασφάλιση της οµαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και
λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Ειδικότερα, η
Μονάδα είναι αρµόδια για:
α) την εξασφάλιση της οµαλής και εύρυθµης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,
β) τη φύλαξη των υποδοµών και εγκαταστάσεων του
Α.Ε.Ι.,
γ) την εφαρµογή του συστήµατος ελεγχόµενης πρόσβασης,
δ) τη στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σηµάτων και Εικόνων,
ε) τον σχεδιασµό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του
Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδοµών και του εξοπλισµού του Α.Ε.Ι.,
στ) την υποστήριξη του πρύτανη του Α.Ε.Ι. σε θέµατα
ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της,
ζ) τον σχεδιασµό προγραµµάτων, δράσεων, σεµιναρίων, ενηµερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων
συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία µε
φορείς του δηµοσίου τοµέα ή κοινωνικούς φορείς, µε
σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς,
καθώς και για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων,
η) την τήρηση µητρώου όλων των µέσων, ηλεκτρονικών συστηµάτων και τεχνολογικού εξοπλισµού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Α.Ε.Ι. και
την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιµετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς
της Πολιτείας.
3. Η µονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του
Α.Ε.Ι. και προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση
της µονάδας. Το έκτακτο προσωπικό επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 4485/2017
(Α΄114) και η µέγιστη διάρκεια απασχόλησής του ισούται µε τη διάρκεια του έργου/προγράµµατος, το οποίο
δεν µπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Η µισθοδοσία
του έκτακτου προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισµό
έργου/προγράµµατος χρηµατοδοτούµενου από ίδιους
πόρους του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 6
του άρθρου 59 του ν. 4485/2017. Ειδικά τα καθήκοντα
των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 επιτρέπεται να ανατίθενται σε ιδιώτες, κατόπιν σύναψης σχετικής σύµβασης
παροχής υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Άρθρο 15
Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.
1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται Επιτροπή Ασφάλειας και
Προστασίας (Ε.Α.Π.) του Α.Ε.Ι. µε διετή θητεία. Σκοπός
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της Ε.Α.Π. είναι η υποβολή εισηγήσεων στα αρµόδια όργανα για τη χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας, η πρόταση, θέσπιση και εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του
Α.Ε.Ι., η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση διδακτικού,
διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών σε θέµατα ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης κρίσεων σε
περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και η προστασία των υποδοµών και
του εξοπλισµού του Α.Ε.Ι. από κάθε είδους κινδύνους.
2. Η Ε.Α.Π. συγκροτείται µε απόφαση της συγκλήτου
του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του πρυτανικού συµβουλίου και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εξαιρείται της υποχρεωτικής δηµοσίευσης στο πρόγραµµα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την
ευθύνη του πρύτανη ή του αρµόδιου αντιπρύτανη.
3. Η Ε.Α.Π. αποτελείται από:
α) Τον Πρύτανη ή τον αρµόδιο ανά περίπτωση Αντιπρύτανη για θέµατα ασφάλειας και προστασίας, ως πρόεδρο,
β) τέσσερα (4) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα οποία προέρχονται, κατά το δυνατόν, από διαφορετικές σχολές του Α.Ε.Ι.,
γ) τον προϊστάµενο της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας,
δ) τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι..
Ο τεχνικός ασφαλείας του Α.Ε.Ι. συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Α.Ε.Ι. χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ο επικεφαλής της Οµάδας Προστασίας Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος (Ο.Π.Π.Ι.) του Α.Ε.Ι., ο οποίος υποδεικνύεται από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, µπορεί να καλείται
στις συνεδριάσεις και να συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου.
4. Για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, η Ε.Α.Π. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει και υποβάλλει προς τη σύγκλητο του
Α.Ε.Ι. σχέδιο ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι., στο
οποίο περιλαµβάνονται τα προτεινόµενα τεχνικά και µη
µέτρα ασφάλειας και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής
τους στους χώρους του ιδρύµατος, µε σκοπό την αναβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδοµών του Α.Ε.Ι., καθώς και εισηγήσεις για τη βελτίωση αυτού,
β) εισηγείται προς τη σύγκλητο την προµήθεια ειδών ή
παροχή υπηρεσιών µέσω των οποίων επιτυγχάνονται η
αναβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας του Α.Ε.Ι. και η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του σχεδίου της
περ. α΄,
γ) καταρτίζει ετήσιο πλάνο µέτρων προστασίας για τη
φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του
Α.Ε.Ι., µε έµφαση στα κτίρια του Α.Ε.Ι. και τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται αυξηµένη εγκληµατικότητα, καθώς και σε αυτούς που χρήζουν ειδικής µέριµνας ή προστασίας, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση
στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,
δ) σχεδιάζει την υλοποίηση προγραµµάτων, δράσεων,
σεµιναρίων, ενηµερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και
άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία µε φορείς του δηµόσιου τοµέα ή κοινωνικούς φορείς, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και

διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για
την πρόληψη της παραβατικής συµπεριφοράς εντός των
Α.Ε.Ι., όπως της άσκησης σωµατικής και λεκτικής βίας,
της χρήσης ναρκωτικών, της ένταξης σε εγκληµατικές οµάδες, της ρατσιστικής βίας και της φθοράς της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι.,
ε) συνιστά και συγκροτεί ειδικές οµάδες που υποστηρίζουν το έργο της Ε.Α.Π. για την αποτελεσµατικότερη
άσκηση των αρµοδιοτήτων της, όπως οµάδα διαχείρισης
κρίσεων και καταστροφών και οµάδα πυροπροστασίας,
σε συνεργασία µε το Πυροσβεστικό Σώµα ή τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
στ) καταρτίζει εσωτερικό κανονισµό για τη διαχείριση
φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών και υποβάλλει αυτόν προς έγκριση στη σύγκλητο
του Α.Ε.Ι.,
ζ) επιµελείται της σύνταξης και εκπόνησης µελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και εγκατάστασης-τοποθέτησης των µέτρων και µέσων πυροπροστασίας που απαιτούνται, σε συνεργασία µε το Πυροσβεστικό Σώµα ή τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη,
η) καταρτίζει σχέδιο του κανονισµού ελεγχόµενης
πρόσβασης σύµφωνα µε το άρθρο 16,
θ) εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, εφόσον
το προσωπικό αντίστοιχης κατηγορίας/ειδικότητας που
υφίσταται δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του
Α.Ε.Ι.,
ι) ορίζει τεχνικό ασφάλειας, σύµφωνα µε τον Κώδικα
νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων
(ν. 3850/2010, Α΄ 84),
ια) σχεδιάζει και οργανώνει τη διεξαγωγή ασκήσεων
ετοιµότητας,
ιβ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που καθορίζεται στον
εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι.,
ιγ) εισηγείται στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι. ως προς την ύπαρξη αναγκών σε προσωπικό του άρθρου 18.
5. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Ε.Α.Π.
συνεργάζεται µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς της
Πολιτείας, εκπρόσωποι των οποίων µπορούν να καλούνται για να εκφράσουν τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις της επιτροπής.
Άρθρο 16
Κανονισµός ελεγχόµενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.
1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εφαρµόζεται υποχρεωτικά σύστηµα
ελεγχόµενης πρόσβασης για την τήρηση της τάξης και
της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την
προστασία της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας
του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των
φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων – επισκεπτών
και της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι., καθώς και για την εν γένει εύρυθµη και οµαλή λειτουργία
του Α.Ε.Ι. και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου.
2. Το σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης εφαρµόζεται
κατά την είσοδο σε πανεπιστηµιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι.. Οι πανεπιστηµιουπόλεις
(campus) των Α.Ε.Ι. περιβάλλονται από περιµετρική περίφραξη ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων και
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του πρύτανη του Α.Ε.Ι. και προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, δύναται να εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, η κατασκευή της περίφραξης ασφαλείας του προηγούµενου εδαφίου και των συναφών προς αυτή στοιχείων και κατασκευών. Η απόφαση περιέχει τους ειδικότερους όρους
και τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για την κατασκευή της
ως άνω περίφραξης και των συναφών προς αυτή στοιχείων και κατασκευών, επέχει δε θέση οικοδοµικής αδείας.
Ως απαιτούµενα δικαιολογητικά ορίζονται:
α) Τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές, στο οποίο σηµειώνονται η περίφραξη και
οι διαστάσεις της,
β) τεχνική έκθεση µηχανικού, στην οποία περιγράφονται και αιτιολογούνται η µορφή, ο τρόπος κατασκευής
και οι διαστάσεις της περίφραξης, τα συνοδά αυτής έργα
και εγκαταστάσεις, καθώς και όποιοι στατικοί υπολογισµοί απαιτούνται,
γ) φωτογραφίες του ακινήτου και του περιβάλλοντος
χώρου αυτού, και
δ) κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου, µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 212), όπου απαιτείται.
3. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή του συστήµατος
ελεγχόµενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους
του Α.Ε.Ι. µε αιτιολογηµένη απόφαση της συγκλήτου
του Α.Ε.Ι., το σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης εφαρµόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους του, όπως κτίρια και υποδοµές.
4. Με απόφαση του πρύτανη του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφάλειας και
Προστασίας, εγκρίνεται, εντός τεσσάρων (4) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος, ο κανονισµός ελεγχόµενης πρόσβασης του οικείου Α.Ε.Ι. και τίθεται σε λειτουργία το σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης. Στον κανονισµό καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Α.Ε.Ι., οι οποίοι εξαιρούνται από την εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης πρόσβασης λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, του
σκοπού χρήσης τους ή των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτούς, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις,
β) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα πρόσβασης
σε χώρους ελεγχόµενης πρόσβασης του Α.Ε.Ι., όπως τα
µέλη Δ.Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
Ειδικού
Τεχνικού
Εργαστηριακού
Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό,
γ) η καταγραφή των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων
του Α.Ε.Ι. στους οποίους έχουν δικαίωµα ελεγχόµενης
πρόσβασης τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση µε το Α.Ε.Ι.,
δ) θέµατα σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία
εξοπλισµού ελέγχου πρόσβασης προσώπων, οχηµάτων
και αντικειµένων κατά την είσοδο σε κτίρια και λοιπές
κρίσιµες υποδοµές των Α.Ε.Ι.,
ε) οι µέθοδοι ελέγχου ταυτοπροσωπίας φυσικών προσώπων για την είσοδό τους σε χώρους ελεγχόµενης
πρόσβασης και καταγραφής των προσωπικών στοιχείων
τρίτων φυσικών προσώπων, ο χρόνος τήρησης των προ-

σωπικών δεδοµένων των φυσικών προσώπων και οι αποδέκτες αυτών,
στ) η διαβάθµιση του επιπέδου ελέγχου ασφάλειας για
την πρόσβαση σε χώρους που κρίνονται ιδιαίτερης σηµασίας για τη λειτουργία του Α.Ε.Ι., όπως τα κτίρια διοίκησης, του Ε.Λ.Κ.Ε. ή εργαστήρια µε ακριβό εξοπλισµό,
ζ) τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία χορήγησης αδειών πρόσβασης σε τρίτους,
η) τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων ήδη από
τον σχεδιασµό και εξ ορισµού.
5. Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος το εκάστοτε Α.Ε.Ι. ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου
Επεξεργασίας, σύµφωνα µε την περ. 7 του άρθρου 4 του
Γ.Κ.Π.Δ., λαµβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη από τον σχεδιασµό και εξ ορισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Γ.Κ.Π.Δ., και υπόκειται σε
όλες τις εκ της ως άνω ιδιότητάς του απορρέουσες υποχρεώσεις.
Άρθρο 17
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται
θέµατα που σχετίζονται µε την εγκατάσταση και λειτουργία των τεχνικών που εφαρµόζουν τα Α.Ε.Ι. και ζητήµατα προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
σύµφωνα µε την περ. ε΄ της παρ. 6 και το πρώτο εδάφιο
της παρ. 10 του άρθρου 12.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά
θέµατα σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 12.
3. Με απόφαση της συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Α.Π. του άρθρου 15:
α) Εγκρίνεται το σχέδιο ασφάλειας και προστασίας
του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 12,
β) εγκρίνονται τα σχέδια της περ. η΄ της παρ. 2 του
άρθρου 14, ο εσωτερικός κανονισµός της περ. στ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 15, καθώς και οι µελέτες της περ. ζ΄
της ίδιας παρ. 4 του ίδιου άρθρου, σύµφωνα µε την παρ.
7 του άρθρου 12.
4. Με απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του πρυτανικού συµβουλίου
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συγκροτείται η Ε.Α.Π. του άρθρου 15 σύµφωνα µε την παρ.
2 του ίδιου άρθρου.
5. Με αιτιολογηµένη απόφαση της συγκλήτου του
Α.Ε.Ι. διαπιστώνεται η µη δυνατότητα εφαρµογής του
συστήµατος ελεγχόµενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 16 για την εφαρµογή της ίδιας διάταξης.
6. Με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της συγκλήτου, δύναται να ανατίθεται ο τοµέας ευθύνης της ασφάλειας και προστασίας
και να µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες της παρ. 1 του
άρθρου 13 σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι.,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
7. Με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Ε.Α.Π., εγκρίνεται ο κανονισµός ελεγχόµενης πρόσβασης του Α.Ε.Ι. και τίθεται σε
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λειτουργία το σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 16.
8. Με τον οργανισµό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται το επίπεδο λειτουργίας, η δοµή και η διάρθρωση της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του άρθρου 14.
9. Με απόφαση της Ε.Α.Π. συνιστώνται και συγκροτούνται ειδικές οµάδες που υποστηρίζουν το έργο της,
σύµφωνα µε την περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 15.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 18
Σύσταση Οµάδων Προστασίας
Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων
1. Συνιστώνται Οµάδες Προστασίας Πανεπιστηµιακών
Ιδρυµάτων (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες συγκροτούνται από αστυνοµικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προσλαµβάνονται για τον σκοπό αυτό σύµφωνα µε το άρθρο
9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161).
2. Το προσωπικό της παρ. 1 διατίθεται σε Α.Ε.Ι. µε κριτήριο την ύπαρξη και την έκταση των αναγκών που διαπιστώνονται και ανακατανέµεται ανάλογα µε τις περιστάσεις, χωρίς χρονικό περιορισµό.
3. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. συνεργάζεται µε τον
πρύτανη ή τον αρµόδιο αντιπρύτανη, καθώς και µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύµατος. Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. διευκολύνουν το προσωπικό των
Ο.Π.Π.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως
αυτά ορίζονται στην παρ. 4.
4. Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους
των Α.Ε.Ι., όσο και των υποδοµών αυτών. Οι Ο.Π.Π.Ι. είναι αρµόδιες για την άσκηση αστυνοµικών καθηκόντων
εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και ιδίως για:
α) Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιµετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.,
β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου
και Λήψης Σηµάτων και Εικόνων µαζί µε το προσωπικό
των Α.Ε.Ι.,
γ) την πραγµατοποίηση περιπολιών στο πλαίσιο των
καθηκόντων της περ. α΄.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό
των Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο, συνεργάζεται µε
τις αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες και ασκεί όλες τις κατά νόµο αρµοδιότητες σύµφωνα και µε την παρ. 3 του
άρθρου 3 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
5. Για τη συγκρότηση των Ο.Π.Π.Ι. συνιστώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χίλιες τριάντα (1.030)
οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, οι οποίες
κατανέµονται σε Υπηρεσίες, σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). Το προσωπικό των
Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνοµία, η εν γένει
υπηρεσιακή του κατάσταση ρυθµίζεται από τις πάγιες
διατάξεις που διέπουν το αστυνοµικό προσωπικό και
τους ειδικούς φρουρούς και η µισθοδοσία του βαρύνει
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
6. Με διάταγµα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Προστασίας
του Πολίτη, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της
αποστολής των Ο.Π.Π.Ι., καθορίζονται οι ειδικότεροι ό-

ροι και προϋποθέσεις σχετικά µε τη διαδικασία διάθεσης
του προσωπικού των Ο.Π.Π.Ι., τα ζητήµατα οργάνωσης,
συγκρότησης, λειτουργίας και εξοπλισµού των Ο.Π.Π.Ι.,
οι ειδικότεροι όροι και λεπτοµέρειες σχετικά µε την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 19
Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2734/1999
Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161)
συµπληρώνεται το τρίτο εδάφιο ως προς τις Οµάδες
Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου, η οποία διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Οι ειδικοί φρουροί εκτελούν: α) καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνοµικού ενδιαφέροντος, ιδίως
κτιρίων και εγκαταστάσεων δηµοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισµών κοινής ωφέλειας, διπλωµατικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών αξιωµατούχων και β) υπηρεσίες περιπολιών. Επίσης, δύναται να
διατίθενται για τη στελέχωση Ειδικών Αστυνοµικών Υπηρεσιών ή τη συγκρότηση ειδικών µονάδων και µεταβατικών αποσπασµάτων προς αντιµετώπιση ιδιαίτερων µορφών εγκληµατικότητας και αναζήτηση διωκοµένων ή εξαφανισθέντων προσώπων. Ακόµη δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και µεταγωγής
κρατουµένων και φρούρησης αστυνοµικών υπηρεσιών
και κρατητηρίων αυτών, καθώς και για τη συγκρότηση
των Οµάδων Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων
(Ο.Π.Π.Ι.). Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων
έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις µε
το αστυνοµικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται
στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων. Στους ειδικούς φρουρούς που στελεχώνουν τις Οµάδες Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (Ο.Π.Π.Ι.), επιτρέπεται
η άσκηση προανακριτικών καθηκόντων για το διάστηµα
που υπηρετούν σε αυτές και για υποθέσεις των οποίων
επιλαµβάνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.»
Άρθρο 20
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Προστασίας
του Πολίτη, καθορίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε
τις Ο.Π.Π.Ι. σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 21
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στους φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου
κύκλου σπουδών.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται ως:
α) «Ίδρυµα», το Α.Ε.Ι., οι επιµέρους οργανικές µονάδες του, τα νοµικά πρόσωπα και οι ειδικές δοµές που
συνδέονται θεσµικά ή συνεργάζονται µε αυτό, σύµφωνα
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µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις του οργανισµού του ιδρύµατος και του εσωτερικού κανονισµού.
β) «Προπτυχιακοί φοιτητές», «µεταπτυχιακοί φοιτητές» και «υποψήφιοι διδάκτορες», οι φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, αντίστοιχα.
Όπου στο παρόν Κεφάλαιο χρησιµοποιείται ο όρος «φοιτητής», χωρίς περαιτέρω διακρίσεις, νοούνται οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών.
γ) «Μέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας», τα µέλη
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
καθώς και το διοικητικό και εν γένει προσωπικό του
Α.Ε.Ι., οι επιστηµονικοί συνεργάτες, το λοιπό βοηθητικό
και έκτακτο διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, οι επισκέπτες καθηγητές, οι µεταδιδακτορικοί ερευνητές και
επισκέπτες, οι καθηγητές αλλοδαπής µε παράλληλη απασχόληση, οι οµότιµοι και επίτιµοι καθηγητές, οι ερευνητές ή άλλα µέλη που δραστηριοποιούνται ή συνδέονται ακαδηµαϊκά, ερευνητικά ή εκπαιδευτικά µε το ίδρυµα και το προσωπικό των νοµικών προσώπων που αυτό
εποπτεύει. Περιλαµβάνεται στα ανωτέρω και το προσωπικό που έχει µε οποιονδήποτε τρόπο διατεθεί ή υπηρετεί ή εργάζεται στο ίδρυµα και στα νοµικά πρόσωπα αυτού, ανεξάρτητα από τη νοµική φύση της σχέσης που το
συνδέει µε αυτό.
Άρθρο 22
Βασικές αρχές
1. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας εφαρµόζονται αναλόγως και στο πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών, εφόσον δεν αντίκεινται
στις ρυθµίσεις του παρόντος και συνάδουν µε τη φύση
και τον σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας.
2. Εφαρµόζονται ιδίως οι αρχές και οι κανόνες που αφορούν:
α) στους λόγους αποκλεισµού της υπαιτιότητας και
της ικανότητας προς καταλογισµό,
β) στις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για
την επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής,
γ) στην έµπρακτη µετάνοια,
δ) στο δικαίωµα σιγής του πειθαρχικώς διωκοµένου,
ε) στην πραγµατική και νοµική πλάνη,
στ) στο τεκµήριο αθωότητας του πειθαρχικώς διωκοµένου,
ζ) στην επιείκεια υπέρ του πειθαρχικώς διωκοµένου.
Άρθρο 23
Πειθαρχικά παραπτώµατα
1. Το πειθαρχικό παράπτωµα τελείται µε εκ προθέσεως
πράξη του φοιτητή η οποία µπορεί να του καταλογιστεί.
Το πειθαρχικό παράπτωµα µπορεί να τελεστεί και από αµέλεια, εφόσον αυτό ορίζεται ειδικά. Το παράπτωµα
µπορεί να τελεστεί και µε παροχή συνδροµής σε τρίτο
πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού
παραπτώµατος.
2. Πειθαρχικά παραπτώµατα για τους φοιτητές συνιστούν:
α) η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,
β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άµεσης ή έµµεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντι-

κείµενο επιστηµονικής ενασχόλησης ή έρευνας,
γ) η καταστροφή περιουσίας του ιδρύµατος, κινητής ή
ακίνητης, που χρησιµοποιείται από το ίδρυµα ή µέλη της
πανεπιστηµιακής κοινότητας,
δ) η παρεµπόδιση της εύρυθµης λειτουργίας του ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένης τόσο της εκπαιδευτικής,
ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της
λειτουργίας των µονοµελών και συλλογικών οργάνων
και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του,
ε) η χρήση των στεγασµένων ή ανοικτών χώρων, των
εγκαταστάσεων, των υποδοµών και του εξοπλισµού του
ιδρύµατος χωρίς την άδεια των αρµόδιων οργάνων του,
στ) η χρήση των στεγασµένων ή ανοικτών χώρων, των
εγκαταστάσεων, των υποδοµών και του εξοπλισµού του
ιδρύµατος για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν µε την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής,
ζ) η υπαίτια και µε οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των
στεγασµένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύµατος, συµπεριλαµβανόµενης και της ηχορύπανσης,
η) η χρήση απαγορευµένων ουσιών, που εµπίπτουν
στον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), εντός του ιδρύµατος και η οποιαδήποτε συµβολή στη διακίνηση αυτών,
θ) η τέλεση οποιουδήποτε πληµµελήµατος ή κακουργήµατος εφόσον συνδέεται µε τη φοιτητική ιδιότητα.
Άρθρο 24
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε φοιτητή,
αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα, είναι οι εξής:
α) έγγραφη επίπληξη,
β) απαγόρευση συµµετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων µαθηµάτων, για µία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους,
γ) προσωρινή ή µόνιµη απαγόρευση χρήσης εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων του ιδρύµατος,
δ) προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από
έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) µήνες και
ε) οριστική διαγραφή.
2. Η προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιφέρει την αναστολή της ισχύος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου και την αντίστοιχου χρόνου αποστέρηση των
δικαιωµάτων που η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται, όπως της
συµµετοχής στις εξετάσεις, της λήψης διδακτικών συγγραµµάτων και της λήψης υποστηρικτικού χαρακτήρα
χρηµατικών ή άλλων παροχών από το ίδρυµα. Ποινή αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας άνω των έξι (6) µηνών συνεπάγεται και τη στέρηση του δικαιώµατος χρήσης των χώρων και υποδοµών του ιδρύµατος, καθώς και
του δικαιώµατος διαµονής στις φοιτητικές εστίες του
Α.Ε.Ι. κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
3. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παρ. 2 του άρθρου 23 µπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε από τις αναφερόµενες στην παρ. 1 του παρόντος ποινές µε εξαίρεση την ποινή της οριστικής διαγραφής, η οποία µπορεί
να επιβληθεί αποκλειστικά για τα πειθαρχικά παραπτώµατα των περ. γ΄, δ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23.
4. Η πειθαρχική ευθύνη λήγει µε την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας. Η πειθαρχική διαδικασία παύει, εφόσον ο πειθαρχικά διωκόµενος απωλέσει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τη φοιτητική ιδιότητα.
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Άρθρο 25
Πειθαρχικά όργανα
1. Πειθαρχικά όργανα είναι ο πρύτανης, ο αρµόδιος αντιπρύτανης, ο πρόεδρος του τµήµατος, ο κοσµήτορας
της σχολής σε περιπτώσεις µονοτµηµατικών σχολών, οι
αναπληρωτές τους και το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών.
2. Ο πρόεδρος του τµήµατος και ο κοσµήτορας της
σχολής σε περιπτώσεις µονοτµηµατικών σχολών είναι
αρµόδιοι και για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών
της έγγραφης επίπληξης και του αποκλεισµού από τη
συµµετοχή στις εξετάσεις ενός (1) ή περισσότερων µαθηµάτων σε µία (1) εξεταστική περίοδο. Οι ίδιες ποινές
επιβάλλονται και από τον πρύτανη ή τον αρµόδιο ανά περίπτωση αντιπρύτανη ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, αν
λάβουν γνώση ή έχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος και δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον πρόεδρο του τµήµατος ή τον κοσµήτορα της σχολής. Εφόσον η βαρύτητα του παραπτώµατος δικαιολογεί την επιβολή βαρύτερης ποινής, τα όργανα των προηγούµενων εδαφίων παραπέµπουν την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών, το οποίο έχει την αρµοδιότητα για την επιβολή και κάθε άλλης πειθαρχικής ποινής.
3. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών αποτελείται από:
α) τον αρµόδιο για τα ακαδηµαϊκά θέµατα αντιπρύτανη, ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον αρµόδιο για τα
διοικητικά θέµατα αντιπρύτανη,
β) το αρχαιότερο µέλος της κοσµητείας, µε αναπληρωτή του το αµέσως νεότερο µέλος της,
γ) δύο µέλη Δ.Ε.Π. του τµήµατος µε τους αναπληρωτές τους,
δ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών µε τον αναπληρωτή
του.
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών συγκροτείται µε
απόφαση του πρύτανη για θητεία δύο (2) ετών, µε εξαίρεση τον εκπρόσωπο των φοιτητών και τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι ορίζονται για θητεία ενός (1) έτους. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών και ο αναπληρωτής του αναδεικνύονται µε µυστική ψηφοφορία µε ηλεκτρονικά µέσα από το σύνολο των φοιτητών του ιδρύµατος, µε ανάλογη
εφαρµογή της διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου των
φοιτητών στη σύγκλητο. Αν δεν αναδειχθεί ή απουσιάζει
ο εκπρόσωπος των φοιτητών, το πειθαρχικό συµβούλιο
συγκροτείται, λειτουργεί, συνεδριάζει και λαµβάνει νοµίµως αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή του. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µόνιµος διοικητικός υπάλληλος του ιδρύµατος, ο οποίος ορίζεται µε την πράξη συγκρότησης.
5. Η δίωξη και τιµωρία των πειθαρχικών παραπτωµάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων.
Άρθρο 26
Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία
1. Η πειθαρχική δίωξη εις βάρος φοιτητή ασκείται από
τον πρόεδρο του οικείου τµήµατος ή από τον κοσµήτορα
της σχολής σε περιπτώσεις µονοτµηµατικών σχολών.
Δύναται να ασκηθεί και από τον πρύτανη ή τον αρµόδιο
αντιπρύτανη ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, αν λάβουν
γνώση ή έχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος και δεν έχει ασκηθεί πειθαρχι-

κή δίωξη από τον πρόεδρο του τµήµατος ή τον κοσµήτορα της σχολής.
2. Η πειθαρχική δίωξη φοιτητή αρχίζει είτε µε την έγγραφη κλήση σε προηγούµενη ακρόαση (απολογία) του
πειθαρχικώς διωκόµενου ενώπιον του αρµόδιου µονοµελούς πειθαρχικού οργάνου είτε µε την παραποµπή του
στο πειθαρχικό συµβούλιο, το οποίο τον καλεί σε απολογία υποχρεωτικώς µετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής ανάκρισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27.
Η κλήση σε απολογία γίνεται εγγράφως. Στο έγγραφο
κλήσης και στο παραπεµπτήριο έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στον πειθαρχικώς διωκόµενο, περιγράφονται
µε σαφή και ορισµένο τρόπο τα πραγµατικά περιστατικά
που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωµα και παρατίθενται οι διατάξεις που το τυποποιούν, καθώς και οι προβλεπόµενες γι’ αυτό ποινές. Στα ίδια έγγραφα γίνεται αναφορά και στο σχετικό αποδεικτικό υλικό, στο οποίο ο
πειθαρχικώς διωκόµενος έχει πρόσβαση είτε µε επισκόπησή του είτε µε χορήγηση αντιγράφων. Η τασσόµενη
προθεσµία για απολογία είναι εύλογη και, πάντως, δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών.
3. Μετά το πέρας της ανάκρισης του άρθρου 27 και
πριν από την έκδοση απόφασης, το Πειθαρχικό Συµβούλιο των Φοιτητών καλεί εκ νέου τον φοιτητή σε ακρόαση, παρέχοντάς του εύλογο χρόνο, ο οποίος δεν µπορεί
να είναι µικρότερος των πέντε (5) ηµερών, για την προετοιµασία της υπεράσπισής του. Ο φοιτητής έχει δικαίωµα να παρίσταται µε συνήγορο και να προτείνει µάρτυρες υπεράσπισης. Αν ο φοιτητής δεν κατανοεί την ελληνική γλώσσα, λαµβάνεται µέριµνα για τη µετάφραση των
σηµαντικότερων εγγράφων της διαδικασίας σε γλώσσα
που κατανοεί και για την παροχή σε αυτόν διερµηνέα.
4. Δεύτερη πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωµα
ειναι απαράδεκτη λόγω δεδικασµένου η εκκρεµοδικίας.
Άρθρο 27
Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις
1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών διεξάγει υποχρεωτικά πειθαρχική ανάκριση. Κατ` εξαίρεση δεν είναι
υποχρεωτική η ανάκριση όταν:
α) τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος
προκύπτουν από τον φάκελο κατά τρόπο αναµφισβήτητο,
β) ο φοιτητής οµολογεί µε την απολογία του κατά
τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτησης ότι διέπραξε το
πειθαρχικό παράπτωµα,
γ) έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση σύµφωνα
µε τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας για ποινικό αδίκηµα
που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωµα,
δ) έχει διενεργηθεί, πριν την έκδοση του παραπεµπτηρίου εγγράφου, ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο
φοιτητή. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου
ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών ζητά από τον
κοσµήτορα της σχολής ή τον πρόεδρο του τµήµατος, να
ορίσει µέλος Δ.Ε.Π. για τη διεξαγωγή της πειθαρχικής ανάκρισης, η οποία περατώνεται εντός µηνός από την κοινοποίηση της απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου
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Φοιτητών περί διεξαγωγής πειθαρχικής ανάκρισης. Εκείνος που διενεργεί την πειθαρχική ανάκριση µπορεί να
ζητήσει, µε αιτιολογηµένη αίτησή του, παράταση της
προθεσµίας αυτής. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τον
ένα (1) µήνα. Η πειθαρχική ανάκριση µπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων παραπτωµάτων του ίδιου φοιτητή, εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία. Καθήκοντα
γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος ο οποίος ορίζεται από εκείνον που διενεργεί την ανάκριση.
3. Ανακριτικές πράξεις είναι:
α) η αυτοψία,
β) η εξέταση µαρτύρων,
γ) η πραγµατογνωµοσύνη,
δ) η ανωµοτί εξέταση του διωκοµένου.
4. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που
υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος από
τους µάρτυρες είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογράψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναµία να υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία στην έκθεση.
Άρθρο 28
Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Σε περίπτωση που υφίστανται σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος, χωρίς όµως να είναι γνωστά τα πρόσωπα που ευθύνονται, ο πρόεδρος του τµήµατος ή ο κοσµήτορας σε περίπτωση µονοτµηµατικών σχολών, παραγγέλλει Ένορκη
Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), ορίζοντας ταυτόχρονα το
µέλος Δ.Ε.Π. που θα τη διεξαγάγει. Η Ε.Δ.Ε. αποσκοπεί
στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης
πειθαρχικού παραπτώµατος και τον προσδιορισµό των
προσώπων που ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση
των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί.
Για τον σκοπό αυτό, ο διενεργών αυτή µπορεί να αποφασίζει, πέραν της εξέτασης µαρτύρων, τη διενέργεια αυτοψίας και πραγµατογνωµοσύνης. Η Ε.Δ.Ε. δεν συνιστά
έναρξη πειθαρχικής δίωξης και ολοκληρώνεται εντός µηνός από την παραγγελία της µε την υποβολή αιτιολογηµένης έκθεσης του διενεργήσαντος. Η έκθεση υποβάλλεται, µε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στον
διατάξαντα τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε..
Άρθρο 29
Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης
τους
1. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση
που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο
ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειµενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώµατος. Σε κάθε άλλη περίπτωση
η αµετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου συνεκτιµάται στην πειθαρχική διαδικασία.
2. Κατά την επιλογή και επιµέτρηση της ποινής συνεκτιµώνται ιδίως: α) η βαρύτητα της πράξης, β) η µορφή
και ο βαθµός της υπαιτιότητας, γ) οι συνθήκες τέλεσης,
δ) η δράση βάσει οργανωµένου σχεδίου, ε) αν ο πειθαρχικά διωκόµενος διαδραµάτισε ρόλο ιθύνοντα ή συµµετόχου σε πράξη που τελέστηκε από περισσότερους του
ενός.
3. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι και τα

πραγµατικά περιστατικά, που στοιχειοθετούν το πειθαρχικό αδίκηµα και δικαιολογούν την κρίση του οργάνου
για την επιµέτρηση της ποινής που επέβαλε.
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών λαµβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση πειθαρχικής
απόφασης περί ενοχής του διωκοµένου που έχει ληφθεί
κατά πλειοψηφία, όλα τα µέλη του ψηφίζουν για την ποινή που επιβάλλεται. Λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία δεν επιτρέπεται. Η ισοψηφία λειτουργεί υπέρ
του διωκοµένου.
Άρθρο 30
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων και ποινών
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 24, τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τον χρόνο τέλεσής τους, εκτός αν αποτελούν και ποινικά αδικήµατα, οπότε δεν παραγράφονται πριν τη συµπλήρωση του χρόνου της παραγραφής που ισχύει για τα τελευταία, καθώς και όσο υπάρχει εκκρεµής διαδικασία ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Η κλήση σε προηγούµενη ακρόαση της παρ. 2
του άρθρου 26 ή η παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο διακόπτουν την παραγραφή. Σε περίπτωση διακοπής,
η παραγραφή δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τα επτά
(7) έτη έως την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.
2. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται λόγω εκκρεµούς ποινικής διαδικασίας, εκτός αν το πειθαρχικό συµβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Για όσο χρονικό διάστηµα αναστέλλεται η πειθαρχική δίωξη σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο, αναστέλλεται και η παραγραφή του παραπτώµατος.
3. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο δεν εκτελούνται µετά την παρέλευση τριών ετών από τον χρόνο της αµετάκλητης επιβολής τους.
Άρθρο 31
Δικαστική προστασία
Κατά της απόφασης µε την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή της παρ. 1 του άρθρου 24 πλην
της περ. α΄, ο φοιτητής µπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης στο διοικητικό εφετείο του τόπου όπου εδρεύει
το Α.Ε.Ι..
Άρθρο 32
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του πρύτανη συγκροτείται το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 25.
2. Με τον εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. είναι δυνατή
η πρόβλεψη και άλλων, πέραν των αναφεροµένων στο
άρθρο 23, πειθαρχικών παραπτωµάτων, καθώς και η περαιτέρω ρύθµιση της πειθαρχικής ανάκρισης και διαδικασίας. Με τον εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. είναι δυνατή και η αντιστοίχιση των πειθαρχικών παραπτωµάτων
προς τις επιβαλλόµενες πειθαρχικές ποινές, µε εξαίρεση
τα παραπτώµατα για τα οποία µπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής διαγραφής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 24.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας Τροποποίηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα
(ν. 4619/2019, Α΄ 95) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε χώρο δηµόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραµένει στους χώρους αυτούς
παρά τη ρητή εναντίωση της υπηρεσίας που τους χρησιµοποιεί, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Όποιος, µε οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή
ή σοβαρή διατάραξη της οµαλής λειτουργίας δηµόσιας
υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εµποδίζει αυθαίρετα
ή διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία συλλογικού ή µονοπρόσωπου οργάνου των φορέων του προηγούµενου
εδαφίου.»
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις θεµάτων διάρκειας φοίτησης
1. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραµµα
σπουδών πρώτου κύκλου µε ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8)
ακαδηµαϊκών εξαµήνων για την απονοµή του τίτλου
σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξηµένος κατά
τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Σε πρόγραµµα σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ
ακαδηµαϊκά εξάµηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξηµένος κατά
έξι (6) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Μετά τη συµπλήρωση της
ανώτατης διάρκειας φοίτησης, µε την επιφύλαξη των
ρυθµίσεων των επόµενων παραγράφων, η κοσµητεία της
σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής.
2. Με τον εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται διαδικαστικές λεπτοµέρειες και τα δικαιολογητικά
για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής
διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο
πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθµού εξ αίµατος ή συζύγου ή προσώπου µε το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης.
3. Οι φοιτητές που αποδεδειγµένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδοµάδα, οι φοιτητές µε αναπηρία, καθώς και οι αθλητές που κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωµατεία εγγεγραµµένα στο µητρώο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και α) για όσα έτη καταλαµβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήµατα ατοµικών αθληµάτων µε συµµετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12)
αθλητών και οκτώ (8) σωµατείων ή αγωνίζονται σε οµά-

δες των δυο ανώτερων κατηγοριών σε οµαδικά αθλήµατα ή συµµετέχουν ως µέλη εθνικών οµάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, παγκόσµια πρωταθλήµατα ή
άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή ή β) συµµετέχουν έστω άπαξ, κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραµµα σπουδών
για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς
µερικής φοίτησης, σε ολυµπιακούς, παραολυµπιακούς αγώνες και ολυµπιακούς αγώνες κωφών, δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές µερικής φοίτησης, ύστερα από
αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσµητεία της σχολής. Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς µερικής φοίτησης, κάθε εξάµηνο προσµετράται ως µισό ακαδηµαϊκό εξάµηνο και δεν µπορούν να δηλώνουν προς
παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθµό µεγαλύτερο από το ήµισυ των µαθηµάτων του εξαµήνου που προβλέπει το πρόγραµµα σπουδών, εφαρµοζόµενης και
στην περίπτωση αυτή της ανώτατης διάρκειας φοίτησης
της παρ. 1. Ο εσωτερικός κανονισµός του Α.Ε.Ι. δύναται
να ορίζει περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων.
4. Οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς
την κοσµητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο
(2) έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον
χρόνο διακοπής της φοίτησης. Με τον εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης
της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν την αίτηση.
5. Η µη εφαρµογή του παρόντος από Α.Ε.Ι. λαµβάνεται
υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανοµής της τακτικής δηµόσιας επιχορήγησης της περ. ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) σε αυτό.
Άρθρο 35
Αξιολόγηση µαθητών από Ξένα Σχολεία
του εξωτερικού – Τροποποίηση του άρθρου 114
του ν. 4610/2019
Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α΄
70) καταργούνται, προστίθεται νέα παρ. 8 και το άρθρο
114 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 114
Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού
1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της µαθητικής κατάστασής
τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. (Καταργείται)
3. (Καταργείται)
4. (Καταργείται)
5. Η παρ. 5 καταργήθηκε µε την περ. ζ΄ του άρθρου 63
του ν. 4653/2020 (Α΄12).
6. Για τους µαθητές της παρ. 1 η προφορική εξέταση
που προβλέπεται για µαθήµατα της Οµάδας Α΄ διενερ-
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γείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή
συµµετέχουν ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που
έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος
των βαθµών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον γραπτό βαθµό του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
7. Στους αποφοίτους του παρόντος χορηγείται απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι αυτό
χορηγήθηκε σύµφωνα µε το παρόν και την απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που προβλέπεται
στην παρ. 8.
8. Τα µαθήµατα στα οποία εξετάζονται, ο τρόπος αξιολόγησης, ο τρόπος και το είδος της εξέτασης, ο τρόπος
βαθµολόγησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των µαθητών της παρ. 1, καθώς και
άλλο σχετικό θέµα, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.»
Άρθρο 36
Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων για ρύθµιση επιµέρους θεµάτων
εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων λαµβάνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο
µέτρο αναφορικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε
να διασφαλίζονται η φοίτηση, η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπως µέσω της
τροποποίησης και ρύθµισης: α) των αργιών, διακοπών και
εορταστικών εκδηλώσεων, β) των απουσιών και του χαρακτηρισµού της φοίτησης, γ) της ηµεροµηνίας έναρξης
και λήξης των εγγραφών προνηπίων, νηπίων και µαθητών Α΄ τάξης δηµοτικών σχολείων, καθώς και των διαδικασιών και προθεσµιών για την ολοκλήρωσή τους, δ) κάθε συναφούς µε τα ανωτέρω θέµατος που αφορά στους
κατ’ ιδίαν και τους κατ’ οίκον διδαχθέντες µαθητές, ε)
της φοίτησης, της αξιολόγησης, της προαγωγής και της
απόλυσης µαθητών, στ) της εισαγωγής των υποψηφίων
των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και ζ) κάθε άλλου συναφούς ή ειδικότερου µε τα
ανωτέρω θέµατος.
Άρθρο 37
Απαλλαγή µαθητών από τη συµµετοχή σε µαθήµατα
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις απαλλαγής µαθητών, οι οποίοι φοιτούν στην πρωτοβάθµια
ή δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, από τη συµµετοχή στα
µαθήµατα της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής και των
Θρησκευτικών, και ρυθµίζεται κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέµα, όπως ιδίως οι λόγοι που δικαιολογούν τη
χορήγηση και τη διάρκεια της απαλλαγής, ο τύπος, το
περιεχόµενο, η προθεσµία υποβολής της αίτησης απαλλαγής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, το όργανο της σχολικής µονάδας στο οποίο υποβάλλονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά, καθώς και η διάρκεια και ο τρόπος τήρησης, φύλαξης και επεξεργασίας
αυτών, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης της αί-

τησης, οι σχετικές εγγραφές που γίνονται σε υπηρεσιακά βιβλία της σχολικής µονάδας και ο τρόπος και το είδος της απασχόλησης των µαθητών κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας του µαθήµατος από την υποχρέωση παρακολούθησης του οποίου έχουν απαλλαγεί.
Άρθρο 38
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με τον εσωτερικό κανονισµό του Α.Ε.Ι:
α) Καθορίζονται:
αα) Οι διαδικαστικές λεπτοµέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 34, σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου,
αβ) η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση,
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 34.
β) Δύνανται να ορίζονται περαιτέρω προϋποθέσεις και
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου
της παρ. 3 του άρθρου 34, σύµφωνα µε τα εδάφια πρώτο
και δεύτερο της ίδιας παραγράφου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων λαµβάνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 κάθε
αναγκαίο µέτρο αναφορικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 36.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία απαλλαγής µαθητών, οι οποίοι φοιτούν στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, από τη συµµετοχή στα µαθήµατα της φυσικής αγωγής, της µουσικής και
των θρησκευτικών, και ρυθµίζεται κάθε άλλο συναφές
θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 37.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 39
Ρυθµίσεις για την απαλλαγή µισθωµάτων
επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι.
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν συνάψει µε την ιδιότητα του
µισθωτή, σύµβαση µίσθωσης ακινήτου είτε µε Α.Ε.Ι. είτε
µε τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι., µε σκοπό την εγκατάσταση και εκµετάλλευση κυλικείων, αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., απαλλάσσονται, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από
την υποχρέωση καταβολής µισθώµατος από την
1η.1.2021 έως την 30ή.6.2021, µε την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να ισχύει η καταρχήν αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε φυσική παρουσία εντός των
Α.Ε.Ι., προκειµένου να προστατευτεί η δηµόσια υγεία από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
Άρθρο 40
Παράταση συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων των Α.Ε.Ι.
Συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων των Α.Ε.Ι. που έχουν
συναφθεί και δεν έχουν λήξει έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, µεταξύ είτε Α.Ε.Ι. είτε των εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και
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φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εντός των χώρων των
Α.Ε.Ι., δύνανται, λόγω των έκτακτων µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να παρατείνονται
µε τους ίδιους συµβατικούς όρους, µετά από σύµφωνη
γνώµη των συµβαλλοµένων µερών, για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη µετά την ηµεροµηνία λήξης αυτών.
Για την παράταση της σύµβασης απαιτείται απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας αξιοποίησης και
διαχείρισης της περιουσίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήµατος
του µισθωτή, το οποίο υποβάλλεται εντός δύο (2) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 41
Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές µε απολυτήρια
και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. Απολυτήριοι τίτλοι, αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών και έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή µε την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολικών
µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δύναται να εκδίδονται µηχανογραφικά µέσω Πληροφοριακών Συστηµάτων (Π.Σ.) ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ή να
αποτίθενται στα συστήµατα αυτά. Τα ανωτέρω έγγραφα
εκδίδονται και χορηγούνται και ως ηλεκτρονικά έγγραφα σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184). Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα ως άνω Π.Σ. εκδίδονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσµατα του περιεχοµένου των εγγράφων. Η ακρίβεια των
στοιχείων των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασµάτων του προηγούµενου εδαφίου βεβαιώνεται και από
φορέα του δηµοσίου τοµέα, κατά την έννοια της περ. 57
του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, o οποίος είναι αρµόδιος
για τη διαχείριση των ανωτέρω Π.Σ. και των δεδοµένων
αυτών.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο αιτείται, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.grΕ.Ψ.Π.), την έκδοση αντιγράφων των τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εγγράφων της παρ.
1, καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή
αποσπασµάτων του περιεχοµένου αυτών, από τα ανωτέρω Π.Σ., τα οποία βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και
εµπεριέχουν επιµέρους στοιχεία αυτών. Οι εν λόγω βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσµατα φέρουν µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό επαλήθευσης και την προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Το φυσικό πρόσωπο αιτείται τη διαβίβαση αντιγράφων των τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εγγράφων της παρ. 1 ή επιµέρους στοιχείων
τους, καθώς και των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασµάτων των προηγούµενων εδαφίων σε φορείς του
δηµοσίου τοµέα και σε άλλα νοµικά πρόσωπα της επιλογής του, εφόσον είναι εγγεγραµµένα στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή.
4. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρµογή της παρ. 2 κατόπιν αυθεντικοποίησής του µε τη
χρήση των κωδικών και διαπιστευτηρίων της Γενικής

Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet).
5. Για την έκδοση των εγγράφων των παρ. 1 και 2 ακολουθείται διαδικασία επεξεργασίας απαραίτητης: α)
για την εκπλήρωση έννοµης υποχρέωσης των υπευθύνων επεξεργασίας ως προς την κατά νόµο αρµοδιότητά
τους και β) για την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει
ανατεθεί στους υπεύθυνους επεξεργασίας, σύµφωνα µε
τις περ. γ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L 119) και το άρθρο 5 του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
6. Για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που διενεργείται σύµφωνα µε το παρόν, το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ενεργούν ανεξάρτητα. Ο φορέας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία
κατά την έννοια του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Σκοπός της
ως άνω επεξεργασίας είναι η έκδοση των εγγράφων και
η διαβίβαση των στοιχείων των παρ. 1 και 2. Αποδέκτης
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται
σε επεξεργασία, κατά τα ανωτέρω, είναι κάθε τρίτο πρόσωπο που ορίζει το υποκείµενο ή ο φορέας της παρ. 7.
7. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα δύνανται να κάνουν
χρήση της υπηρεσίας της παρ. 2 για αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας απολυτήριων τίτλων ή αποδεικτικών ή
πιστοποιητικών σπουδών, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει ήδη διαβιβάσει στους ως άνω φορείς τους τίτλους,
τα αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών που το αφορούν.
8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τους απολυτήριους τίτλους, τα αποδεικτικά απόλυσης, τα αποδεικτικά
και τα πιστοποιητικά σπουδών και µε έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή µε την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα οποία εκδίδονται, χορηγούνται,
ψηφιοποιούνται, αναρτώνται ή αποτίθενται σύµφωνα µε
την παρ. 1, σχετικά µε τον τύπο και το περιεχόµενο αυτών, τις υπογραφές που προβλέπεται να φέρουν τα Π.Σ.,
µέσω των οποίων γίνεται η έκδοση, χορήγηση, ψηφιοποίηση, ανάρτηση ή απόθεση και το αρµόδιο όργανο που
βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών ή αποσπασµάτων των ανωτέρω εγγράφων, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί
στο σχετικό Π.Σ., όπως και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με όµοια απόφαση διευρύνεται η εφαρµογή του παρόντος σε έγγραφα που εκδίδονται από δοµές ή µονάδες
άλλων βαθµίδων εκπαίδευσης ή κατάρτισης και καθορίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται
κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε: α) τη λειτουργία της υπηρεσίας της παρ. 2, β) τις κατηγορίες των δεδοµένων
που διαβιβάζονται, γ) τη µορφή και το περιεχόµενο αυτών, δ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής
στην υπηρεσία, ε) την πρόσβαση των φυσικών προσώπων και των προς τούτο αρµόδιων υπαλλήλων των φορέων του δηµοσίου τοµέα στην υπηρεσία, στ) τον τύπο
και το περιεχόµενο των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή
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αποσπασµάτων που εκδίδονται µέσω της υπηρεσίας και
τις υπογραφές που προβλέπεται να φέρουν, ζ) τις απαιτούµενες διαλειτουργικότητες µεταξύ των εµπλεκόµενων Π.Σ. και τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας και η) κάθε συναφή τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια.
Άρθρο 42
Χρήση πόρων Π.Δ.Ε. για εξοπλισµό και λειτουργικές
εργασίες προσωρινών αιθουσών και σχολικών δοµών
Στην παρ. 17 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«17. Η δαπάνη για την τοποθέτηση των προσωρινών
αιθουσών και την ανέγερση των µόνιµων σχολικών δοµών βαρύνει το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Από τους
πόρους του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε φορέα υλοποίησης είτε τον δήµο είτε την
ανώνυµη εταιρεία του Δηµοσίου «Κτιριακές Υποδοµές»
(ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), καλύπτονται δαπάνες για τον εξοπλισµό
των προσωρινών αιθουσών και των βοηθητικών τους χώρων, κάθε εργασία ή προµήθεια ή υπηρεσία, προκειµένου
αυτές να καταστούν λειτουργικές για χρήση, καθώς και
µελέτες, έργα, προµήθειες και υπηρεσίες, σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις σχολικών µονάδων ή σε κτιριακές εγκαταστάσεις που προορίζονται για εγκαταστάσεις πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και σε αδόµητα γήπεδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και για τη
λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.»
Άρθρο 43
Εθνική Μονάδα Συντονισµού «Erasmus+»
και «European Solidarity Corps»
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο φορέας ή οι φορείς µε αρµοδιότητα Εθνικού Οργανισµού (Εθνική Μονάδα Συντονισµού) στο
πλαίσιο των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Erasmus+» και «European Solidarity Corps» στον τοµέα
της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισµού για την
προγραµµατική περίοδο 2021-2027.
Άρθρο 44
Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 8 του π.δ. 79/2017
1. Η περ. α΄ και το τελευταίο εδάφιο της περ. δ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ.
σφάλµ. Α΄ 112) τροποποιούνται ως προς τις προθεσµίες
και η παρ. 4 του άρθρου 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Για την εγγραφή των νηπίων και των δύο (2) ηλικιών που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) Από την 1η έως την 20ή Μαρτίου του προηγούµενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς και κηδεµόνες υποβάλλουν αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο νηπιαγωγείο που ανήκουν, σύµφωνα µε τα όρια
της σχολικής περιφέρειας, προσκοµίζοντας: αα) έγγρα-

φο από το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας
του νηπίου -προνηπίου, ββ) το ατοµικό δελτίο υγείας µαθητή και γγ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το
οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εµβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγµένα στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών. Στην περίπτωση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς και 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.
Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς
ή κηδεµόνες που διαµένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό φοιτούν ήδη αδέλφια του
προς εγγραφή µαθητή.
β) Ο διευθυντής ή προϊστάµενος του νηπιαγωγείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή µέσω του πληροφοριακού συστήµατος του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
γ) Μετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας των
αιτήσεων εγγραφών ο προϊστάµενος του νηπιαγωγείου
ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει δύο
(2) καταστάσεις: ονοµαστική κατάσταση νηπίων και ονοµαστική κατάσταση προνηπίων και τις αποστέλλει εντός
προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών στη διεύθυνση
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
δ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τµηµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 2, µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή
εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήµατος του προϊσταµένου σχολικής µονάδας ιδρύεται επιπλέον τµήµα, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιµη
αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα ο προϊστάµενος της σχολικής µονάδας αποστέλλει στον διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πίνακα µε τα ονόµατα
των νηπίων-προνηπίων που διαµένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου, µε τις σχολικές
περιφέρειες όµορων νηπιαγωγείων. Ο διευθυντής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατανέµει τα νήπια-προνήπια από τον πίνακα στα όµορα νηπιαγωγεία, λαµβάνοντας υπόψη την απόσταση των νηπιαγωγείων από τη διεύθυνση κατοικίας των νηπίων-προνηπίων που έχει δηλωθεί.
Τα νήπια-προνήπια που είναι αδέλφια ή είναι αδέλφια
µαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόµενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόµενο δηµοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Ο διευθυντής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ενηµερώνει τους γονείς και κηδεµόνες για τα νηπιαγωγεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται µέχρι τη 10η Απριλίου εκάστου έτους.»
2. Η περ. α΄ και το τελευταίο εδάφιο της περ. δ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017 τροποποιούνται ως
προς τις προθεσµίες και η παρ. 4 του άρθρου 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Για την εγγραφή των µαθητών που φοιτούν για
πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) Από την 1η έως την 20ή Μαρτίου του προηγούµενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς και κηδεµόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις
εγγραφής στο δηµοτικό σχολείο που ανήκουν σύµφωνα
µε τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκοµίζοντας:
αα) βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο, ββ) αποδει-
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κτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του µαθητή, γγ) το ατοµικό δελτίο υγείας µαθητή
και δδ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο
αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα εµβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγµένα στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών. Στην περίπτωση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και κηδεµόνες συνυποβάλλουν γνωµάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή
κηδεµόνες που διαµένουν εκτός σχολικής περιφέρειας,
εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή µαθητή.
β) Ο διευθυντής ή ο προϊστάµενος του δηµοτικού σχολείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή µέσω του πληροφοριακού συστήµατος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
γ) Με το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο διευθυντής ή ο προϊστάµενος του
δηµοτικού σχολείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων
και συντάσσει ονοµαστική κατάσταση µαθητών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσµίας δύο εργάσιµων ηµερών στην οικεία διεύθυνση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
δ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τµηµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 2, µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή
εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήµατος του διευθυντή της σχολικής µονάδας, ιδρύεται επιπλέον τµήµα, εφόσον υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα. Αν
δεν υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα ο διευθυντής της σχολικής µονάδας αποστέλλει πίνακα µε τα ονόµατα των µαθητών που διαµένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του δηµοτικού σχολείου µε τις σχολικές περιφέρειες
όµορων δηµοτικών σχολείων στον διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο διευθυντής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατανέµει τους µαθητές από τον πίνακα στα όµορα δηµοτικά σχολεία, λαµβάνοντας υπόψη την απόσταση των σχολείων από τη διεύθυνση κατοικίας των
µαθητών που έχει δηλωθεί. Οι µαθητές που είναι αδέλφια ή έχουν αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόµενο νηπιαγωγείο ή δηµοτικό σχολείο εξαιρούνται
της ανωτέρω διαδικασίας. Ο διευθυντής πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης ενηµερώνει τους γονείς και κηδεµόνες για
τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται µέχρι τη 10η Απριλίου εκάστου έτους.»
3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 79/2017 τροποποιούνται ως προς τις
προθεσµίες και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Όταν η αίτηση µετεγγραφής υποβάλλεται µετά τη
10η Απριλίου, ο µαθητής γίνεται δεκτός στο σχολείο µετεγγραφής µόνο µε το υπηρεσιακό σηµείωµα, ενώ ο τίτλος προόδου, στην περίπτωση των δηµοτικών σχολείων,
και το πιστοποιητικό φοίτησης, στην περίπτωση των νηπιαγωγείων, εκδίδεται την προβλεπόµενη ηµεροµηνία από τον διευθυντή ή τον προϊστάµενο του σχολείου προέλευσης. Στο υπηρεσιακό σηµείωµα αναγράφεται ότι ο
τίτλος προόδου ή το πιστοποιητικό φοίτησης εκδίδεται
από το σχολείο προέλευσης, επειδή η αίτηση υποβλήθηκε µετά τη 10η Απριλίου και ότι το αποδεικτικό µετεγγραφής, που αφορά στη φοίτηση του µαθητή κατά το επόµενο διδακτικό έτος, εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία
χορήγησης των τίτλων προόδου ή των πιστοποιητικών

φοίτησης. Στις καταστάσεις που συµπληρώνονται στο
τέλος του έτους, οι παραπάνω µαθητές υπολογίζονται
σε αυτές του σχολείου προέλευσης.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως προς την προθεσµία και διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Αιτήσεις µετεγγραφής γίνονται δεκτές µέχρι την
30ή Απριλίου.»
Άρθρο 45
Ζητήµατα απόσπασης - µετάθεσης εκπαιδευτικού
προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 16
του ν. 4415/2016
Στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. α΄ ως εξής:
«Εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει για ένα (1) έτος
στο σχολείο της οργανικής θέσης τους πριν την απόσπασή τους στις ελληνόγλωσσες µονάδες του εξωτερικού
έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης σύµφωνα
µε το π.δ. 50/1996 (Α΄ 45).»
β) Αντικαθίσταται η περ. β΄ ως εξής:
«β) Κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µετάθεσης για
οποιαδήποτε περιοχή µετάθεσης, εφόσον έχουν υπηρετήσει ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής θέσης
τους. Αν µετατεθούν, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης και τοποθετούνται οριστικά κατά το
έτος λήξης της απόσπασής τους, ύστερα από αίτησή
τους κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/1996. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για µεταθέσεις που πραγµατοποιούνται
απευθείας σε σχολικές µονάδες ή εκπαιδευτικές δοµές
έχουν µόνο κατά το έτος λήξης της απόσπασής τους.»
Άρθρο 46
Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση
του άρθρου 4 του ν. 3687/2008
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159)
τροποποιείται ως προς τις προθεσµίες και διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται µετά την πρώτη εργάσιµη ηµέρα που έπεται του
πρώτου δεκαηµέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά
τη διάρκεια του αµέσως επόµενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και
δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονοµικής επιτροπής ή δηµόσιου νοσοκοµείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης µόνιµου εκπαιδευτικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την πάροδο του πρώτου δεκαηµέρου του
Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.»
2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020 - 2021 οι αιτήσεις
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παραίτησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υποβάλλονται µέχρι και
την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την πάροδο είκοσι (20)
ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οπότε εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 3687/2008, ή µεταγενέστερα, οπότε εφαρµόζεται
το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.
Άρθρο 47
Θέµατα πρακτικής άσκησης και µαθητείας Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4763/2020
1. Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας,
ρυθµίζονται το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της αµειβόµενης πρακτικής άσκησης και της µαθητείας στα Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, η συµµετοχή του Δηµοσίου στις εισφορές και τις αµοιβές των καταρτιζόµενων, τις εισφορές και καταβολές αµοιβών των εργοδοτών στους καταρτιζόµενους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
ή της µαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται
το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της αµειβόµενης πρακτικής άσκησης και της µαθητείας, η συµµετοχή του Δηµοσίου στις εισφορές και τις αµοιβές των καταρτιζοµένων, τις εισφορές και καταβολές αµοιβών των
εργοδοτών στους καταρτιζόµενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις µαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζοµένων των Ι.Ε.Κ. άλλων υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.»
Άρθρο 48
Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση του άρθρου 169
του ν. 4763/2020
1. Στην παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄
254) προστίθεται περ. γ΄ ως εξής:
«γ) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και των κοινών
υπουργικών αποφάσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 51,
η διαδικασία επιλογής των φορέων πιστοποίησης, στο
πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων έργων Συνεχιζόµενης
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, υλοποιείται µέσω εξετάσεων που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή υπό την εποπτεία του. Είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης από φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και
διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευµένοι σύµφωνα
µε το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιηµένοι
βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά ή από εταιρείες λογισµικού οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις.»

2. Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 προστίθενται παρ.
30 και 31 ως εξής:
«30. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων για την οργάνωση και λειτουργία
του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας και του
Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποίησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4186/2013 (Α΄
193).
31. Οι καταρτιζόµενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν
πραγµατοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη
ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 27.»
Άρθρο 49
Θέµατα του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού
Τεµένους Αθηνών» - Τροποποίηση του άρθρου 5
του ν. 3512/2006
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1.α του άρθρου 5 του
ν. 3512/2006 (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από εννεαµελές
διοικητικό συµβούλιο, το οποίο διορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε τριετή
θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 1.α του άρθρου 5 του ν. 3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) τέσσερις εκπρόσωποι των µουσουλµάνων που νόµιµα διαβιούν στην Αττική, µε τους αναπληρωτές τους,
που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, λαµβανοµένων υπόψη του µεγέθους των µουσουλµανικών κοινοτήτων, της νοµικής οργάνωσής τους,
των αδειοδοτηµένων λατρευτικών χώρων που λειτουργούν, της απήχησής τους µεταξύ των διαβιούντων στην
Αττική µουσουλµάνων, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου σχετικού στοιχείου.»
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται εντός προθεσµίας πέντε (5) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διορίζεται το πρώτο διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών» υπό την
εννεαµελή σύνθεσή του, διατηρουµένης µέχρι τότε της
θητείας του υφιστάµενου Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο συνεχίζει να συγκροτείται και να λειτουργεί νοµίµως µε την επταµελή σύνθεσή του.
Άρθρο 50
Σύσταση και συγκρότηση οµάδων εργασίας
και συλλογικών οργάνων για την υλοποίηση
των δεσµεύσεων της προγραµµατικής
περιόδου 2021-2027
1. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστώνται και συγκροτούνται οµάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα, που τελούν υπό την εποπτεία του καθ’ ύλην αρµόδιου γενικού γραµµατέα ή
του υπηρεσιακού γραµµατέα ή του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, για την παροχή συγκεκριµένου έργου ή εργασίας, τα οποία συµβάλλουν στην υλοποίηση
των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται κατά την προγραµµατική περίοδο 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027).
β) Στις οµάδες εργασίας και συλλογικά όργανα δύνα-
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ται να συµµετέχουν, µε πλήρη ή µερική απασχόληση, υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή
υπάλληλοι φορέων που εποπτεύονται από αυτό, εκπαιδευτικοί, µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., στελέχη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), επιστήµονες και ιδιώτες.
Συντονιστής αυτών δύναται να ορίζεται γενικός γραµµατέας, µέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., προϊστάµενος διεύθυνσης
ή τµήµατος ή ιδιώτης, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον
σχεδιασµό και την υποβολή των παραδοτέων έργων ή
εργασιών, καθώς και τον προγραµµατισµό και την οργάνωσή τους σύµφωνα µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
γ) Αν στις οµάδες εργασίας ή τα συλλογικά όργανα
συµµετέχουν γενικοί γραµµατείς, στελέχη ή υπάλληλοι
και άλλων υπουργείων ή φορέων που εποπτεύονται από
αυτά, εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
2. α) Με όµοιες αποφάσεις δύναται να ορίζονται υπηρεσίες ή φορείς ή δίκτυα υπηρεσιών ή φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή άλλων υπουργείων που θα συνεισφέρουν στη συλλογή και επεξεργασία πάσης φύσεως δεδοµένων, αναγκαίων για την εκπλήρωση των στόχων ή υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των προαναφερόµενων σχεδιασµών ή
δράσεων ή προγραµµάτων.
β) Η αµοιβή των µελών, αν προβλέπεται στην απόφαση
συγκρότησης των εν λόγω οµάδων εργασίας και των
συλλογικών οργάνων, καθορίζεται µε κοινή απόφαση
του αρµόδιου για τον προϋπολογισµό Υπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
γ) Η διάρκεια, τα παραδοτέα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορούν στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία κάθε οµάδας ή συλλογικού οργάνου ρυθµίζονται µε την απόφαση συγκρότησής τους.
Άρθρο 51
Ίδρυση «Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού
και Κινεζικού Πολιτισµού»
1. Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής δύνανται να ιδρύουν από κοινού µε άλλα Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και ινστιτούτα της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία «Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισµού», µε σκοπό τη µελέτη και έρευνα του αρχαίου
ελληνικού και αρχαίου κινεζικού πολιτισµού και την προαγωγή δράσεων επιστηµονικού, εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή
διεθνές επίπεδο µέσω της ανάπτυξης συνεργασιών.
2. Ο σκοπός της εταιρείας της παρ. 1 δεν αντίκειται ή
υποκαθιστά την αποστολή των Α.Ε.Ι., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4485/2017 (Α΄114), καθώς και τον
σκοπό των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 50
του ν. 4485/2017 και των εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι..
3. Με απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι. αποφασίζεται η σύσταση αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, σύµφωνα µε την παρ. 1, καθορίζεται ο ακριβής σκοπός της εταιρείας, εγκρίνεται το καταστατικό της και ορίζονται οι
εκπρόσωποι του Α.Ε.Ι. στα όργανα διοίκησης αυτής.

Αρθρο 52
Διάταξη για την εύρυθµη λειτουργία της Ακαδηµίας
Αθηνών ενόσω κρατεί η πανδηµία του κορωνοϊού
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, η έλλειψη
του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται ζητήµατα διαδικασίας που κρίνονται απαραίτητα για τη σύγκληση της Ολοµέλειας, της Συγκλήτου ή των Τάξεων
της Ακαδηµίας Αθηνών, τη συζήτηση, τον τρόπο ψηφοφορίας, καθώς και τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών
από τα όργανα της Ακαδηµίας, στην έκταση που δεν είναι εφικτή η τήρηση των σχετικών διατάξεων του
ν. 4398/1929 (Α΄ 308) και του Εσωτερικού Κανονισµού
αυτής. Η εν λόγω υπουργική απόφαση εκδίδεται µετά από εισήγηση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών. Οι
διατάξεις για την ύπαρξη απαρτίας και πλειοψηφίας που
ορίζονται στον Οργανισµό της Ακαδηµίας παραµένουν
εν ισχύ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 53
Απασχόληση συνταξιούχων στη δηµόσια
ναυτική εκπαίδευση - Τροποποίηση της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016
Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται και η
περ. α΄ διαµορφώνεται ως εξής:
«α. Στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του eΕ.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν
από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην
ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται µειωµένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή
διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα. Ειδικότερα
για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία ή
αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση
του e-Ε.Φ.Κ.Α., αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των
κύριων και επικουρικών συντάξεων εφόσον δεν έχουν
συµπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και τις
28.2.2021 και το 62ο έτος από την 1η.3.2022 και εφεξής.
Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα
στην ασφάλιση, η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του
ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού
διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από την 1η.3.2022. Οι συνταξιούχοι του e-Ε.Φ.Κ.Α.
πρώην Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.) που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου και ωριαία αντιµισθία στη δηµόσια ναυτική εκπαίδευση, από την 1η.1.2017 και έως τις
31.8.2022, υπάγονται στο παρόν άρθρο από
1ης.9.2022.»
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄
1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022, υποβάλλεται µόνο το
µηχανογραφικό δελτίο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) (µηχανογραφικό δελτίο πρώτης
φάσης), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται µε το άρθρο 3
του παρόντος. Το µηχανογραφικό δελτίο του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισµό των
επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την παρ. 5 του άρθρου
13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 5
του παρόντος.
2. Η διαδικασία υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σύµφωνα µε την παρ. 1, εκκινεί χωρίς να αναµένεται η έκδοση των αποτελεσµάτων των ικανοτήτων.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, οι αποφάσεις της παρ. 4 και της περ. στ΄ της παρ. 9 του άρθρου
4Β του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό προστίθεται µε
το άρθρο 2 του παρόντος σχετικά µε τον καθορισµό της
ελάχιστης και µέγιστης τιµής του συντελεστή της Ε.Β.Ε.
των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων
και της ελάχιστης και µέγιστης τιµής του συντελεστή
της Ε.Β.Ε. των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών εκδίδονται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και αφορούν και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση του σχολικού έτους 2020-2021.
4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι αποφάσεις της παρ. 5 και της περ. στ΄ της παρ. 9 του άρθρου
4Β του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό προστίθεται µε
το άρθρο 2 του παρόντος σχετικά µε τον καθορισµό του
συντελεστή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική
κατεύθυνση και του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών
µαθηµάτων και πρακτικών δοκιµασιών ανά σχολή, τµήµα
ή εισαγωγική κατεύθυνση, εκδίδονται έως τις 31 Μαρτίου 2021 και αφορούν και τις προϋποθέσεις εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του σχολικού έτους 20202021. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κοινοποίηση
των αποφάσεων του προηγούµενου εδαφίου στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, η κοινοποίηση γίνεται οµοίως έως τις 31 Μαρτίου 2021.
5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε
τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του
ν. 4186/2013 κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ. των
σχολικών ετών 2019-2020 και 2018-2019 εφαρµόζεται η
ανωτέρω περίπτωση, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου. Το 6% των θέσεων που αποδίδονται κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 στους υποψηφίους των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2019-2020, κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω σχολικού έτους, οι οποίοι συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις: α) µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν
το σχολικό έτος 2019-2020 ή β) µε τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 σε ποσοστά ανάλογα
µε τον αριθµό των υποψηφίων των περ. α΄ και β΄ που υποβάλλουν µηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος

2020-2021. Τα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται στα κατά
περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να ορισθεί ο αριθµός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τις
σχολές και τα τµήµατα αρµοδιότητάς τους, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και
των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.
Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τη
διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του
ν. 4186/2013 κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 των υποψηφίων των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2019-2020 εφαρµόζεται η ανωτέρω περίπτωση, όπως ίσχυε έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Το 4% των θέσεων
που αποδίδονται κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023
στους υποψηφίους των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 20192020 κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων µεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω
σχολικού έτους οι οποίοι συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, σύµφωνα µε τις περ. α΄ και β΄ της παρούσας, σε ποσοστά ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων των ανωτέρω περιπτώσεων που υποβάλλουν µηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Τα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται στα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να ορισθεί ο αριθµός
εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τις σχολές και τα
τµήµατα αρµοδιότητάς τους, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.
Κατά την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου της
παρ. 1 του άρθρου 4Γ το σχολικό έτος 2021-2022 από
τους υποψηφίους των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 20192020, ο αριθµός των επιλογών σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το
10% του συνόλου των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων του επιστηµονικού πεδίου ή των επιστηµονικών πεδίων, στα οποία είχαν πρόσβαση κατά την υποβολή µηχανογραφικού δελτίου το σχολικό έτος 20192020. Το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Για το σχολικό έτος 2020-2021 η απόφαση της παρ.
7 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος
αυτή προστίθεται µε το άρθρο 11 του παρόντος, δύναται
να εκδοθεί ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή εισήγησης από το Κεντρικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) έως τις 31 Μαΐου
2021.
Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ Μέρους Β΄
1. Έως την έκδοση του οργανισµού του Α.Ε.Ι., το επίπεδο λειτουργίας, η δοµή και η διάρθρωση της Μονάδας
Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται µε απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
2. Η παράλειψη έκδοσης από Α.Ε.Ι. της απόφασης έ-
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γκρισης του κανονισµού ελεγχόµενης πρόσβασης και µη
εφαρµογής και λειτουργίας του συστήµατος ελεγχόµενης πρόσβασης εντός των προθεσµιών που τίθενται
στην παρ. 4 του άρθρου 16, λαµβάνεται υπόψη για την
έκδοση της απόφασης κατανοµής της τακτικής δηµόσιας
επιχορήγησης της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4653/2020 (Α΄ 12) σε αυτό.
3. Η Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας συγκροτείται εντός είκοσι (20) ηµερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, λειτουργεί και συνεδριάζει νοµίµως ελλείψει
του µέλους της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 έως και
την ηµεροµηνία ορισµού του προϊσταµένου της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι., οπότε υποχρεωτικά η επιτροπή ανασυγκροτείται.

δ) η παρ. 4 του άρθρου 4 και η παρ. 2 του άρθρου 13Γ
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), περί θεµάτων της διαδικασίας
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των αποφοίτων
Γενικού Λυκείου,
ε) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 56 του
ν. 4415/2016 (A΄ 159, διόρθ. σφάλµ. Α΄ 165), περί επανεγγραφής φοιτητών,
στ) το άρθρο 7, η παρ. 2 του άρθρου 23, η παρ. 3 του
άρθρου 24, η παρ. 3 του άρθρου 25 και η παρ. 3 του άρθρου 26 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220), περί πειθαρχικών
θεµάτων των φοιτητών.

Άρθρο 56
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄ Μέρους Β΄

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 4, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Η εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιείται µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, ισχύει για τους υποψηφίους, οι οποίοι συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις από το σχολικό έτος 2020-2021
και εφεξής.
3. Ειδικά η παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, η
οποία προστίθεται µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, ισχύει για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.
Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο
και αφορούν στην εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το ανωτέρω ακαδηµαϊκό έτος εκδίδονται έως
τις 31 Μαΐου 2021.
4. Ειδικά τo άρθρο 34 ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022
και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι
σε προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύµφωνα
µε το πρόγραµµα σπουδών, ο υπολογισµός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2021-2022 και καθορίζεται σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 34. Οι φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι σε προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου
των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης
του προγράµµατος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη
χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2021-2022 χωρίς την προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 34 προσαύξηση ακαδηµαϊκού χρόνου.

1. Πειθαρχική διαδικασία που έχει αρχίσει πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τον νόµο που ίσχυε κατά τον χρόνο
τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώµατος.
2. Ο παρών νόµος, κατά το µέρος που θεµελιώνει για
πρώτη φορά ή επαυξάνει την πειθαρχική ευθύνη ή προβλέπει την επιβολή βαρύτερης ποινής σε σχέση µε προγενέστερο ευµενέστερο νόµο, εφαρµόζεται σε όσες
πράξεις τελούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και εφεξής. Ο παρών νόµος, κατά το µέρος που καταργεί
ή ελαττώνει την πειθαρχική ευθύνη, καθώς και την ποινή
που επιβάλλεται για κάθε παράπτωµα, υπερισχύει έναντι
προγενέστερων δυσµενέστερων διατάξεων.
3. Οι οργανισµοί και οι εσωτερικοί κανονισµοί των
Α.Ε.Ι. διατηρούνται σε ισχύ κατά το µέρος που δεν προσκρούουν στον παρόντα. Τα Α.Ε.Ι. προσαρµόζουν τους
εσωτερικούς κανονισµούς τους εντός διαστήµατος έξι
(6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παράλειψη προσαρµογής ή έκδοσης του εσωτερικού κανονισµού και του οργανισµού του Α.Ε.Ι. δεν επιδρά στην εφαρµογή των ρυθµίσεων του παρόντος.
Άρθρο 57
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) τα άρθρα 120 έως και 122 του ν. 5343/1932 (Α΄ 86)
περί πειθαρχικών θεµάτων των φοιτητών,
β) οι παρ. 3 και 4 και οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 11 του
άρθρου 33, καθώς και η περ. δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 80
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), περί της διάρκειας και λοιπών
θεµάτων φοίτησης στα Α.Ε.Ι.,
γ) η παρ. 17 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
περί της εξέτασης φοιτητών κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013,

Άρθρο 58
Έναρξη ισχύος
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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