
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 1 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 1
Αντικείµενο - Σκοποί

Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήµης και της έ-
ρευνας ως τοµέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος απο-
τελεί θεµελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του Κρά-
τους το οποίο και µεριµνά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγµατος, µε γνώµονα το
δηµόσιο συµφέρον, για τη διάθεση των πόρων που απαι-
τούνται για το σκοπό αυτό.»

Άρθρο 2
Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 2 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νό-
µου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί, που συµπληρώνονται
από όσους αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις εθνικού
και ενωσιακού δικαίου που κάθε φορά ισχύουν:

1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα»: τα Ιδρύµατα που
ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4009/2011.

2. «αξιολόγηση»: η διαδικασία καταγραφής και αποτί-
µησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου µε στό-
χο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού,
τη βελτιστοποίηση των υποδοµών που υπάρχουν και την
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων πόρων, δηµο-
σίων και µη, στα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα.

3. «αριστεία»: η δυναµική διαδικασία η οποία αποσκο-
πεί στη συστηµατική επιδίωξη υψηλής επιστηµονικής
ποιότητας κατά την ανάπτυξη νέων θεωριών ή και ερευ-
νητικών µεθοδολογιών µε στόχο την επίτευξη του βέλτι-
στου αποτελέσµατος σε κάθε θεµατική περιοχή δραστη-
ριοποίησης.

4. «βασική έρευνα»: η θεωρητική ή πειραµατική εργα-
σία που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνώση και κατα-
νόηση του κόσµου και την παραγωγή νέας γνώσης.

5. «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός (ΓΑΚ)»: γενικός
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την
κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της
Ενοποιηµένης Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης.

6. «δαπάνες προσωπικού»: οι κάθε φύσεως αµοιβές
που καταβάλλονται ως αντάλλαγµα για την εργασία που
επιτελέσθηκε από το σύνολο του προσωπικού των ερευ-
νητικών και τεχνολογικών φορέων.

7. «διανοητική ιδιοκτησία»: η πνευµατική και η βιοµη-
χανική ιδιοκτησία και ιδίως τα περιουσιακά και τα ηθικά
δικαιώµατα που απορρέουν από τα έργα που τις εµπεριέ-
χουν, η τεχνογνωσία, τα σήµατα, τα διπλώµατα ευρεσι-
τεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιµότητας.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΘ  ΄, 6  Μαΐου 2016,
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Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις



8. «δράση ή πρόγραµµα ΕΤΑΚ»: το συνεκτικό πλαίσιο
ενεργειών, µέσα στο οποίο υλοποιούνται και χρηµατοδο-
τούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην ικανο-
ποίηση οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας.

9. «ένταση ενίσχυσης»: το ακαθάριστο ποσό της ενί-
σχυσης που εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δα-
πανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβα-
ρύνσεων.

10. «ένωση καινοτοµίας (Innovation Union)»: πρωτο-
βουλία που εντάσσεται στην κοινοτική στρατηγική µε
την ονοµασία «Ευρώπη 2020» και έχει ως στόχο, µε κα-
τάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη
διαµόρφωση µιας στρατηγικής προσέγγισης της καινο-
τοµίας, ώστε να αντιµετωπιστούν περιβαλλοντικές και
άλλης φύσεως προκλήσεις, όπως η κλιµατική αλλαγή, η
ασφάλεια του εφοδιασµού µε ενέργεια και τρόφιµα, η υ-
γεία και η δηµογραφική γήρανση.

11. «Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (ΕΤΠ)»: πε-
ριοχή ή δίκτυο διαµορφωµένων περιοχών, που δηµιουρ-
γούνται µε σκοπό: την ενίσχυση των δεσµών των ακαδη-
µαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων µε τις ε-
πιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, τη µεταφορά τε-
χνολογίας, τη διάδοση της καινοτοµίας και την υποστή-
ριξη νέων επιχειρηµατικών προσπαθειών.

12. «επιχείρηση»: κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη
νοµική της µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα.

13. «επιστηµονική και τεχνολογική καινοτοµία»: το α-
ποτέλεσµα ερευνητικών και τεχνολογικών προσπαθειών
που οδηγούν ή που επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλο-
ποίηση νέων ή τη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών και
διαδικασιών που υπάρχουν ήδη.

14. «έργο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Και-
νοτοµίας (ΕΤΑΚ)» (εφεξής «έργο ΕΤΑΚ»): η σχεδιασµέ-
νη δραστηριότητα µε συγκεκριµένο αντικείµενο, µεθο-
δολογία, χρονοδιάγραµµα και προϋπολογισµό για:

- την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας,
- την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της

καινοτοµίας προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών,
- την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγµάτων

ΕΤΑΚ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε
επιστηµονικά θέµατα,

- την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού,
- τη δηµιουργία, την αναβάθµιση και τη δικτύωση ερευ-

νητικών υποδοµών, όπως αυτές ορίζονται στο θεσµικό
πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που ισχύει κάθε φορά, κα-
θώς και την πρόσβαση σε αυτές.

15. «έρευνα»: οποιαδήποτε συστηµατική και δηµιουρ-
γική εργασία που αναλαµβάνεται µε σκοπό την επαύξη-
ση του αποθέµατος της γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης
της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοι-
νωνίας.

16. «ερευνητές»: οι επιστήµονες που σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος, δραστηριο-
ποιούνται για τη δηµιουργία νέας γνώσης, προϊόντων,
διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων και για τη διαχεί-
ριση των αντιστοίχων έργων.

17. «Έρευνα και Ανάπτυξη (E και A)»: η δηµιουργική
εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασι-
κής και της εφαρµοσµένης έρευνας και πραγµατοποιεί-
ται σε συστηµατική βάση µε σκοπό την αύξηση του απο-
θέµατος της γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης
του ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοινωνίας, καθώς
και η χρήση του αποθέµατος της γνώσης για την ανά-
πτυξη νέων εφαρµογών.

18. «Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)»: τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί
δυνάµει των διατάξεων του ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και
του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

19. «ερευνητικός φορέας»: Το νοµικό πρόσωπο δηµό-
σιου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την ε-
πιστηµονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασµό µε
την πειραµατική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διά-
δοση και την εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευ-
νας, µέσω των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και της α-
ξιοποίησης των αποτελεσµάτων.

20. «δηµόσιος ερευνητικός φορέας δηµόσιου δικαίου
ή υπηρεσία δηµόσιου ερευνητικού φορέα δηµόσιου δι-
καίου»: ο φορέας ή η υπηρεσία που έχει συσταθεί και
λειτουργεί, ως νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου, ως Α-
νώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή ως ειδικός λογαριασµός
κονδυλίων έρευνας ο οποίος ανήκει σε φορέα του δηµό-
σιου τοµέα.

21. «Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας»: η αυ-
τοτελής µονάδα που λειτουργεί µέσα σε δηµόσιους ε-
ρευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τις ανάγκες ε-
ρευνητικών ή λοιπών προγραµµάτων. Για τις ανάγκες
του παρόντος νόµου, ως δηµόσιος ερευνητικός φορέας
νοείται και ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
των Α.Ε.Ι. και των Ν.Π.Δ.Δ..

22. «δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ιδιωτικού δι-
καίου»: ο ερευνητικός οργανισµός, ο οποίος έχει συστα-
θεί και λειτουργεί ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
ή ως ανώνυµη εταιρία του δηµόσιου τοµέα ή ως ερευνη-
τικό κέντρο και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής του.

23. «εφαρµοσµένη ή βιοµηχανική έρευνα»: η σχεδια-
σµένη έρευνα ή η κριτική διερεύνηση ενός πεδίου που α-
ποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρε-
σιών ή για τη σηµαντική βελτίωση προϊόντων, διεργα-
σιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν.

24. «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισµένη»: η ευρεσι-
τεχνία για την οποία έχει απονεµηθεί σχετικό δίπλωµα,
το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Ορ-
γανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εµπίπτει σε
µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ευ-
ρωπαϊκό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας
(European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί
στην Ελλάδα, β) Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωµένο
στην Ελλάδα (Αποκλειοµένων των Πιστοποιητικών Υπο-
δείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.)), και σε ένα ακόµη
κράτος (ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερµανία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλ-
λία, Ελβετία), που: αα) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊ-
κή Σύµβαση Διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνερ-
γάζεται στο πλαίσιο αυτής ή ββ) είναι µέλος του ΟΟΣΑ ή
σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession
candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυµένης δέσµευ-
σης (enhanced engagement country).

25. «ευρωπαϊκός χώρος έρευνας»: πλαίσιο εργασίας
που περιγράφει και συστηµατοποιεί τις ερευνητικές δρα-
στηριότητες και την πολιτική καινοτοµίας σε ολόκληρη
την Ευρώπη και περιλαµβάνει: α) την εσωτερική αγορά
για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές, τε-
χνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, β) το συντο-
νισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και περιφερει-
ακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραµµάτων και
πολιτικών, γ) την εφαρµογή και τη χρηµατοδότηση πρω-
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τοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκέντρωση
και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε ε-
πίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισµό τους µε
εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.

26. «ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης»: η ηµερο-
µηνία της απονοµής στον δικαιούχο του εννόµου δικαιώ-
µατος να λάβει την ενίσχυση σύµφωνα µε το εθνικό κα-
θεστώς που εφαρµόζεται.

27. «καινοτοµία»: η αξιοποίηση υφιστάµενης ή νέας
γνώσης ή η µετατροπή µιας ιδέας σε προϊόν ή διαδικασία
ή υπηρεσία.

28. «καθεστώς ενισχύσεων»: κάθε πράξη µε βάση την
οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω µέτρα εκτέλε-
σης, µπορούν να χορηγούνται µεµονωµένες ενισχύσεις
σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην πράξη αυτή κα-
τά τρόπο γενικό και αφηρηµένο, καθώς και κάθε πράξη
µε βάση την οποία µπορεί να χορηγείται ενίσχυση που
δεν συνδέεται µε συγκεκριµένο έργο σε µια ή περισσό-
τερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστηµα ή για
απροσδιόριστο ποσό.

29. «καινοτόµος επιχείρηση»: η επιχείρηση η οποία α-
ναπτύσσει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι
νέες και ουσιωδώς βελτιωµένες σε σχέση µε τη σύγχρο-
νη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο.

30. «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτοµίας (ΚΓΚ)»: οι
αυτόνοµες εταιρικές συµπράξεις, οι οποίες πραγµατο-
ποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΚ) µε αριθµ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, στο πλαίσιο
της καινοτοµίας, µεταξύ ερευνητικών οργανισµών, επι-
χειρήσεων και λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από τη νοµι-
κή µορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δί-
κτυο που βασίζεται σε κοινό µεσοπρόθεσµο και µακρο-
πρόθεσµο σχεδιασµό καινοτοµίας.

31. «κρατική ενίσχυση»: κάθε µέτρο το οποίο πληροί
το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.

32. «µελέτη σκοπιµότητας»: η αξιολόγηση και η ανά-
λυση των δυνατοτήτων ενός έργου µε στόχο την υπο-
στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην οποία
αποκαλύπτονται κατά τρόπο αντικειµενικό και ορθολογι-
κό τα δυνατά του σηµεία και οι αδυναµίες του, οι ευκαι-
ρίες και οι απειλές που προκύπτουν από αυτό, και προσ-
διορίζονται οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεσή
του και, τελικά, οι προοπτικές επιτυχίας του.

33. «µεταφορά τεχνολογίας»: η παροχή τεχνολογίας,
όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις και κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου από τις διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171), όπως ισχύει.

34. «οικονοµική δραστηριότητα»: κάθε δραστηριότητα
που συνίσταται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δε-
δοµένη αγορά.

35. «πειραµατική ανάπτυξη»: η απόκτηση, ο συνδυα-
σµός, η διαµόρφωση και η χρήση υφισταµένων επιστη-
µονικών, τεχνολογικών και άλλων συναφών γνώσεων
και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή
βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.

36. «προ-εµπορικές δηµόσιες συµβάσεις»: η αγορά υ-
πηρεσιών έρευνας στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν αναλαµβάνουν όλους
τους κινδύνους, τα αποτελέσµατα και τα οφέλη χρήσης
κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, αλλά τα µοι-

ράζονται µε τους παρόχους υπό όρους της αγοράς. Η
σύµβαση, το αντικείµενο της οποίας εµπίπτει σε µία ή
περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης που ο-
ρίζονται στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισµένης διάρκει-
ας. Με την εξαίρεση του πρωτοτύπου ή ενός περιορισµέ-
νου συνόλου πρώτων δοκιµαστικών στοιχείων, η αγορά
προϊόντων ή υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο
µιας προ-εµπορικής δηµόσιας σύµβασης δεν πρέπει να
αποτελεί αντικείµενο της ίδιας σύµβασης.

37. «σύµβαση ορισµένου χρόνου»: η σύµβαση ή σχέση
εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, η οποία συνά-
πτεται απευθείας µεταξύ του εργοδότη και του εργαζο-
µένου, η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειµενι-
κούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριµένης ηµερο-
µηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή η πραγµα-
τοποίηση συγκεκριµένου γεγονότος.

38. «συµβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας»: η πα-
ροχή συµβουλών, βοήθειας και εκπαίδευσης για την α-
νταλλαγή γνώσεων και εµπειριών, καθώς και για τη βελ-
τίωση της συνεργασίας.

39. «τεχνολογικός φορέας»: νοµικό πρόσωπο δηµοσί-
ου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουρ-
γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, περιλαµβάνει
στους στόχους του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τε-
χνολογικών υποδοµών και δραστηριοτήτων, την παροχή
επιστηµονικών, εξειδικευµένων εκπαιδευτικών και τε-
χνολογικών υπηρεσιών προς τρίτους σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, και την επίλυση
συγκεκριµένων τεχνολογικών προβληµάτων που εµπί-
πτουν στην επιστηµονική περιοχή που υπηρετεί.

40. «τεχνολογική ανάπτυξη»: η ανάπτυξη και µεταφο-
ρά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική δια-
δικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών
και των οικονοµικών παραµέτρων παραγωγής προϊό-
ντων ή προσφοράς υπηρεσιών, µε την εφαρµογή µελε-
τών και ερευνητικών προγραµµάτων και τη λήψη των α-
ναγκαίων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών µέ-
τρων στην κατεύθυνση αυτή.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4310/2014

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Στους φορείς της παρούσας υπάγονται και οι υπηρε-
σίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την
επιστηµονική έρευνα που διεξάγουν.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4310/2014

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η χάραξη και η υλοποίηση εθνικής πολιτικής έρευ-
νας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας συνιστά
θεµελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας. Αφορούν το σύνο-
λο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη µεθοδι-
κή και αποτελεσµατική προώθηση της βασικής και εφαρ-
µοσµένης έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας
στη χώρα, τη διαµόρφωση των επιλογών για το µέλλον
και την πρόβλεψη των µέσων που απαιτούνται για την
πραγµάτωση των σκοπών αυτών. Η Εθνική Στρατηγική
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Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (Ε-
ΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας
στον τοµέα της ΕΤΑΚ. Με τον σχεδιασµό της ΕΣΕΤΑΚ ε-
πιδιώκεται:
α) Η συστηµατική θεώρηση, προσέγγιση και ανάδειξη

των θεµατικών τοµέων της έρευνας ανάλογα µε τις συ-
νολικές ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας.
β) Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ µε προτά-

σεις εκπόνησης κατάλληλων δράσεων ή προγραµµάτων
ΕΤΑΚ, απλοποίησης των διαδικασιών και ενίσχυσης του
ελεύθερου ανταγωνισµού.
γ) Η ενίσχυση της υφιστάµενης ή αναδυοµένης αρι-

στείας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στις
Περιφέρειες της χώρας.
δ) Η συµβολή στην προώθηση της ισότητας των φύ-

λων µε την ισότιµη ενσωµάτωση του γυναικείου φύλου
στην έρευνα και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο
φύλων σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης, συµπεριλαµβα-
νοµένων του εποπτικού, του διαχειριστικού και του διοι-
κητικού επιπέδου, µε την εφαρµογή για το σκοπό αυτόν
πολιτικής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων,
στα επακόλουθα στάδια επαγγελµατικής σταδιοδροµίας
και στις επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυα-
σµό µε την εφαρµογή κριτηρίων ποιότητας και επαγγελ-
µατικών προσόντων.
ε) Η δηµιουργία συνθηκών επαρκούς ροής νέων ικα-

νών ερευνητών, η παροχή εκπαίδευσης και η προσφορά
σε ερευνητές ελκυστικών προοπτικών σταδιοδροµίας, η
επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατοµεα-
κής κινητικότητας ερευνητών µεταξύ οργανισµών, επι-
στηµονικών κλάδων, τοµέων και χωρών µε τη διασφάλι-
ση άρσης των υπαρχόντων φραγµών.
στ) Η δηµιουργία, η αξιοποίηση, η συντήρηση και η ε-

πέκταση ερευνητικών υποδοµών υψηλής ποιότητας για
την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και της καινο-
τοµίας µε την προσέλκυση επιστηµόνων εγνωσµένου
κύρους και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων τεχνο-
λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών τεχνο-
λογιών γενικής εφαρµογής και την άσκηση οικονοµικών
και µη δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρι-
κών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ των δηµόσιων ερευ-
νητικών υποδοµών και της βιοµηχανίας.
ζ) Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογι-

κής καινοτοµίας µε τη λήψη ειδικών µέτρων αντιµετώπι-
σης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση
της συνεργασίας τους µε τις µεγάλες επιχειρήσεις στον
τοµέα της ΕΤΑΚ.
η) Η διασφάλιση της ισόρροπης και σταθµισµένης ανά-

πτυξης των ερευνητικών οργανισµών της χώρας.
θ) Η εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής

πολιτικής για την ΕΤΑΚ και η επίτευξη βέλτιστης διακρα-
τικής συνεργασίας µε τη συµµετοχή σε αντίστοιχες προ-
σπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπε-
δο.
ι) Η διαµόρφωση ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της

ΕΤΑΚ, µε εφαρµογή κανόνων διαφάνειας και διαµόρφω-
ση συνεκτικού και κατάλληλου νοµικού, ασφαλιστικού,
φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου.
ια) Η διαµόρφωση συνθηκών και κινήτρων για την ανά-

πτυξη της συνεργασίας µεταξύ των ερευνητικών οργανι-
σµών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και

των λοιπών φορέων.
ιβ) Η συµβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περι-

βαλλοντική πολιτική της χώρας.
ιγ) Η συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την α-

πασχόληση, ιδίως των νέων.
ιδ) Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ΕΤΑΚ και

της ανταγωνιστικότητας µε την καθιέρωση σύγχρονων
δεικτών µέτρησης.
ιε) Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου µέσου σύµφωνα µε

τις κείµενες διατάξεις για τη χρηµατοδότηση της ΕΤΑΚ
(ενδεικτικά, δηµόσιες συµβάσεις και σύγχρονες µορφές
τους, όπως οι προεµπορικές συµβάσεις, ο ανταγωνιστι-
κός διάλογος, οι συµφωνίες - πλαίσιο, η συµµετοχή σε
κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας).
ιστ) Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού στόχου συµβολής

του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στην ενίσχυση της
ΕΤΑΚ, όπως διαµορφώνεται εκάστοτε.
ιζ) Η ενίσχυση των συνεργειών και της συµπληρωµατι-

κότητας µεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών δράσεων
ΕΤΑΚ µε άλλα κεντρικά διαχειριζόµενα προγράµµατα
της Ένωσης.»

Άρθρο 5
Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 5 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ

1. Η ΕΣΕΤΑΚ αναφέρεται σε χρονική περίοδο επτά (7)
ετών ή στο χρόνο διάρκειας µίας (1) προγραµµατικής πε-
ριόδου.

2. Επισπεύδων φορέας για την κατάρτιση της ΕΣΕΤΑΚ
είναι η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ).

3. Για την διαµόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ συµβου-
λεύεται τα όργανα του άρθρου 6 και προβαίνει σε ευρεία
διαβούλευση και συνεργασία µε εκπροσώπους της επι-
στηµονικής κοινότητας, του επιχειρηµατικού τοµέα, κα-
θώς και των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων.

4. Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της διαβού-
λευσης, η ΓΓΕΤ συντάσσει το τελικό σχέδιο της ΕΣΕΤΑΚ
το οποίο ψηφίζεται µε νόµο από τη Βουλή.

5. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται «Σχέδιο Δρά-
σης» νοείται η ΕΣΕΤΑΚ.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του ν. 4310/2014

1. Η περίπτωση 2 του άρθρου 6 του ν. 4310/2014 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και ειδικότερα η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνο-
λογίας.»

2. Η πρώτη περίπτωση 2 του άρθρου 7 του ν. 4310/
2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο σχεδιασµός, η εξειδίκευση, η υλοποίηση και η πα-
ρακολούθηση της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και η διασφά-
λιση των πόρων χρηµατοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ.»
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Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4310/2014

Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για τη σύσταση, τροπο-
ποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανι-
σµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 13, όπως ισχύει, η διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξή του ΕΣΕΤ και των Τοµεακών Επιστηµονικών
Συµβουλίων (ΤΕΣ).»

Άρθρο 8
Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 10 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10
Περιφερειακά Συµβούλια Έρευνας

και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ)

1. Με απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου Περιφερειάρ-
χη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο
Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήρι-
ξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕ-
ΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται µε εισηγήσεις, µελέτες
πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάµενων
υποδοµών ή του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού και
συγκριτικές εκτιµήσεις σε ό,τι αφορά στη δηµιουργία πε-
ριφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισµών,
τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων
και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινο-
τοµίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχηµάτων σύ-
µπραξης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και τη
διαµόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συµ-
µετοχής οργανισµών των περιφερειών σε εθνικά και ευ-
ρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Ειδικότερα, το περιεχόµενο των εισηγήσεων και της υ-

ποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:
α) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντε-

λεστών που εµπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δηµόσιοι ε-
ρευνητικοί οργανισµοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρή-
σεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης
και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών ορ-
γανισµών στις περιφερειακές οικονοµίες.
β) Στην από κοινού µε τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγι-

κών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την
ανάληψη συντονισµένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρει-
ας.
γ) Στον καθορισµό κριτηρίων και προϋποθέσεων για

την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλο-
νται στις περιφερειακές αρχές.
δ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε

πηγές χρηµατοδότησης, καθώς και της ένταξης και δια-
σύνδεσης των ερευνητικών οργανισµών στις περιφερει-
ακές οικονοµίες.
ε) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού

των Περιφερειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης
νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο,
µε µέτρα, όπως:

αα) Η υποστήριξη δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών
για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισµού
και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επι-
τρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιµου ερευνητι-
κού δυναµικού.
ββ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδοµές

στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση
που δεν εισάγει διακρίσεις.
γγ) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργα-

σίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της
µεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
προβολής και δηµοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη
πρωτοβουλιών διασποράς και µεταφοράς ερευνητικών
αποτελεσµάτων στον παραγωγικό τοµέα της χώρας, σε
άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.
δδ) Ο προσδιορισµός των αναγκών και των δυνατοτή-

των ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δηµό-
σιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις Περιφέ-
ρειες και οι οποίες µπορούν να χρηµατοδοτούνται.

2. Το ΠΣΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) µέλη, από τα
οποία έξι (6) είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που
προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Τα υπόλοιπα πέντε (5) µέλη προέρχονται από επαγγελ-
µατικά επιµελητήρια και επιστηµονικούς συλλόγους,
τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και
τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Όλα τα µέλη
του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώµα-
τος µεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναµου τίτλου µε α-
ναγνωρισµένο κύρος και να έχουν µακρόχρονη ερευνη-
τική και επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ΕΤΑΚ. Η θη-
τεία των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και µπορεί
να ανανεώνεται µία µόνο φορά µε τη διαδικασία µε την
οποία επιλέχθηκαν αρχικά.

3. Τα µέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται µε την ακόλουθη
διαδικασία:
α) Με απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου συ-

γκροτείται πενταµελής Επιτροπή που αποτελείται από
δύο (2) επιστήµονες που ασχολούνται µε την έρευνα,
καθηγητές Α.Ε.Ι. µε βαθµίδα καθηγητή ή αναπληρωτή
καθηγητή, δύο (2) ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθµίδας της ηµε-
δαπής ή της αλλοδαπής και ένα (1) εκπρόσωπο των πα-
ραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι
δεν περιλαµβάνονται µεταξύ των επιλέξιµων υποψη-
φίων.
β) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υπο-

βολής υποψηφιοτήτων, η οποία δηµοσιεύεται στον ηµε-
ρήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρει-
ας και της ΓΓΕΤ. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότη-
τες και εν συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κα-
τά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συ-
ντάσσει η Επιτροπή περιλαµβάνεται τριπλάσιος, και αν
αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθµός υποψηφίων
του συνόλου των µελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι που
περιλαµβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προ-
τίµηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Η Επιτροπή υ-
ποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων στο Περιφερειακό
Συµβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλλη-
λότερους. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα µέλη του ΠΣΕΚ
που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο.
γ) Μετά από το διορισµό τους τα µέλη του ΠΣΕΚ συ-

γκροτούνται σε σώµα και εκλέγουν τον πρόεδρο, τον α-
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ντιπρόεδρο και το γραµµατέα του µε τον αναπληρωτή
του.

4. Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχο-
νται σε ολοµέλεια των ΠΣΕΚ, συγκροτούνται σε σώµα
και εκλέγουν µεταξύ των µελών τους πρόεδρο και αντι-
πρόεδρο.

5. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο
τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέµα λει-
τουργίας του ΠΣΕΚ ορίζονται µε απόφαση του προέδρου
του οικείου ΠΣΕΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας. Όσον αφορά την ολοµέλεια
των ΠΣΕΚ, τα ανωτέρω ζητήµατα ορίζονται µε απόφαση
του ΓΓΕΤ.

6. Η γραµµατειακή και η διοικητική υποστήριξη των
ΠΣΕΚ παρέχονται από την Περιφέρεια. Τα ΠΣΕΚ υπο-
βοηθούνται ως προς το έργο τους από τις υφιστάµενες
δοµές της οικείας Περιφέρειας. Τα µέλη των ΠΣΕΚ είναι
δυνατόν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις από από-
σταση µέσω τηλεδιάσκεψης.

7. Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις έξοδα
µετακίνησης, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίω-
σης των µελών του ΠΣΕΚ για τη συµµετοχή στις συνε-
δριάσεις τους καλύπτονται από ίδιους πόρους της Περι-
φέρειας.

8. Για τα ΠΣΕΚ εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 7 του
ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.»

Άρθρο 9
Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 11 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΚ)

1. Το ΕΣΕΚ είναι το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο της
Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής
στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Και-
νοτοµίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και τον Γενικό Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήµατα που άπτονται
της αρµοδιότητάς τους.

2. Η αποστολή του ΕΣΕΚ είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξε-

ων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και τη
ΓΓΕΤ.
β) Η συµβολή στη διαµόρφωση και επικαιροποίηση της

ΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της προόδου της εφαρµογής
της σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η
σύνταξη και δηµοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου.
γ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρα-

τηγική διαµόρφωση και την κατανοµή της δηµόσιας χρη-
µατοδότησης για την ΕΤΑΚ.
δ) Η συµβολή στη διασφάλιση στενής δηµιουργικής

συνεργασίας µεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και
των παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας µε σκοπό την
εισαγωγή καινοτόµων διαδικασιών ή την παραγωγή και-
νοτόµων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση αυτών ή την
προσφορά καινοτόµων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενί-
σχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και
της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του
πληθυσµού της.

ε) Η συµβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργα-
σίας για τη διαµόρφωση ισχυρών δεσµών µεταξύ της ελ-
ληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
στ) Η συστηµατική συνεργασία µε τους δηµόσιους ε-

ρευνητικούς φορείς της χώρας.
ζ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη σύνθεση των
εκλεκτορικών σωµάτων από τα οποία επιλέγονται οι δι-
ευθυντές των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
η) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυ-

τό από την Κυβέρνηση ή µε τον παρόντα νόµο.
3. Το ΕΣΕΚ αποτελείται από δεκαεπτά (17) µέλη, τα ο-

ποία διακρίνονται για την κατάρτιση και την εµπειρία
τους στους τοµείς της ΕΤΑΚ, και προέρχονται από τον ε-
ρευνητικό, ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο της η-
µεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα από:
α) Τον πρόεδρο.
β) Τον αντιπρόεδρο.
γ) Ένδεκα (11) µέλη, ειδικούς σε βασικές θεµατικές

περιοχές της ΕΤΑΚ.
δ) Δύο (2) µέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό

επιχειρηµατικό χώρο και, αθροιστικά, είναι κάτοχοι δι-
πλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών, διαθέτουν εµπειρία
στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυ-
ξιακών προγραµµάτων και έχουν την ιδιότητα ανώτατου
στελέχους επιχείρησης ή της βιοµηχανίας.
ε) Δύο (2) µέλη των ΠΣΕΚ.
4. Όπου στο νόµο αναφέρεται το «Εθνικό Συµβούλιο

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας» (Ε-
ΣΕΤΑΚ) νοείται το «Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Και-
νοτοµίας» (ΕΣΕΚ).»

Άρθρο 10
Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 12 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12
Επιλογή, διορισµός µελών, λειτουργία ΕΣΕΚ

1. Τα ένδεκα (11) µέλη του ΕΣΕΚ που προβλέπονται
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του προηγούµε-
νου άρθρου, επιλέγονται µε την ακόλουθη διαδικασία:
α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων συγκροτείται εξαµελής επιτροπή η οποία
αποτελείται από: αα) έναν καθηγητή Α.Ε.Ι., διεθνώς δια-
κεκριµένο σε θέµατα έρευνας ή ερευνητή Α΄ βαθµίδας
ερευνητικού κέντρου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ββ) έ-
ναν Πρύτανη ή Αναπληρωτή πρύτανη των Πανεπιστη-
µίων γγ) έναν Πρόεδρο Τ.Ε.Ι., δδ) έναν Πρόεδρο Ερευ-
νητικού Κέντρου, εε) έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και
στστ) έναν εκπρόσωπο του παραγωγικού – επιχειρηµατι-
κού κόσµου.
β) Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας

προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για την επιλογή των ένδεκα (11) µελών, µέγιστης
χρονικής διάρκειας είκοσι (20) ηµερών, η οποία δηµοσι-
εύεται στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η επι-
τροπή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προεπιλέ-
γει µεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψη-
φιότητα ή έχουν προταθεί ως υποψήφιοι είτε από µέλη
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της ίδιας της Επιτροπής είτε από οποιονδήποτε τρίτο,
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, του δηµόσιου ή του ιδιωτικού
τοµέα. Προς τούτο, η επιτροπή της περίπτωσης α΄ συ-
ντάσσει κατάλογο, τον οποίο υποβάλει στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο εν λόγω κατά-
λογος περιλαµβάνει τριπλάσιο αριθµό µελών από επι-
στήµονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνω-
στικά αντικείµενα της έρευνας: αα) αγροτικής παραγω-
γής, διατροφής, τροφίµων, αγροβιοτεχνολογίας και υδα-
τοκαλλιεργειών, ββ) φυσικών επιστηµών, γγ) µαθηµατι-
κών και επιστήµης της πληροφορίας, δδ) κοινωνικών επι-
στηµών, εε) τεχνών και ανθρωπιστικών επιστηµών, στστ)
περιβάλλοντος, ζζ) ενέργειας, ηη) βιοεπιστηµών και ιι) ε-
πιστηµών µηχανικού.
γ) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων

ορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκ-
προσώπους του παραγωγικού-επιχειρηµατικού κόσµου,
τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα µέλη από τον κατά-
λογο της επιτροπής της περίπτωσης α΄, ώστε να αντι-
προσωπεύονται τα γνωστικά αντικείµενα της έρευνας,
µε θητεία, η οποία διαρκεί τέσσερα (4) έτη και µπορεί να
ανανεώνεται µία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισµού
των µελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο γραµµατέας του ΕΣΕΚ
µε τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, το ήµισυ των µελών που ορίζονται
µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θη-
τεία.
δ) Αν µέλος του ΕΣΕΚ παραιτηθεί, εκπέσει ή αδυνατεί

να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για
το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον
κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το µέλος είναι ένα
(1) από τους ένδεκα (11) που έχουν επιλεγεί, και σε δια-
φορετική περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί-
πτωσης γ΄.

2. α) Μετά τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ σε σώµα, τα µέλη
του κατανέµονται σε δύο (2) επιτροπές µε ευθύνη του
Προέδρου: την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η ο-
ποία αποτελείται από εννέα (9) µέλη και την Επιτροπή
Καινοτοµίας και Αναπτυξιακών Εφαρµογών, η οποία απο-
τελείται από οκτώ (8) µέλη. Στην πρώτη επιτροπή, που ε-
στιάζει σε θέµατα βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας
στους ερευνητικούς φορείς, συµµετέχει και προΐσταται
ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη επιτροπή, που ε-
στιάζει σε ζητήµατα καινοτόµων εφαρµογών σχετικών
µε τον παραγωγικό ιστό της χώρας, συµµετέχει και
προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι δύο επιτροπές
εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και εισηγού-
νται προς την ολοµέλεια του ΕΣΕΚ, η οποία και λαµβάνει
την τελική απόφαση.
β) Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο

τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε ειδικότερο θέµα λει-
τουργίας του ΕΣΕΚ ορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας. Οι συνεδριάσεις του ΕΣΕΚ δύναται να
πραγµατοποιούνται µέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους
από Τοµεακά Επιστηµονικά Συµβούλια (ΤΕΣ), τα οποία
συνιστώνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων µετά από τη σύµφωνη γνώµη του
ΕΣΕΚ και µε αντικείµενο τα επί µέρους γνωστικά αντικεί-

µενα της έρευνας που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουρ-
γός ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.

4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψή-
φος του προέδρου.

5. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη για τη
λειτουργία του ΕΣΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συµµε-
τοχή υπαλλήλου στα έργα της γραµµατείας δεν θεωρεί-
ται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα.

6. Τα έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και ηµερή-
σιας αποζηµίωσης των µελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για
τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις τους που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις καταβάλλονται από τη
ΓΓΕΤ.»

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4310/2014

1. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ν. 1514/1985 και εποπτεύονται
από φορείς του δηµόσιου τοµέα, αποτελούν ερευνητι-
κούς οργανισµούς, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δια-
θέτουν νοµική προσωπικότητα και διοικητική και οικονο-
µική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειµένων διατάξεων.
Διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του εσω-
τερικού κανονισµού ή οργανισµού λειτουργίας τους, στο
µέτρο που ο τελευταίος δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί, ως νο-
µικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ειδικοί λογαρια-
σµοί κονδυλίων έρευνας των νοµικών προσώπων δηµο-
σίου δικαίου και της ΓΓΕΤ, καθώς και οι τεχνολογικοί φο-
ρείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυµες εταιρίες ή ως νο-
µικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τις ερευνητικές, τε-
χνολογικές, αναπτυξιακές και καινοτοµικές δραστηριό-
τητές τους, αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση των σκο-
πών τους τα αποτελέσµατα των έργων και προγραµµά-
των στα οποία συµµετέχουν και τους ίδιους πόρους που
δηµιουργούν, κατά τα προβλεπόµενα στις κείµενες δια-
τάξεις και τον Οργανισµό ή Εσωτερικό Κανονισµό τους.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Με νόµο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώ-
νται, καταργούνται τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστι-
τούτα τους. Με νόµο, επίσης, ορίζεται ή τροποποιείται ο
σκοπός και η νοµική φύση τους. Σε περίπτωση ίδρυσης
νέων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, προηγείται
µελέτη οικονοµοτεχνική, µελέτη σκοπιµότητας και βιω-
σιµότητας και έκθεση συµβατότητας µε τον στρατηγικό
σχεδιασµό και τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό. Στις
εν λόγω µελέτες πρέπει να προκύπτει απαραίτητα µε
σαφήνεια η κοινωνικοοικονοµική ανάγκη που θα καλυ-
φθεί από την ίδρυση του συγκεκριµένου φορέα και η ο-
ποία δεν καλύπτεται από τους ήδη υφιστάµενους ερευ-
νητικούς φορείς. Οι µελέτες αυτές πρέπει να έχουν τη
σύµφωνη γνώµη του ΕΣΕΚ και την έγκριση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με νόµο ή
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προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότα-
σης του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οι-
κονοµικών, ορίζεται για κάθε ερευνητικό κέντρο ή ινστι-
τούτο, σύµφωνα µε το άρθρο 19:
α) Η έδρα και οι πόροι του ερευνητικού κέντρου ή ιν-

στιτούτου.
β) Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού κατά κατη-

γορία και ειδικότητα, όπου αυτό προβλέπεται.
γ) Η σχέση του µε προγράµµατα εκπαίδευσης και ιδίως

µεταπτυχιακών σπουδών.
δ) Η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών για τη λήψη

µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος από
πόρους που δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογι-
σµό.»

4. Στο άρθρο 13 του ν. 4310/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 10, ως εξής:

«10. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται «ε-
ρευνητικά κέντρα» ή «ερευνητικοί φορείς» νοούνται και
τα «αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα», στα οποία εφαρ-
µόζεται συµπληρωµατικά η οικεία νοµοθεσία.»

Άρθρο 12
Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν. 4310/2014

Το άρθρο 13α του ν. 4310/2014, όπως είχε τροποποιη-
θεί, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13α
Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα-Τεχνολογικοί Φορείς

Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα που εποπτεύο-
νται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων και τη ΓΓΕΤ και διέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου είναι τα εξής:

1. «Αθηνά�- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τε-
χνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της
Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.).
β. Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων (Ι.Π.ΣΥ.).
γ. Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.).
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο α-

ποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Γεωδυναµικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.).
β. Ινστιτούτο Αστρονοµίας, Αστροφυσικής, Διαστηµι-

κών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.).
γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Α-

νάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).
3. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελεί-

ται από:
α. Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας

και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) (σύµφωνα µε το π.δ.
226/1989, Α΄ 107 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012, Α΄
40).
β. Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας  (ΙΘ-

ΦΧ) (σύµφωνα µε το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν.
4051/2012).
γ. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) (σύµφωνα

µε το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012).
δ. Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Ηλεκτρονικού

Περιεχοµένου (Ε.Κ.Τ.).
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-

ξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστι-
τούτα:

α. Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και Δικτύων Με-
ταφορών (Ι.ΜΕΤ.).
β. Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών (ΙΝ.Ε.Β.).
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών (ΙΠΤΗΛ).
δ. Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών

Πόρων (ΙΔΕΠ).
ε. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕ-

ΤΕΘ).
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΔΗ-

ΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών (ΙΒΕ).
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι-

ΠΤ).
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήµης και Νανοτεχνολογίας

(ΙΝΝ).
δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωµατιδιακής Φυσικής

(ΙΠΣΦ).
ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστηµών

και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ).
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το

οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευ-
νών.

7. Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστι-
τούτο ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.), στο οποίο εφαρµόζονται συ-
µπληρωµατικά οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού πλαισί-
ου που το διέπουν.

8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστι-
τούτα:
α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας

και Υδατοκαλλιεργειών.
β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσω-

τερικών Υδάτων.
γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
9. α. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέ-

ξανδρος Φλέµινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέµινγκ), το οποίο α-
ποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστηµών
«Αλέξανδρος Φλέµινγκ».
β. Το Ελληνικό Ίδρυµα Βασικής Βιολογικής Έρευνας

«Αλέξανδρος Φλέµινγκ».
10. Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το ο-

ποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

(Ι.Μ.Β.Β.).
β. Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής

(Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δοµής και Λέιζερ

(Ι.Η.Δ.Λ.).
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.).
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.).
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Ι.Υ.Μ.).
11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών και

το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών,
για τα οποία ως προς τα ζητήµατα που αφορούν το πά-
σης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγω-
γές, ωράριο, κ.λπ.) εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρό-
ντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέµατα,
για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών και το
Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού πλαισίου
που τα διέπουν και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του πα-
ρόντος.
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Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου είναι οι εξής:

1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ
ΑΕ).

2. Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας.
3. Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολο-

γίας (ΝΟΗΣΙΣ).»

Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4310/2014

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Το διοικητικό συµβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή
ανασυγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
α) Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέ-

ντρου ή της Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως
πρόεδρο.
β) Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του

κέντρου.
γ) Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και

των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (ΕΛΕ). Ο εκ-
πρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρω-
τής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή/ΕΛΕ
Α΄ ή Β΄ βαθµίδας, εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία α-
πό το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργι-
κών επιστηµόνων του ερευνητικού κέντρου.
δ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστηµονικού –

τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπι-
κού. Ο εκπρόσωπος αυτός και ο αναπληρωτής του εκλέ-
γονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδι-
κού επιστηµονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και
βοηθητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου.
Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. απαρτίζεται, εκτός από τα ανωτέρω

µέλη, και από τον Διευθυντή του Ε.Κ.Τ..
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να παρίσταται, χω-

ρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο οποίος υποδει-
κνύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και µπορεί να εισηγείται επί των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Το διοικητικό συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρία-
σή του, συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει µεταξύ των
µελών του µε µυστική ψηφοφορία, έναν (1) αντιπρόε-
δρο, µετά από πρόταση του Προέδρου. Το διοικητικό
συµβούλιο συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του προέ-
δρου ή αίτηση τριών (3) µελών προς τον πρόεδρό του, ο
οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέ-
ντε (5) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Η πρό-
σκληση σύγκλησης µπορεί να γίνει µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail) προς εκείνα τα µέλη που έχουν
γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό συµβούλιο τη δι-
εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που διαθέτουν.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Τα µέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο ο-
ποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρµοδιότητές του, απα-
γορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαί-
νουν στα συµφέροντα του ερευνητικού κέντρου.»

4. Η παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης µέλους του, για ο-
ποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει
νόµιµα, εφόσον τα εναποµένοντα µέλη αντιπροσωπεύ-
ουν το ήµισυ πλέον ενός του συνολικού αριθµού των µε-
λών του. Στην περίπτωση που ο αριθµός των µελών του
Δ.Σ. δεν καθιστά δυνατό το σχηµατισµό απαρτίας, σύµ-
φωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων ορίζει εκ των αναπληρωτών
Διευθυντών Ινστιτούτων τόσα ελλείποντα µέλη του Δ.Σ.
όσα είναι απαραίτητο, προκειµένου να σχηµατιστεί η
προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο απαρτία. Η απόφαση
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εν
λόγω ορισµός έχει ισχύ το µέγιστο για έξι (6) µήνες και,
πάντως, έως τον ορισµό των µελών του Δ.Σ., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»

5. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 13 του άρθρου 15 του  ν.
4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή
του Ερευνητικού Κέντρου, του σχεδίου δράσης του, του
προϋπολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεών
του».

6. Στο άρθρο 15 του ν. 4310/2014 προστίθενται παρά-
γραφοι 15 και 16, ως εξής:

«15. Αν Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυ-
ντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του
Δ.Σ. παραιτηθεί ή ελλείπει, για οποιονδήποτε λόγο, τα
καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
για χρονικό διάστηµα µέχρι τρείς (3) µήνες. Αν παρέλθει
το διάστηµα αυτό, καθώς και αν ελλείπει ή κωλύεται ο α-
ντιπρόεδρος, τα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. προτείνουν µε
οµόφωνη απόφασή τους στον εποπτεύοντα Υπουργό έ-
ναν από τους Διευθυντές Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του
Δ.Σ. και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρι-
κής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει
τον ως άνω προταθέντα ως Διευθύνοντα και Πρόεδρο
του Δ.Σ., έως τον ορισµό του νέου Διευθυντή και Προέ-
δρου του Δ.Σ.. Αν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύ-
οντα Υπουργό εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την
ηµεροµηνία έλλειψης ή κωλύµατος του Αντιπροέδρου ή
αν η πρόταση δεν είναι οµόφωνη, ο εποπτεύων Υπουρ-
γός επιλέγει και ορίζει, για το διάστηµα αυτό, ως Πρόε-
δρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ
του ΕΚ, έναν από τους υφισταµένους Διευθυντές των Ιν-
στιτούτων του ΕΚ. Αν ελλείπουν όλοι οι Διευθυντές Ιν-
στιτούτων, ο Υπουργός ορίζει για χρονικό διάστηµα
τριών (3) µηνών, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλί-
ου και Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντή
Κεντρικής Διεύθυνσης του Ερευνητικού Κέντρου έναν
εκ των τριών (3) αρχαιοτέρων ερευνητών Α΄ή Β΄ βαθµί-
δας του Ερευνητικού Κέντρου , σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία που ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο.
Έως τον ορισµό από τον εποπτεύοντα Υπουργό, το

Δ.Σ. λειτουργεί νοµίµως.
Αν ο Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής

της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του Δ.Σ. κω-
λύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτό βεβαιώνεται
µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ. και τα καθήκοντά
του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για χρονι-
κό διάστηµα έως τρεις (3) µήνες. Αν παρέλθει το διάστη-
µα αυτό ή ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, το υπό-
λοιπο Δ.Σ. προτείνει µε οµόφωνη απόφασή του στον ε-
ποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους Διευθυντές Ινστι-
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τούτων ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα του ΕΚ ή
Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο επο-
πτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Δι-
ευθυντή και Πρόεδρο του Δ.Σ. για το διάστηµα αυτό. Αν
δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό ε-
ντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία έλ-
λειψης ή κωλύµατος του Αντιπροέδρου ή αν αυτή δεν εί-
ναι οµόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορί-
ζει, για το διάστηµα αυτό, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευ-
θύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους
υφισταµένους Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ. Έως
τον ορισµό από τον εποπτεύοντα Υπουργό, το Δ.Σ. λει-
τουργεί νοµίµως.

16. Αν ένα ερευνητικό κέντρο αποτελείται µόνο από έ-
να Ινστιτούτο, στη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου
του πλέον των µελών της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του ν. 4310/2014, συµµετέχει ένα ακόµα µέλος, το οποίο
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων. Η απόφαση του αρµόδιου Υπουργού
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το µέ-
λος αυτό θα πρέπει να έχει προσόντα ανάλογα µε αυτά
του διευθυντή ερευνητικού κέντρου. Ο ορισµός στη θέση
αυτή πραγµατοποιείται, κατόπιν προκήρυξης και αξιολό-
γησης από την ειδική επιτροπή κρίσης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 14 του άρθρου 16
έως τον ορισµό από τον εποπτεύοντα Υπουργό το Δ.Σ.
λειτουργεί νοµίµως.»

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4310/2014

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του  ν.
4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Να έχει τα προσόντα διορισµού σε θέση ερευνητή
Α΄ βαθµίδας ή αντίστοιχης βαθµίδας καθηγητή Α.Ε.Ι..»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Αν για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει διευθυντής Ιν-
στιτούτου ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, µε-
τά από αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από αναπληρωτή δι-
ευθυντή Ινστιτούτου».

3. Η παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου και οι διευ-
θυντές των ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και
διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων για ορισµένο χρόνο, διάρκειας
τεσσάρων (4) ετών.»

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως
εξής:

«7. Αν κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή
ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευ-
νητικού ινστιτούτου δεν έχει ακόµη διορισθεί νέος Διευ-
θυντής, ο υφιστάµενος Διευθυντής συνεχίζει να ασκεί
τα καθήκοντά του µέχρι τον διορισµό του νέου και το αρ-
γότερο για διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες. Αν δεν κατα-
στεί δυνατός ο διορισµός νέου διευθυντή µέσα σε διά-
στηµα τριών (3) µηνών από τη λήξη της θητείας του
προηγούµενου διευθυντή, κατ’ εξαίρεση, το Διοικητικό
Συµβούλιο, αναθέτει προσωρινά, στην µεν περίπτωση ε-
ρευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ στον α-
ντιπρόεδρο του Δ.Σ., στη δε περίπτωση ερευνητικού ιν-
στιτούτου στον αναπληρωτή διευθυντή, καθήκοντα δια-

χείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε
σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Αν ο αντι-
πρόεδρος του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή
κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ερευνητικού κέ-
ντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν α-
πό τους διευθυντές ινστιτούτων, ή αν όλοι οι διευθυντές
ινστιτούτων ελλείπουν από έναν εκ των τριών (3) αρχαι-
ότερων ερευνητών Α΄ ή Β΄ βαθµίδας του Ερευνητικού
Κέντρου µέχρι το διορισµό του νέου διευθυντή. Αν ο α-
ναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου για οποιονδήποτε
λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή
ινστιτούτου ασκούνται από τον αρχαιότερο ερευνητή Α΄
βαθµίδας του ινστιτούτου και αν αυτός ελλείπει, από τον
αρχαιότερο ερευνητή Β΄ βαθµίδας του ινστιτούτου, µετά
από σύµφωνη γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου του
Ινστιτούτου (ΕΣΙ).»

5. Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«8. Για την πλήρωσης της κενής θέσης του Διευθυντή
του ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ εκδίδεται προκήρυξη από τον ε-
ποπτεύοντα Υπουργό τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν α-
πό τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε
µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, α-
ναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚ και της ΓΓΕΤ και
αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστηµονικές λί-
στες ψηφιακά.»

6. Η παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«9. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλά-
βουν θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτού-
του, συγκροτείται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υ-
πουργού, ειδική επιτροπή κριτών από επτά (7) επιστήµο-
νες µε αναγνωρισµένο κύρος, γνώση των ερευνητικών
αντικειµένων, των επιστηµονικών πεδίων ειδίκευσης του
ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και επαρκή εθνι-
κή και διεθνή εµπειρία σε θέµατα αξιοποίησης των απο-
τελεσµάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευ-
νητικών οµάδων.»

7. Η παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«10. α) Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρί-
σης της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του παρόντος νό-
µου, το διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου
προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) µελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθ-
µίδας, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη της
υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή Ερευ-
νητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτού-
του ΕΚ. Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα µέλη
στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυ-
τόν. Αν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω χρονικό διάστηµα
των δύο (2) µηνών, το ΕΣΕΚ προτείνει τα µέλη του κατα-
λόγου. Από τον κατάλογο µελών που προτείνει το ΕΣΕΚ,
ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων επι-
λέγει και ορίζει πέντε (5) µέλη µε τους αναπληρωτές
τους.
β) Το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευ-

νητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου, εντός δύο (2) µηνών
από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση
Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυν-
σης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ, εκλέγει δύο (2) µέλη µε τους
αναπληρωτές τους, τα οποία είναι ερευνητές Α΄ βαθµί-
δας του οικείου ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου
αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώ-
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νεται ο αριθµός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή Ιν-
στιτούτου της ηµεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθε-
ση της συνάφειας του γνωστικού αντικειµένου τους. Αν
παρέλθει άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστηµα εντός
του οποίου το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του
ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου πρέπει να ορίσει
τα ως άνω µέλη ή αν εκλεγούν λιγότερα από τα προβλε-
πόµενα, το ΕΣΕΚ ορίζει τα δύο (2) µέλη, µε τους ανα-
πληρωτές τους (ή όσα µέλη ελλείπουν), τα οποία είναι ε-
ρευνητές Α΄ βαθµίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου
ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν
ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθµός αυτός, άλλου ερευνητι-
κού κέντρου ή ινστιτούτου της ηµεδαπής αντίστοιχα, υ-
πό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντι-
κειµένου τους.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, ορίζονται τα επτά (7) µέλη της ειδικής ε-
πιτροπής κριτών ως εξής: τα πέντε (5) µέλη προέρχονται
από τον κατάλογο της περίπτωσης α΄ του παρόντος άρ-
θρου και τα δύο (2) µέλη προέρχονται από το σύνολο
του ερευνητικού προσωπικού (περίπτωση β΄). Τα µέλη
αυτά ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους.
δ) Τα µέλη της ειδικής επιτροπής κριτών δεν επιτρέπε-

ται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυ-
χθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί µε ειδική αιτιο-
λόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύο-
ντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους.
Για την αξιολόγηση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ιν-
στιτούτου λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των ερευνητών
και η γνώµη του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέ-
ντρου ή του ινστιτούτου αντίστοιχα, η οποία εκφράζεται
ενώπιον της επιτροπής. Εάν πρόκειται για επιλογή διευ-
θυντή ινστιτούτου λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του διευ-
θυντή ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώ-
πιον της επιτροπής. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι
διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται
γνώµη από αυτόν. Οι ανωτέρω γνώµες εκφράζονται, ό-
πως προβλέπεται στον Οργανισµό ή Εσωτερικό Κανονι-
σµό του ερευνητικού κέντρου.»

8. Η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«11. Ο εποπτεύων Υπουργός µε απόφασή του, που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει
υποχρεωτικά ως διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή
του ινστιτούτου, κατά περίπτωση, τον πρώτο στον πίνα-
κα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση µη αποδοχής του
διορισµού του από τον συγκεκριµένο υποψήφιο, διορίζει
τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Με την ίδια απόφαση, ο
Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ορίζει
τον Διευθυντή ως µέλος του Δ.Σ. του ερευνητικού κέ-
ντρου. Επίσης, στην ίδια απόφαση ενσωµατώνεται η δια-
πιστωτική πράξη ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω
κέντρου. Με τον Διευθυντή που διορίζεται, συνάπτεται
σύµβαση ορισµένου χρόνου ή σε περίπτωση διορισµού,
ως διευθυντή, δηµοσίου υπαλλήλου ανατίθενται σε αυ-
τόν τα καθήκοντα του διευθυντή. Ο διευθυντής του ε-
ρευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δικαιούται µε την ίδια
διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για µία ακόµη θη-
τεία για την ίδια ακριβώς θέση. Οι διευθυντές που υπη-
ρετούν την πρώτη θητεία τους κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για
µία ακόµη θητεία. Οι διευθυντές που υπηρετούν την δεύ-
τερη θητεία τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος δεν

δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για άλλη θη-
τεία.»

9. Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«12. Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστι-
τούτων τους υποβάλλουν στο µέσον και κατά τη λήξη
της θητείας τους, στο Δ.Σ. και στον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων έκθεση πεπραγµένων της
θητείας τους. Ταυτόχρονα µε την ως άνω έκθεση πε-
πραγµένων υποβάλλεται αντιστοίχως στο Δ.Σ. και στον
Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των διευθυ-
ντών. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγµατοποιείται από το
σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ιν-
στιτούτου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Οργανισµό ή
τον Εσωτερικό του Κανονισµό.»

10. Η παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«13. Η θέση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή
ινστιτούτου είναι πλήρους απασχόλησης. Συγχρόνως
µπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνη-
τικό κέντρο. Αν είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. µπορεί να διδά-
σκει ένα εξαµηνιαίο µάθηµα.»

11. Στο άρθρο 16 του ν. 4310/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 14 ως εξής:

«14. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ε-
ρευνητικού κέντρου ορίζονται οι αναπληρωτές διευθυ-
ντές των ινστιτούτων.»

Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4310/2014

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του
ν. 4310/2014 καταργούνται. Οι παράγραφοι 4 και 5 ανα-
ριθµούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως.

2. Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο
17 του ν. 4310/2014 ως εξής:

«4.α. Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του ο διευθυ-
ντής του Ινστιτούτου των ΕΚ επικουρείται από Επιστη-
µονικό Συµβούλιο Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.). Τα Ε.Σ.Ι. αποτε-
λούνται από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη (αναλόγως µε
τον αριθµό ερευνητών/ΕΛΕ του ινστιτούτου). Μέλη του
Ε.Σ.Ι. µπορεί να είναι ερευνητές ή ΕΛΕ του ινστιτούτου
βαθµίδας Α΄ ή Β΄, οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψη-
φία των µελών του Ε.Σ.Ι.. Μέλη του Ε.Σ.Ι. µπορούν επί-
σης να είναι και -επί τριετία τουλάχιστον- συνεργαζόµε-
νοι καθηγητές Α.Ε.Ι. αντίστοιχης βαθµίδας. Τα µέλη του
Ε.Σ.Ι. εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο
των ερευνητών, των ΕΛΕ και των συνεργαζόµενων κα-
θηγητών Α.Ε.Ι.. Μετά τη συγκρότησή του σε σώµα, τα
µέλη του Ε.Σ.Ι. εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία τον
πρόεδρο του Ε.Σ.Ι..
β. Η θητεία των µελών του Ε.Σ.Ι. είναι διετής. Ο αριθ-

µός των µελών του Ε.Σ.Ι., η διαδικασία εκλογής τους, ο
τρόπος λειτουργίας του Ε.Σ.Ι., οι ειδικότερες αρµοδιότη-
τές του και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό ή Οργανισµό του κάθε ερευ-
νητικού φορέα. Στο Ε.Σ.Ι. συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του επιστηµονικού, τεχνι-
κού και του διοικητικού προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής
του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κα-
νονισµό ή Οργανισµό του κάθε ερευνητικού φορέα. Αν
δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγµα-
τοποιείται µε ευθύνη του Δ.Σ. του φορέα.
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γ. Ο διευθυντής του ινστιτούτου συµµετέχει, ως ειση-
γητής, στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ι.. Εφόσον ο διευθυ-
ντής εισηγείται θέµα προς συζήτηση, τούτο εγγράφεται
υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη του Ε.Σ.Ι.. Αν δια-
φωνεί ο διευθυντής ινστιτούτου µε γνώµη των µελών
του Ε.Σ.Ι., η οποία συγκεντρώνει απλή πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να
υποβάλει το θέµα στο διοικητικό συµβούλιο του ερευνη-
τικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας, παρουσία ε-
νός εκ των διαφωνούντων µελών του Ε.Σ.Ι..

5. Τα Ε.Σ.Ι. συστήνονται και λειτουργούν µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου των ερευνητικών κέντρων,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος νόµου και του
υφιστάµενου Εσωτερικού Κανονισµού ή Οργανισµού του
Κέντρου, στο οποίο ανήκει το εκάστοτε Ινστιτούτο. Το
Ε.Σ.Ι. συνέρχεται υποχρεωτικά µια φορά το µήνα και ε-
κτάκτως µετά από πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτού-
του, της πλειοψηφίας των µελών του ή του 1/5 του ερευ-
νητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου.

6. Το Ε.Σ.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες, καθώς
και όσες άλλες προβλέπονται από τον παρόντα νόµο:
α. Επικουρεί τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην ά-

σκηση των αρµοδιοτήτων του.
β. Παρακολουθεί το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρό-

γραµµα του ινστιτούτου και υποβάλλει τη σχετική γνώµη
και κριτική του στον Διευθυντή του Ινστιτούτου και στο
Διοικητικό Συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου.
γ. Συµβάλλει στη διαµόρφωση της στρατηγικής, του

οργανογράµµατος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυ-
ναµικού.
δ. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύ-

νταξη γνωµοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήµατα που υπο-
βάλλονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ερευνητικού
Κέντρου.

ε. Αποτιµά το ερευνητικό έργο του ινστιτούτου σε
σχέση µε την ΕΣΕΤΑΚ.

στ. Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές ε-
πιτροπές για την πλήρωση θέσεων ερευνητών και Ειδι-
κών Λειτουργικών Επιστηµόνων.
ζ. Χορηγεί σύµφωνη γνώµη για την προκήρυξη θέσεων

ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων.»

Άρθρο 16
Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 4310/1984

Το άρθρο 18 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18
Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ιν-
στιτούτων τους του άρθρου 13α διορίζεται ή προσλαµ-
βάνεται µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευ-
νητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες), ειδικό επιστη-
µονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Το ε-
ρευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ιν-
στιτούτων εκλέγεται µε ανοικτή διαδικασία µετά από
προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα προσόντα της θέ-
σης και οι βαθµίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται.

2. Ερευνητές. Οι ερευνητές είναι επιστήµονες υψηλής
επιστηµονικής εµπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδα-

κτορικού διπλώµατος. Εργάζονται αυτοτελώς και ανε-
ξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την
εφαρµογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξε-
ων, διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων. Μπορούν να
παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτ-
λο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήµονες ε-
ρευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθµίδα
ανάλογη των προσόντων και της εµπειρίας τους που α-
παιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργα-
σίες, έργα και οµάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του
κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα µε το
ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη
συµβολή τους στην εκµετάλλευση των επιστηµονικών
και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία µε αυτές
των καθηγητών Α.Ε.Ι., όπως αυτές περιγράφονται στο
άρθρο 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), οι ερευνητές κατα-
τάσσονται σε τρεις βαθµίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄), οι οποίες εί-
ναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθµίδας διορίζονται ως µόνι-

µοι. Οι ερευνητές Γ΄ βαθµίδας εκλέγονται για µία τριετή
θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διο-
ρισµό ως µόνιµοι ερευνητές Β΄ βαθµίδας. Αν δεν προκρι-
θούν, η θητεία τους ανανεώνεται µέχρι δύο (2) φορές για
δύο (2) χρόνια κάθε φορά, µετά το τέλος των οποίων α-
κολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύµφωνα µε τα ανωτέ-
ρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύ-
χουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και αποµακρύνο-
νται οριστικά από τη θέση τους µετά τη λήξη της.
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό

διορισµό του ερευνητή σε κάθε βαθµίδα είναι τα εξής:
α) Για τη Γ΄ βαθµίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει

τεκµηριωµένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έρ-
γα ή τµήµατα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυ-
ξης, να κατανέµει τµήµατα ή φάσεις του έργου σε άλ-
λους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επί-
σης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις
σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένα.
β) Για τη Β΄ βαθµίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει

τεκµηριωµένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει
προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να
συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνο-
λογική ανάπτυξη στα επί µέρους έργα του προγράµµα-
τος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί
και να προσελκύει οικονοµικούς πόρους από εξωτερικές
πηγές για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του
ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοπορια-
κές ιδέες στην επιστήµη και την τεχνολογία. Επίσης α-
παιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επι-
στηµονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµέ-
νου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήµης και
της τεχνολογίας και των εφαρµογών τους και η συµβολή
του στην πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας να
έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
γ) Για την Α΄ βαθµίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει

αποδεδειγµένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και
τις εφαρµογές της σε νέους τοµείς, να συντονίζει δρα-
στηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογι-
κής ανάπτυξης, να συµβάλει στη χάραξη ερευνητικής και
τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών
οργανισµών µε την προσέλκυση εξωτερικών χρηµατοδο-
τήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συµβολή
του σε επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς της ει-
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δικότητάς του, να έχει συµβάλει στη διάδοση και εφαρ-
µογή της παραγόµενης από την έρευνα γνώσης, να έχει
πλούσιο συγγραφικό έργο σε µονογραφίες ή δηµοσιεύ-
σεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους ή και
σηµαντικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει α-
ναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συµβολή του στην
πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας.
Στη βαθµίδα Α΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευ-

νών, στη βαθµίδα Β΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευ-
νητής, στη βαθµίδα Γ΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλµέ-
νος Ερευνητής.

3. Για κάθε βαθµίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων
των προηγούµενων βαθµίδων. Εξειδίκευση των προσό-
ντων µπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονι-
σµούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

4. Οι προβλεπόµενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές
ως προς όλες τις βαθµίδες (Α΄, Β΄, Γ΄). Οι Διευθυντές Ε-
ρευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ε-
ρευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν µε το
διορισµό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ για όλες
τις συνέπειες. Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε
ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα τους και αυτοτελή ερευ-
νητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρό-
σωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις Διευθυντών ή µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου των κέντρων και ινστιτού-
των αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, όταν τα πρόσω-
πα αυτά παραιτηθούν, συνταξιοδοτηθούν ή συµπληρώ-
σουν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
των ερευνητών, ελλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιον-
δήποτε λόγο.

5. Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες. Οι Eιδικοί Λει-
τουργικοί Επιστήµονες (ΕΛΕ) είναι κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της η-
µεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εµπειρία στο σχεδια-
σµό ή εφαρµογή επιστηµονικών και τεχνολογικών προ-
γραµµάτων και έργων. Εντάσσονται σε τρεις βαθµίδες
(Α΄, Β΄, Γ΄) ανάλογα µε την προσφορά τους, τα ειδικά
τους προσόντα και λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και
τους όρους των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρ-
θρου. Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθ-
µίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό ή οργανι-
σµό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φο-
ρέα.

6. Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συ-
ντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού
κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφεί-
λει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέ-
ντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδοµαδιαίως, οι
οποίες κατανέµονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργά-
σιµες ηµέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες
του (ερευνητικές, επιστηµονικές, τεχνικές, διοικητικές)
για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνη-
τικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’
αυτό το σκοπό µε το υπόλοιπο προσωπικό.

7. Το εν γένει ειδικό επιστηµονικό-τεχνικό προσωπικό
εκτελεί εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές εργα-
σίες για την υποστήριξη της έρευνας που πραγµατοποι-
είται στους ερευνητικούς φορείς. Στο προσωπικό αυτό
περιλαµβάνεται και το τεχνικό προσωπικό των περιπτώ-
σεων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.
1514/1985, όπως ισχύει.

8. Το τεχνικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία και
συντήρηση των ερευνητικών υποδοµών και των κτιρια-
κών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση των ερευνητικών
προγραµµάτων και αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:
α) Τεχνικούς µέσης εκπαίδευσης, αποφοίτους τεχνι-

κού λυκείου ή τεχνικής σχολής µέσης εκπαίδευσης.
β) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, αποφοίτους στοιχειώ-

δους εκπαίδευσης.
9. Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό

προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτού-
των στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονοµικού
χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και
την εκτέλεση των προγραµµάτων και έργων. Το διοικητι-
κό προσωπικό διακρίνεται σε επιστηµονικό προσωπικό
πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και σε
διοικητικό προσωπικό µέσης εκπαίδευσης. Το βοηθητικό
προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία των ερευνητικών
κέντρων.

10. Με τον εσωτερικό κανονισµό ή οργανισµό του ε-
ρευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το προ-
σωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρ-
θρου κατανέµεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
ανάλογα µε τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορί-
ζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το
διορισµό ή την πρόσληψή του. Το προσωπικό αυτό διορί-
ζεται σε µόνιµες οργανικές θέσεις, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα νοµικά πρό-
σωπα δηµοσίου δικαίου και µε συµβάσεις αορίστου χρό-
νου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τους λοι-
πούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

11. Αν κενωθεί οργανική θέση ή αποχωρήσει, για οποι-
ονδήποτε λόγο, προσωπικό που υπηρετεί ως µόνιµο σε
ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα που έχει χαρακτήρα
Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και
µπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις.

12. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, οι ε-
ρευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς µπορούν να απασχο-
λούν συνεργαζόµενο ερευνητικό, επιστηµονικό τεχνικό,
διοικητικό και λοιπό προσωπικό, µε σχέση εργασίας ορι-
σµένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή µε συµβάσεις
µίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και α-
ναπτυξιακών και λοιπών προγραµµάτων. Οι συµβάσεις
συνάπτονται µετά από απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου, ύστερα από πρόταση του διευθυντή του οικείου
ινστιτούτου. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού θα
βαρύνουν πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισµού. Στην
κατηγορία του συνεργαζόµενου ερευνητικού προσωπι-
κού περιλαµβάνονται οι καθηγητές και υπηρετούντες λέ-
κτορες Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), οι µεταπτυχιακοί φοιτητές
Α.Ε.Ι. (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη
µεταπτυχιακού διπλώµατος), οι µεταδιδακτορικοί συνερ-
γάτες, οι επισκέπτες ερευνητές της ηµεδαπής ή της αλ-
λοδαπής και ειδικότερα:
α) Οι µεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συµµετέχουν

στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου απασχολούνται
δυνάµει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή
δυνάµει σύµβασης µίσθωσης έργου. Οι κάθε είδους α-
µοιβές που λαµβάνουν βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους
εκτός τακτικού προϋπολογισµού και αντιστοιχούν κατ’ ε-
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λάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αµοιβών που λαµβά-
νουν ερευνητές Γ΄ βαθµίδας.
β) Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να απασχολη-

θούν και ως υπότροφοι µεταπτυχιακοί ερευνητές - συ-
νεργάτες, δυνάµει συµβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η
οποία συνάπτεται µεταξύ του ερευνητικού φορέα και
του µεταπτυχιακού φοιτητή. Οι υπότροφοι διέπονται κα-
τά το χρόνο διάρκειας της σύµβασης από το καθεστώς
ασφάλισης των φοιτητών των Α.Ε.Ι., µε την επιφύλαξη
του δικαιώµατος του ερευνητικού φορέα να τους παρέ-
χει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιµετώ-
πιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία
της ερευνητικής τους δραστηριότητας.
Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και οι

όροι της υποτροφίας, το ύψος αυτής και όλα τα σχετικά
θέµατα των ανωτέρω συµβάσεων καθορίζονται σύµφω-
να µε την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014. Έως
την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται
στην προηγούµενη παράγραφο, τα εν λόγω ζητήµατα
καθορίζονται µε απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού κέ-
ντρου ανάλογα µε τους όρους της απόφασης χρηµατο-
δότησης ή της σύµβασης, που υπογράφεται µεταξύ του
οργανισµού που χρηµατοδοτεί το έργο και του ερευνητι-
κού κέντρου ή συµπληρωµατικά από τον Οργανισµό ή
τον Εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου.
γ) Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες των

Α.Ε.Ι. µπορούν να εκτελούν ερευνητικό και λοιπό έργο
στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύµφω-
να µε το άρθρο 23 του ν. 4009/2011, όπως αυτό ισχύει. Η
αµοιβή τους ορίζεται µε απόφαση του ΔΣ του ερευνητι-
κού ή τεχνολογικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά
τους ίδιους πόρους του ερευνητικού ή του τεχνολογικού
φορέα ή τον προϋπολογισµό του έργου στο οποίο αυτοί
συµµετέχουν. Με τον Οργανισµό ή τον Εσωτερικό κανο-
νισµό του ερευνητικού ή τεχνολογικού κέντρου καθορί-
ζονται η διαδικασία για τη σύναψη σύµβασης και λήξης
αυτής και όλοι οι όροι και οι ειδικότερες λεπτοµέρειες
της συνεργασίας των καθηγητών.

13. Σε καθηγητές, οι οποίοι έχουν διατελέσει διευθυ-
ντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, καθώς και σε
ερευνητές Α΄ βαθµίδας του φορέα που έχουν διακριθεί
διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, µπορεί
να απονέµεται ο τίτλος του οµότιµου ερευνητή, µετά α-
πό απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητι-
κού κέντρου. Ειδικά, για τους πρώην διευθυντές ερευνη-
τικών κέντρων ή ινστιτούτου απαιτείται επιπλέον η γνώ-
µη των ερευνητών του οικείου ινστιτούτου ή κέντρου α-
ντιστοίχως και, ειδικά για τα Ινστιτούτα, η σύµφωνη γνώ-
µη του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Με τον εσωτερικό
κανονισµό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρό-
πος και τα κριτήρια αξιολόγησης των οµότιµων ερευνη-
τών.

14. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων Ν.Π.Δ.Δ.
και Ν.Π.Ι.Δ. συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση του ε-
ξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας τους ή µε τη
συµπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να παραµείνουν και
µετά από τη συµπλήρωση 35ετίας, µέχρι τη συµπλήρωση
του εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας τους.

15. Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστι-
τούτων δεν πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της υποψη-
φιότητάς τους να έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό τρίτο
(63) έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι Διευ-
θυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων απο-
χωρούν από τη θέση του Διευθυντή µε το πέρας του η-

µερολογιακού έτους, εντός του οποίου συµπλήρωσαν το
εξηκοστό έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας τους. Η εν λόγω
διάταξη καταλαµβάνει και όσους έχουν συµπληρώσει το
67ο έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

16. Είναι δυνατός ο ορισµός ερευνητή ως κύριου επι-
βλέποντα σε διδακτορική διατριβή υποψήφιου διδάκτορα
σε Α.Ε.Ι., ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος του Α.Ε.Ι.. Οι Ερευνητές
ΕΛΕ επιτρέπεται να συµµετέχουν ως έµµισθα µέλη σε
δύο κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και επιστηµονικά ή δι-
οικητικά συµβούλια του δηµόσιου τοµέα, στις οποίες
προβλέπεται υποχρεωτικώς η συµµετοχή ερευνητών, κα-
θώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι..

17. Το άρθρο 1 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) παραµένει σε
ισχύ και εφαρµόζεται αναλόγως στο προσωπικό το ο-
ποίο αφορά. Στο άρθρο 1 του ν. 1894/1990, όπου αναφέ-
ρονται οι διατάξεις του ν. 1514/1985 νοούνται εφεξής οι
διατάξεις του παρόντος νόµου.

18. Τα µέλη του ερευνητικού προσωπικού των ερευνη-
τικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 επιτρέ-
πεται να µεταβάλουν το γνωστικό αντικείµενό τους, ύ-
στερα από συνεκτίµηση του ερευνητικού και του εν γέ-
νει επιστηµονικού τους έργου, µε απόφαση του ΔΣ του
οικείου ερευνητικού φορέα, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από προηγούµενη
αίτηση του ενδιαφερόµενου και γνώµη του Ε.Σ.Ι.»

Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4310/2014

Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4310/2014 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτού-
των τους και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται α-
πό:
α) Δηµόσια χρηµατοδότηση των µη οικονοµικών δρα-

στηριοτήτων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
σύµφωνα µε τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, του σχεδίου δράσης
και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄.
β) Ίδιους πόρους και ειδικότερα από:
αα) Την ανάπτυξη ιδίας δραστηριότητας µε οποιονδή-

ποτε τρόπο ή σε σύµπραξη µε ερευνητικούς οργανι-
σµούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς
φορείς µε σκοπό την εµπορική ή εταιρική εκµετάλλευση
δικαιωµάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατοµικών ή
συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας σε ερευνη-
τικά αποτελέσµατα που υπάρχουν ή δηµιουργούνται.
ββ) Την εκπόνηση µελετών, την παροχή υπηρεσιών και

την υλοποίηση πάσης φύσεως συµφωνιών µε άλλους
φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα.
γγ) Την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινη-

τής ή ακίνητης περιουσίας τους.
δδ) Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
εε) Χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα ή και

άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και και-
νοτοµίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διε-
θνείς οργανισµούς (πλην Π.Δ.Ε.).
στστ) Έσοδα σχετικά µε τις δραστηριότητες ή τους

σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε
άλλες πηγές.»
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Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4310/1984

1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα που παράγονται σε
δηµόσιους ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς µπο-
ρούν να αξιοποιούνται, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, µε
διάφορους τρόπους και ιδίως µε:
α) Εµπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιο-

κτησίας τους είτε απευθείας είτε µε συµµετοχή στην ί-
δρυση νεοσύστατων εταιριών ΕΤΑΚ, τεχνοβλαστών
(spin off) ή επιχειρήσεων έντασης γνώσης.
β) Τη διάθεση από το φορέα των δικαιωµάτων διανοη-

τικής ιδιοκτησίας, που παρήχθησαν στο φορέα, σε άλλον
οργανισµό ή επιχείρηση µε εµπορικές συµφωνίες, τη δη-
µιουργία ή τη συµµετοχή σε νέα νοµικά πρόσωπα µε ο-
ποιαδήποτε νοµική µορφή και οργανωτική δοµή, όπως
θεµατικά δίκτυα προηγµένης έρευνας, συστάδες επιχει-
ρήσεων, επιστηµονικά-τεχνολογικά πάρκα µε κύριο σκο-
πό την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινο-
τοµία και γενικότερα την προαγωγή της ΕΤΑΚ.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί συµπεριλαµ-
βάνουν στους εσωτερικούς κανονισµούς τους ρυθµίσεις
για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους µε τις
οποίες αναγνωρίζεται η προσφορά των δηµιουργών ή ε-
φευρετών τους, η ανταµοιβή τους και η σύναψη ειδικών
συµφωνιών κατά την κρίση των δηµόσιων ερευνητικών
οργανισµών και των τεχνολογικών φορέων (συµµετοχή
σε εταιρεία, χορήγηση χρηµατικών ανταλλαγµάτων, ε-
ρευνητικών αδειών, άδεια άνευ αποδοχών, ορισµός ως
προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή τους, κ.λπ.).»

Άρθρο 19
Τροποποίηση των άρθρων 24 και 27 του ν. 4310/2014

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του
ν. 4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων κρίνονται από
τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η επιτρο-
πή αυτή κρίνει κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τα προσό-
ντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Με απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα εγγράφονται στο Μητρώο οι υ-
ποψήφιοι που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 2.

4. Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο παρέχουν έγγραφη
διαβεβαίωση ότι θα εκτελούν νοµίµως τα καθήκοντά
τους, ότι θα τηρούν την εµπιστευτικότητα και την εχεµύ-
θεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από το δι-
καίωµα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προτάσεων
και ότι θα δηλώνουν αµέσως κάθε σύγκρουση συµφερό-
ντων που προκύπτει λόγω του έργου που τους έχει ανα-
τεθεί. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δηµιουργεί εργασια-
κή σχέση µε το Δηµόσιο.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8Α του άρθρου 24 του
ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση αποδοχής από τον πιστοποιητή του
φυσικού αντικειµένου του έργου, µέρους ή ποσοστού
των παραδοτέων ερευνητικού έργου είτε ως προς την
ποσότητα είτε ως την ποιότητα αυτού, η αρµόδια Υπηρε-
σία περικόπτει από το πιστοποιηθέν από τους ορκωτούς

λογιστές ύψος δαπάνης αντίστοιχο ποσό ή ποσοστό. Η
δυνατότητα χρήσης των ορκωτών λογιστών αφορά και
δράσεις ή προγράµµατα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και
έχουν προκηρυχθεί από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
274/2000 (Α΄ 225), κατά παρέκκλιση των εν λόγω διατά-
ξεων και χωρίς να απαιτείται σχετική πρόβλεψη στις οι-
κείες προκηρύξεις.»

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4310/2014

1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Σε ερευνητές όλων των βαθµίδων Α΄, Β΄ και Γ΄ µε-
τά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται µε το προτει-
νόµενο πρόγραµµα ερευνητικής δραστηριότητάς τους
και τη σύµφωνη γνώµη του διευθυντή του ινστιτούτου,
στο οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται, εφόσον δεν παρακω-
λύεται η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, µε από-
φαση του διοικητικού συµβουλίου, η χορήγηση ή τροπο-
ποίηση ερευνητικής άδειας ή άδειας αξιοποίησης εφευ-
ρέσεώς του, µε σκοπό τον εµπλουτισµό των γνώσεών
τους µέσω της συµµετοχής τους σε ερευνητικό έργο ε-
ρευνητικού οργανισµού της αλλοδαπής ή της ηµεδαπής.
Η ερευνητική άδεια διαρκεί µέχρι δώδεκα (12) µήνες µε-
τά από τη συµπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας ή µέχρι έ-
ξι (6) µήνες µετά από τη συµπλήρωση τριών (3) χρόνων
υπηρεσίας σε εθνικά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα
τους. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ηµερο-
µηνία σύναψης της σύµβασης ή, εφόσον έλαβαν προη-
γούµενες ερευνητικές άδειες, από την ηµεροµηνία λή-
ξης της τελευταίας άδειας.»

2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 28 του
ν. 4310/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι εν λόγω υποτροφίες δεν επιβαρύνουν το τακτικό
προϋπολογισµό».

Άρθρο 21
Αντικατάσταση του άρθρου 29 του ν. 4310/1984

Το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 29
Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού -

Επιτροπές κρίσης – Πλήρωση θέσεων ερευνητικού
προσωπικού – Αξιολόγηση ερευνητικού προσωπικού

1. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τε-
χνολογικών φορέων του άρθρου 13α διορίζεται σε οργα-
νικές θέσεις ως µόνιµο ή µε θητεία, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού
προσωπικού στους ανωτέρω φορείς γίνεται ύστερα από
προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθµίδες που θα
έχουν οι διοριζόµενοι ερευνητές ή ΕΛΕ. Εφόσον πρόκει-
ται για πρόσληψη σε οποιαδήποτε βαθµίδα ή για προα-
γωγή σε Β΄ ή σε Γ΄ βαθµίδα, η πλήρωση της θέσης γίνε-
ται µε ανοικτή διαδικασία. Εφόσον πρόκειται για προα-
γωγή σε βαθµίδα Α΄, η πλήρωση της θέσης γίνεται µε
κλειστή διαδικασία. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στον ι-
στότοπο του ερευνητικού φορέα και περίληψή της δηµο-
σιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας και µία
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της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε µία εφηµερίδα της έ-
δρας του κέντρου ή ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει.

3. α) Για πρόσληψη σε βαθµίδες Α΄ και Β΄ ή για προα-
γωγή από τη βαθµίδα Γ΄ στη Β΄ ή από τη βαθµίδα Β ΄
στην Α΄ συγκροτούνται πενταµελείς επιτροπές κρίσης.
Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από τον διευθυντή
του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου
ερευνητικού ινστιτούτου, και από τέσσερα (4) ακόµα µέ-
λη, τα οποία επιλέγονται µε κλήρωση και κατέχουν βαθ-
µίδα ανώτερη ή ίση µε τη βαθµίδα της υπό πλήρωση θέ-
σης. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές
γνωστικό αντικείµενο. Δύο (2) από τα µέλη αυτά είναι ε-
ρευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και δύο (2)
είναι εξωτερικά και προέρχονται από τον εθνικό κατάλο-
γο κριτών. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτού-
το ή στο κέντρο δεν αρκούν για τη συµπλήρωση του α-
ναγκαίου αριθµού, η επιτροπή κρίσης συµπληρώνεται α-
πό εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύµφωνα µε
την ανωτέρω διαδικασία.
β) Για πρόσληψη στη βαθµίδα Γ΄ ή για προαγωγή από

τη βαθµίδα Δ΄ στη Γ΄ συγκροτούνται 5µελείς επιτροπές
κρίσης. Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από τον διευ-
θυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανε-
ξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου και από τέσσερα (4)
ακόµα µέλη, τα οποία επιλέγονται µε κλήρωση και κατέ-
χουν βαθµίδα ανώτερη ή ίση µε τη βαθµίδα της υπό πλή-
ρωση θέσης. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συ-
ναφές γνωστικό αντικείµενο. Δύο (2) από τα µέλη αυτά
είναι ερευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και
δύο (2) είναι εξωτερικά και επιλέγονται από τον εθνικό
κατάλογο κριτών. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο
ινστιτούτο ή στο κέντρο δεν αρκούν για τη συµπλήρωση
του αναγκαίου αριθµού, η επιτροπή κρίσης συµπληρώνε-
ται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύµφωνα
µε την ανωτέρω διαδικασία.
γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθµα ανα-

πληρωµατικά µέλη που αναπληρώνουν τα µέλη των επι-
τροπών κρίσης εκτός από τον διευθυντή του ινστιτού-
του.
δ) Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψη-

φίων, ορίζεται τριµελής εισηγητική επιτροπή στην οποία
συµµετέχει, ως Πρόεδρος, ο διευθυντής του οικείου Ιν-
στιτούτου και δύο (2) µέλη, τα οποία είναι ερευνητές
βαθµίδας Α΄ ή καθηγητές Α.Ε.Ι. αντίστοιχης βαθµίδας.
Τα δύο (2) µέλη της τριµελούς επιτροπής πρέπει να είναι
του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό
της προς πλήρωση θέσης και δεν είναι απαραίτητο να α-
ποτελούν µέλη της επιτροπής κρίσης. Τα µέλη αυτά ορί-
ζονται, κατόπιν κλήρωσης, από τον εθνικό κατάλογο κρι-
τών.
ε) Οι ως άνω επιτροπές κρίσης και οι εισηγητικές επι-

τροπές ορίζονται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του οι-
κείου Ινστιτούτου.
στ) Στους τεχνολογικούς φορείς οι ως άνω επιτροπές

ορίζονται, ως ανωτέρω, από τα Δ.Σ. των φορέων.
4. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης λαµβάνεται µε α-

πλή πλειοψηφία του συνόλου των µελών, υποβάλλεται
στο Δ.Σ. του κέντρου ή τον διευθυντή του ινστιτούτου
και είναι δεσµευτική.

5. Όλες οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό

και στο άρθρο 35 ολοκληρώνονται το Μάιο, ο δε διορι-
σµός ισχύει από την 1η Σεπτεµβρίου.

6. Ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας κρίσης του προ-
σωπικού και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε
τους εσωτερικούς κανονισµούς των ερευνητικών κέ-
ντρων και των ανεξάρτητων ινστιτούτων ή τον οργανι-
σµό του τεχνολογικού φορέα.

7. Οι ερευνητές Γ΄ βαθµίδας διορίζονται µε τριετή θη-
τεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορι-
σµό ως µόνιµοι ερευνητές Β΄ βαθµίδας. Αν δεν προκρι-
θούν, η θητεία τους ανανεώνεται µέχρι δύο φορές για
δύο χρόνια κάθε φορά, µετά το τέλος των οποίων ακο-
λουθεί κάθε φορά νέα κρίση σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η
θητεία τους δεν ανανεώνεται και αποµακρύνονται ορι-
στικά από τη θέση τους µετά τη λήξη της. Δικαιούνται ό-
µως, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Υ-
πουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήξη
της θητείας τους, να διορισθούν σε προσωποπαγή θέση
επιστηµονικού τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο
κέντρο ή ινστιτούτο µετά από γνώµη του Διοικητικού
Συµβουλίου του κέντρου ή του διευθυντή του ανεξάρτη-
του ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους
θέση προσωποπαγή του δηµοσίου τοµέα. Η θέση αυτή
συνιστάται καθ΄ υπέρβαση των οργανικών θέσεων µε α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων. Η διάταξη αυτή δεν παρέχει σε καµία περίπτωση
δικαίωµα να λάβει ο αιτών στη νέα θέση αποδοχές του
ειδικού µισθολογίου ερευνητών και γενικότερα άλλες α-
πό τις αποδοχές της θέσης, στην οποία διορίζεται ούτε
αξίωση διορισµού ή πρόληψής του σε θέση ισότιµη, αλλά
ούτε και επιλογή θέσης για το διορισµό ή την πρόσληψή
του.

8. Οι ερευνητές της Β΄ βαθµίδας είναι µόνιµοι. Κατά το
τέλος του τέταρτου χρόνου της υπηρεσίας τους κρίνο-
νται, ύστερα από αίτησή τους, για διορισµό σε θέση ε-
ρευνητή Α΄ βαθµίδας. Εφόσον κριθούν επιτυχώς, διορί-
ζονται ως µόνιµοι στην Α΄ βαθµίδα. Αν κατά την κρίση
αυτή ο ερευνητής αποτύχει, κρίνεται εκ νέου κάθε τρία
(3) χρόνια.

9. Οι ερευνητές Α΄ βαθµίδας είναι µόνιµοι.
10. Οι παραπάνω βαθµίδες είναι ανεξάρτητες και αυ-

τοτελείς. Οι νοµοθετηµένες θέσεις µπορούν, ανάλογα
µε τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαµ-
βάνονται από ερευνητές Γ΄, Β΄ ή Α΄ βαθµίδας αδιακρί-
τως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η
κατανοµή των κενών οργανικών θέσεων σε βαθµίδες γί-
νεται κάθε χρόνο µέχρι το τέλος Μαρτίου ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ. κάθε κέντρου ή του διευθυντή κάθε α-
νεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Το ειδικό επιστηµονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητι-
κό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών φορέων
που έχουν τη νοµική µορφή του Ν.Π.Ι.Δ. αξιολογείται κά-
θε δύο (2) έτη, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζο-
νται στον Οργανισµό ή τον Εσωτερικό Κανονισµό του ε-
ρευνητικού κέντρου, αυτοτελούς ινστιτούτου και τεχνο-
λογικού φορέα. Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολό-
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γησης και τις προβλέψεις του εσωτερικού κανονισµού,
οι διοικήσεις των ανωτέρω προβαίνουν σε κρίσεις για
βαθµολογικές προαγωγές του προσωπικού αυτού, µε α-
νάλογη εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.»

Άρθρο 22
Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 30 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 30
Εθνικός κατάλογος κριτών

1. Συστήνεται εθνικός κατάλογος κριτών, ο οποίος πε-
ριλαµβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ε-
ρευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους
προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία
καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. και τους
εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθµίδας της ηµεδα-
πής. Ο εν λόγω κατάλογος χρησιµοποιείται από τους ε-
ρευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α
για τις κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού και από το
εποπτεύον Υπουργείο για τις αξιολογήσεις των εν λόγω
φορέων.

2. Στον εθνικό κατάλογο κριτών µπορεί να περιλαµβά-
νονται καταξιωµένοι και έγκριτοι επιστήµονες της ηµε-
δαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση µε τα πρόσωπα της
παραγράφου 1, για την εγγραφή των επιστηµόνων της
παρούσας παραγράφου απαιτείται απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία τους
αναφέρει, κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραµµατέα Έ-
ρευνας και Τεχνολογίας, του ΕΣΕΚ είτε ερευνητικών κέ-
ντρων ή ινστιτούτων.

3. Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 µπορεί να
επικαιροποιείται ετησίως, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 23
Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 4310/2014

Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4310/2014 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«5. Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των ερευνητικών και τεχνολο-
γικών φορέων του άρθρου 13α, που κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου είναι αποσπασµένο στη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δύναται µε αίτη-
σή του, που υποβάλλεται εντός εξαµήνου από τη δηµο-
σίευση του παρόντος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά-
ξεις, να µεταταγεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. µε ταυτόχρονη µεταφο-
ρά της θέσης και των κονδυλίων της µισθοδοσίας τους,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του Υπαλλη-
λικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει. Τα κοινωνικοασφαλι-
στικά δικαιώµατα των µετατασσοµένων διατηρούνται. Το
προσωπικό που µετατάσσεται, µε βάση την παρούσα διά-
ταξη, διέπεται από τις διατάξεις περί βαθµολογικών προ-
αγωγών και µισθολογικής εξέλιξης των δηµοσίων υπαλ-
λήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν.»

Άρθρο 24
Ρυθµίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων

Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων και των Α.Ε.Ι.

1. To άρθρο 93 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 93

Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου
13α, οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
των Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα
(Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
17 του ν. 2083/1992 µπορεί, για την εκτέλεση των προ-
γραµµάτων ή των έργων τους που χρηµατοδοτούνται, εν
όλω ή εν µέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους
ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνι-
κό, ειδικό επιστηµονικό και εν γένει προσωπικό, µε συµ-
βάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Οι
εν λόγω συµβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται µε α-
ποφάσεις του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνο-
λογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της Επι-
τροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. χωρίς περιορισµό,
µέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων
συνήφθηκαν, και εντός των εγκεκριµένων ορίων του
προϋπολογισµού του εκάστοτε έργου ή προγράµµατος,
ενώ παράλληλα οι εν λόγω συµβάσεις συνδέονται µε το
παραγόµενο αποτέλεσµα του έργου για το οποίο συνά-
πτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του  ν.
2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 και
της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύ-
πτεται από τα προγράµµατα ή τα έργα για τις ανάγκες
των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περί-
πτωση η αναγνώρισή τους ως συµβάσεις αορίστου χρό-
νου.»

2.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνι-
στώνται ΕΛΚΕ για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών και
τεχνολογικών προγραµµάτων και έργων που εκτελού-
νται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ή τους εποπτευόµενους ερευνητι-
κούς και τεχνολογικούς φορείς του παρόντος. Από τους
ειδικούς αυτούς λογαριασµούς µπορεί να χρηµατοδο-
τούνται και ερευνητικά προγράµµατα που εκτελούνται α-
πό ερευνητές ή οµάδες ερευνητών που είναι καθηγητές
Α.Ε.Ι.. Η µεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύστα-
ση των λογαριασµών αυτών ή τη συµπλήρωση των κον-
δυλίων τους από ειδική πίστωση, που εγγράφεται κάθε
έτος στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, ενερ-
γείται µε εντολή κατανοµής προς την Τράπεζα της Ελλά-
δος. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ο σκοπός
των ειδικών αυτών λογαριασµών, προβλέπονται και άλ-
λοι πόροι των λογαριασµών αυτών και θεσπίζεται η δυ-
νατότητα µεταφοράς στο επόµενο έτος του χρηµατικού
τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του τακτικού προ-
ϋπολογισµού, καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και δια-
χείρισης η διαδικασία διάθεσης διαχείρισης και δικαιολό-
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γησης των κονδυλίων, ο οικονοµικός έλεγχος αυτών και
κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια για τη λει-
τουργία των λογαριασµών αυτών.
β. Τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς

του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 συντάσσουν Οδηγό
Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού, όπου περι-
γράφονται αναλυτικά τα όργανα και οι διαδικασίες για
την αξιολόγηση, επιλογή και χρηµατοδότηση των δρα-
στηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται µέσω του Λογαρια-
σµού, για την οικονοµική διαχείριση των έργων και για
τη διάδοση των αποτελεσµάτων των ερευνών και των
άλλων δραστηριοτήτων που επιτελούν. Με τον Οδηγό ε-
ξειδικεύονται επίσης, οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώ-
σεις των υπευθύνων έργου, τα θέµατα αµοιβών και µετα-
κινήσεων των συµµετεχόντων σε έργα που χρηµατοδο-
τούνται µέσω του Λογαριασµού και τα ζητήµατα προµη-
θειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων.
Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης συντάσσεται από το Δ.Σ.
του ερευνητικού κέντρου και εγκρίνεται από τον Υπουρ-
γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Οδηγός χρηµα-
τοδότησης µπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροπο-
ποιείται και να συµπληρώνεται. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου και οι τεχνολογικοί φορείς ρυθµίζουν τα α-
νωτέρω ζητήµατα στους Εσωτερικούς τους Κανονι-
σµούς.

3.α. Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛ-
ΚΕ) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρ-
θρου 13α του ν. 4310/2014 και ο ΕΛΚΕ της Γ.Γ.Ε.Τ. απο-
τελούν αυτοτελείς µονάδες και υπάγονται στο Διοικητι-
κό Συµβούλιο του ερευνητικού ή του τεχνολογικού κέ-
ντρου και τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολο-
γίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, αντιστοίχως. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουρ-
γίας του ΕΛΚΕ εντάσσεται στον Οργανισµό/Εσωτερικό
Κανονισµό του φορέα και αποτελεί τµήµα αυτού.
β. Με τον Οργανισµό κάθε Α.Ε.Ι. καθορίζεται η οργανι-

κή µονάδα και δοµή της Γραµµατείας του Ειδικού Λογα-
ριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου Α.Ε.Ι.,
οι θέσεις ευθύνης και η αντιστοίχησή τους µε το λοιπό
οργανωτικό σχήµα του Α.Ε.Ι.. Η Επιτροπή Ερευνών συ-
ντάσσει Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του ΕΛΚΕ ο
οποίος εγκρίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου και δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Στους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας

(ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., αποδίδεται διαφορετικός από τα Ιδρύ-
µατα στα οποία ανήκουν, αριθµός φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ).

4. Τα στοιχεία β΄ και γ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β΄826), η οποία κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (Α΄156) αντικαθί-
στανται ως εξής:

«β. Προµήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις έρ-
γων δαπάνης µέχρι 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε
µία ανατίθενται απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη
προσφορών, ύστερα από εκτίµηση των τιµών που προ-
σφέρει η αγορά.
γ. Προµήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις ερ-

γασιών δαπάνης ποσού από 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
η κάθε µία και άνω διενεργούνται µε πρόχειρο, τακτικό ή
διεθνή διαγωνισµό, σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ της υπο-
παραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου δεν ε-
µπίπτουν οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης
προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραµ-
µάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) των
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ
των Α.Ε.Ι., που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς ή ιδιωτι-
κά κονδύλια ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη
καλύπτεται από τα προγράµµατα ή τα έργα αυτά, για τις
ανάγκες των οποίων µετακινούνται.»

6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4314/
2014 (Α΄ 265), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χο-
ρηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα σύµ-
φωνα µε τους όρους της παρ. 7 του άρθρου 28 του  ν.
4310/2014, από τα Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε το ν. 4009/2011
(Α΄ 195), όπως ισχύει και από το Ίδρυµα Κρατικών Υπο-
τροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύµφωνα µε τον ν. 2158/1993 (Α’ 109)
και το π.δ. 321/1999 (Α’ 306) είναι επιλέξιµες για συγ-
χρηµατοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προ-
γράµµατα. Τα χορηγούµενα από τις αιτίες αυτές ποσά
δεν αποτελούν εισόδηµα και δεν υπόκεινται σε οποιον-
δήποτε φόρο ή κράτηση. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζε-
ται και για τους µεταδιδακτορικούς συνεργάτες.»

7. α. Οι δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτουν οι ερευνη-
τικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του  ν.
4310/2014, ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
της ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των εν λόγω ερευνητικών και ΕΛ-
ΚΕ των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νοµικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για
την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των
Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του
άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και τα Ερευνητικά
Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ ε-
ξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 στο πλαί-
σιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, µε αντι-
κείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια αγαθών ή
την παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του άρ-
θρου 139 του ν. 4281/2014 (Α΄ 204), εφόσον η αξία τους
είναι µεγαλύτερη του ποσού των 1.000 ευρώ (χωρίς να
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.).
β. Η προθεσµία του άρθρου 4 του ν. 4354/2015 παρα-

τείνεται ως τις 30.6.2016.
8. α. Η παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013

(Α΄167) «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος» αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευ-
νας, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι αποσβέσεις του
εξοπλισµού και των οργάνων, που χρησιµοποιούνται για
τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστηµονικής και της τεχνο-
λογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης
τους προσαυξηµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο πάνω δαπα-
νών καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων. Αν προκύψουν ζηµίες µετά την αφαίρεση
του ως άνω ποσοστού µεταφέρονται µε βάση το άρθρο
27 του παρόντος...».
β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ανωτέρω νό-

µου προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού µε αντίστοι-
χο συντελεστή απόσβεσης και νέα περίοδος ως εξής:

«Εξοπλισµός και όργανα, που χρησιµοποιούνται για
τις ανάγκες εκτέλεσης επιστηµονικής και τεχνολογικής
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έρευνας.
Ως εξοπλισµός και όργανα που χρησιµοποιούνται για

τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστηµονικής και της τεχνο-
λογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται
στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης
του άρθρου 22Α.»

9.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του
π.δ. 432/1981 (Α΄ 118), όπως τροποποιήθηκε µε την πε-
ρίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Η Επιτροπή Ερευνών µετά από έγκριση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστηµίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
δύναται να διαθέτει ετησίως ποσοστό έως πενήντα τοις
εκατό (50%) του αδιάθετου αποθεµατικού του ΕΛΚΕ για
την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, εφάπαξ ή
τµηµατικά, είτε αποδίδοντάς το στον προϋπολογισµό
του αντίστοιχου Α.Ε.Ι., είτε αποδίδοντάς το στην Εταιρία
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπι-
στηµίου, είτε διαχειριζόµενη η ίδια το ως άνω ποσό για
λογαριασµό του Ιδρύµατος.»
β. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου

13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυ-
λίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων
Έρευνας των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νοµικά Πρόσωπα (Εταιρεί-
ες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας
των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7
του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανε-
πιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξου-
σιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να
διενεργούν δαπάνες οι οποίες αφορούν υπηρεσίες κα-
θαριότητας και φύλαξης, προµήθειες καυσίµων, υπηρε-
σίες συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδοµών και
εξοπλισµού και πληρωµή υπηρεσιών κοινής ωφελείας
των οικείων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του
άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και Α.Ε.Ι. αντιστοίχως.
γ. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου

13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυ-
λίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων
Έρευνας των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νοµικά Πρόσωπα (Εταιρεί-
ες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας
των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7
του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανε-
πιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξου-
σιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να
καταβάλλουν αµοιβές για την πρόσθετη απασχόληση ή
και αµοιβή αποδοτικότητας σε εργαζόµενους ή/και απα-
σχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, έργου
ή εντολής) στους ως άνω φορείς, εφόσον υπάρχει σχετι-
κή απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του οικείου ΕΛΚΕ
Α.Ε.Ι. ή του Δ.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα
και εφόσον τηρούνται τα προβλεπόµενα όρια αµοιβών
της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
δ. Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων περιπτώσεων της

παρούσας παραγράφου ισχύουν αναδροµικά από το έ-
τος 2010.

10. Η παρ. 4 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«4. Ως τις 31.12.2015, τα διαθέσιµα όλων των φορέων
της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν
στην Κεντρική Διοίκηση, µεταφέρονται στον Ενιαίο Λο-
γαριασµό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασµούς. Με από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται ως την
ανωτέρω ηµεροµηνία, καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των
υπολογαριασµών, η λειτουργία της ταµειακής τους δια-

χείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η
περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετι-
κή λεπτοµέρεια. Με την ίδια ή µε όµοια απόφαση δύνα-
νται να καθορίζονται οι λογαριασµοί που εξαιρούνται α-
πό την υποχρέωση µεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασµό.
Οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν αναδροµική ισχύ από
31.12.2015.»

11. Η αµοιβή αποδοτικότητας που προβλέπεται στην
παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) και αφο-
ρά κονδύλια που εισέρρευσαν κατά τα τρία (3) προηγού-
µενα έτη στον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα από έρ-
γα ή προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα αποκλειστικά α-
πό ιδιωτικά κονδύλια ή προγράµµατα χρηµατοδοτούµε-
να αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή
από πλεονάσµατα που προέρχονται από πωλήσεις προϊ-
όντων ή παροχή υπηρεσιών, µπορεί να καταβληθεί, µε α-
πόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογικού φο-
ρέα, σε όλο το προσωπικό του φορέα που συµµετείχε ε-
νεργά στο εκάστοτε έργο ή πρόγραµµα ή στην πώληση
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στο εν λόγω προσωπι-
κό περιλαµβάνονται, εκτός από τους Ερευνητές και τους
Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες, όλες οι κατηγο-
ρίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών
Φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

12. α. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτε-
λούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φο-
ρείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 µπορεί να είναι ε-
κτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (µόνιµο ή
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, εφό-
σον είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος. Επιστηµο-
νικοί υπεύθυνοι µπορεί, επίσης, να είναι καθηγητές και
λέκτορες Α.Ε.Ι. και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον εί-
ναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Προς τούτο, απαι-
τείται απόφαση του Δ.Σ. του φορέα.
β. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελού-

νται από τα Α.Ε.Ι. µπορεί να είναι εκτός από καθηγητές
και λέκτορες Α.Ε.Ι., το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό
προσωπικό των Ιδρυµάτων, και το ερευνητικό προσωπικό
των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επίσης,
µπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κά-
τοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Η δυνατότητα να είναι
ορισµένες ή όλες από τις ως άνω κατηγορίες προσώπων
επιστηµονικοί υπεύθυνοι, καθώς και οι ειδικότερες προϋ-
ποθέσεις καθορίζονται στους Οδηγούς Χρηµατοδότησης
των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..

13. α. Η παρ. 2 περίπτωση α΄του άρθρου 23
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«Να αµείβονται από χρηµατοδοτούµενα έργα που δια-
χειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ), ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο
προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό
ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε
Υπουργείο».
β. Η παρ. 2 περίπτωση θ΄ του άρθρου 23 του

ν. 4009/2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την επι-

φύλαξη των περιορισµών που προβλέπονται στην περί-
πτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και ύστερα από ε-
νηµέρωση του Κοσµήτορα της Σχολής στην οποία ανή-
κουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέω-
σης συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα σύµφωνα µε την πε-
ρίπτωση ε΄ της παρ. 1 άρθρου του άρθρου 23 του π.δ.
160/2008 (Α΄ 220).»
γ. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) α-
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ντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αµοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτό-

ρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α΄ της
προηγούµενης παραγράφου εισπράττονται µέσω του Ει-
δικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύµατος,
όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε
τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω
παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι..
Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους α-

πασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό
Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπη-
ρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ακαθάρι-
στου εισοδήµατος που υπάγεται στην περίπτωση θ΄ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω απο-
διδόµενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της α-
νωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα
σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου
23 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η δια-
δικασία είσπραξης ή συµψηφισµού του ποσού που πε-
ριέρχεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας,
ο τρόπος και το είδος ρύθµισης της οφειλής, ο αριθµός
και το είδος των ρυθµιζόµενων δόσεων, και κάθε άλλο
τεχνικό ή λεπτοµερειακό ζήτηµα. Με όµοια απόφαση εί-
ναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αµοι-
βών των περιπτώσεων α΄, γ΄ και θ΄ που συνιστά πόρο
του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας.»

14. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτκών Ε-
ρευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολο-
γιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) κατά τη
διαχείρηση των ερευνητικών έργων τους που χρηµατο-
δοτούνται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πό-
ρους ή ιδιωτικά κονδύλια, υπάγονται στο πεδίο εφαρµο-
γής των παραγράφων 1, 5 και 7α του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 25
Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα,

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία

1. Όπου στο ν. 4310/2014 αναφέρεται η ΓΓΕΚ νοείται
η ΓΓΕΤ.

2. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 1 του άρ-
θρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις
31.7.2016.

3. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2016 η ίδρυ-
ση των ακόλουθων ερευνητικών φορέων:
Α. Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) µε

έδρα την Πάτρα.
Β. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας�Θρά-

κης (Ε.ΚΕ.Α.Μ�ΘΡΑ.) - «Καραθεοδωρή» µε έδρα την Κο-
µοτηνή.
Γ. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας

Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.).
Δ. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, ως Ν.Π.Ι.Δ., µε έ-

δρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως

Ν.Π.Ι.Δ. µε έδρα τη Ρόδο.
Για την ίδρυση των ανωτέρω ερευνητικών φορέων α-

κολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5
του άρθρου 13 του ν. 4310/2014, όπως αυτό ισχύει µετά
την τροποποίησή του µε τον παρόντα νόµο.

4. α. Οι ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθµίδας (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄),
που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και αποτε-
λούν προσωπικό ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή
αυτοτελούς ινστιτούτου, που εποπτεύεται από τον Υ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και έχουν
υποβάλει αίτηση εντός της τρίµηνης προθεσµίας της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014, µπορούν
να κριθούν για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ε-
ρευνητή (Α΄, Β΄, Γ΄) εντός του φορέα του οποίου αποτε-
λούν προσωπικό, σύµφωνα µε την εξής διαδικασία:
Οι ΕΛΕ πρέπει να υποβάλουν συµπληρωµατική αίτηση

στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθµίδα στην
οποία θέλουν να κριθούν. Το γνωστικό αντικείµενο της υ-
πό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή
του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, µετά από
σύµφωνη γνώµη του επιστηµονικού συµβουλίου του άρ-
θρου 17 του ν. 4310/2014.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προ-

σόντα ανά ερευνητική βαθµίδα, όπως αυτά προβλέ- πο-
νται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του ν.
4310/2014.
Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύµφωνα µε το

άρθρο 29 του ν. 4310/2014, ανάλογα µε την βαθµίδα για
την οποία ο υποψήφιος επιθυµεί να κριθεί.
Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο

Δ.Σ. του φορέα ή τον διευθυντή του ινστιτούτου και είναι
δεσµευτική. Οι ΕΛΕ που κρίνονται επιτυχώς, συνάπτουν
σχέση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου αναλό-
γως της βαθµίδας στην οποία κατατάσσονται όπως προ-
βλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014 ή εντάσσονται
σε θέση µε σχέση δηµοσίου δικαίου εφόσον πρόκειται
για αντίστοιχη θέση σε δηµόσιο ερευνητικό ή τεχνολογι-
κό φορέα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι
διατηρούν την θέση που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες
κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2016.
β. Το εν γένει ειδικό επιστηµονικό – τεχνικό προσωπι-

κό (µόνιµο ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) που
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και αποτελεί
προσωπικό του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου που
εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και έχει υποβάλει αίτηση εντός της τρί-
µηνης προθεσµίας που προέβλεπε η παρ. 6 του άρθρου
47 του ν. 4310/2014, µπορεί να κριθεί για την κατάληψη
προσωποπαγούς θέσης Ερευνητή ή ΕΛΕ (Α΄, Β΄, Γ΄) ε-
ντός του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου του οποίου
αποτελούν προσωπικό, σύµφωνα µε την εξής διαδικα-
σία.
Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης πρέπει να υ-

ποβάλει συµπληρωµατική αίτηση στον φορέα, στην ο-
ποία θα αναφέρεται η βαθµίδα στην οποία θέλει να κρι-
θεί. Το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης
προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο
οποίο αυτός υπηρετεί, µετά από σύµφωνη γνώµη  του ε-
πιστηµονικού συµβουλίου του άρθρου 17 του
ν. 4310/2014.
Οι υποψήφιοι για θέσεις ερευνητή πρέπει να διαθέ-

τουν τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθµίδα, ό-
πως αυτά προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5
του άρθρου 18 του ν. 4310/2014.
Οι υποψήφιοι για θέσεις ΕΛΕ πρέπει να διαθέτουν τα

ελάχιστα προσόντα ανά βαθµίδα, σύµφωνα τις προβλέ-
ψεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισµού του
φορέα τους.
Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύµφωνα µε το

20



άρθρο 29 του ν. 4310/2014, ανάλογα µε τη βαθµίδα για
την οποία ο υποψήφιος επιθυµεί να κριθεί.
Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο

Δ.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή του ινστιτούτου και εί-
ναι δεσµευτική. Το προσωπικό της παρούσας περίπτω-
σης που κρίνεται επιτυχώς, συνάπτει σχέση εργασίας α-
ορίστου ή ορισµένου χρόνου, αναλόγως της βαθµίδας
στην οποία κατατάσσεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο
18 του ν. 4310/2014 ή εντάσσεται σε θέση µε σχέση δη-
µοσίου δικαίου εφόσον πρόκειται για αντίστοιχη θέση σε
δηµόσιο ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα. Σε περίπτωση
αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση (µό-
νιµη ή αορίστου χρόνου) που ήδη κατείχαν. Οι διαδικα-
σίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις
31.12.2016.
γ. Όλες οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί σύµφω-

να µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 47
του ν. 4310/2014 πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία
και τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο. Επίσης, για την ενιαία αντιµετώπιση όλων των αι-
τήσεων, κρίσεις που τυχόν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την
ψήφιση του παρόντος επαναλαµβάνονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος».

5.α. Διαδικασίες κρίσης ερευνητικού προσωπικού για
τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει
εκδοθεί απόφαση επιλογής ή εξέλιξης σύµφωνα µε το
άρθρο 29 του ν. 4310/2014 δεν θίγονται. Αιτήσεις για
κρίση ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες υπεβλήθησαν
µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4310/2014 και για τις ο-
ποίες δεν έχει εκδοθεί, έως την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, απόφαση επιλογής ή εξέλιξης από την ειδική ε-
πιτροπή κριτών του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, εξετά-
ζονται σύµφωνα µε το άρθρο 29, όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει.

6. Λήγει η θητεία Περιφερειακών Συµβουλίων Έρευ-
νας και Καινοτοµίας που έχουν συγκροτηθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4310/2014 και συ-
γκροτούνται εκ νέου σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν
λόγω άρθρου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων που έχουν
εκδοθεί και αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών που κα-
τά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν εκδοθεί κατ’ ε-
ξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 10 του   ν.
4310/2014, όπως αυτό ίσχυε, ανακαλούνται αυτοδικαίως
και εκδίδονται εκ νέου σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος.

8. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει αυ-
τοδικαίως η θητεία των µελών του ΕΣΕΤ, το οποίο είχε
συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ν. 3848/2010 (Α΄
71) και του οποίου η θητεία είχε παραταθεί δυνάµει της
παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).
β. Έως τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ σύµφωνα µε τη διαδι-

κασία του άρθρου 12 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων συγκροτείται προσωρινό ΕΣΕΚ. Το εν λόγω
συλλογικό όργανο αποτελείται από δεκαεπτά (17) µέλη
και η επιλογή τους ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Υ-
πουργού. Το εν λόγω ΕΣΕΚ ασκεί τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στο ν. 4310/2014, όπως ισχύει.
γ. Η θητεία των µελών του προσωρινού ΕΣΕΚ που θα

επιλεγούν βάσει της περίπτωσης β΄ της παρούσας παρα-

γράφου λήγει µε την συγκρότηση του ΕΣΕΚ, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του  ν.
4310/2014, και πάντως το αργότερο µετά το πέρας τεσ-
σάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.

9. Έως τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 12 του ν. 4310/2014, εξακολουθούν να λει-
τουργούν τα ΤΕΣ, τα οποία είχαν ήδη συσταθεί και λει-
τουργούσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 1514/ 1985
(Α΄ 13), όπως ίσχυε και ασκούν τις αρµοδιότητες  που το
ως άνω άρθρο τους ανέθετε πλην της προβλεπόµενης α-
πό την παράγραφο 12δ, καθώς και αυτές που ο
ν. 4310/2014 ρητά τους αναθέτει. Από τη συγκρότηση
των ΤΕΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ΤΕΣ που συγκροτή-
θηκαν βάσει διατάξεων προγενέστερων του παρόντος
νόµου.

10. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει λή-
ξει η θητεία διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής
διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου, ο υπηρετών
διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι
το διορισµό του νέου και το αργότερο για διάστηµα µέ-
χρι έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος. Αν
δεν καταστεί δυνατός ο διορισµός νέου διευθυντή εντός
διαστήµατος έξι (6) µηνών, το Διοικητικό Συµβούλιο, α-
ναθέτ.ε.ι. προσωρινώς, στην µεν περίπτωση ερευνητικού
κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ, στον αντιπρόεδρο
του Δ.Σ., στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου,
στον αναπληρωτή διευθυντή καθήκοντα διαχείρισης των
τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική  από-
φαση του διοικητικού συµβουλίου. Εάν ο αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυ-
ντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ α-
σκούνται από έναν από τους διευθυντές των ινστιτού-
των, σύµφωνα µε την παρ. 15 του άρθρου 15 του  ν.
4310/2014, όπως ισχύει, µέχρι το διορισµό του νέου δι-
ευθυντή. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου
ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστι-
τούτου ασκούνται από τον αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθ-
µίδας του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού,
από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθµίδας του ινστιτού-
του, µετά από σύµφωνη γνώµη του ΕΣΙ.

11. Οι προκηρύξεις για τις θέσεις Διευθυντών Ερευνη-
τικών Κέντρων, Διευθυντών Κεντρικής Διεύθυνσης και
Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων, που εκδόθηκαν
µετά την έναρξη ισχύος ν. 4310/2014 είναι νόµιµες και η
διαδικασία επιλογής των ως άνω θέσεων πραγµατοποιεί-
ται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 4310/2014, όπως έ-
χει τροποποιηθεί και ισχύει από τον παρόντα. Η προθε-
σµία των δύο (2) µηνών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 ξεκινάει από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

12. Το Διοικητικό Συµβούλιο των ερευνητικών κέντρων
ανασυγκροτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 15, εντός έξι (6) µηνών από τη δη-
µοσίευση του παρόντος. Έως τότε συνεδριάζει νοµίµως
µε την υφιστάµενη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
σύνθεσή του.

13. Ο αριθµός των υποψήφιων για το Εθνικό Συµβού-
λιο Έρευνας και Καινοτοµίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), τα Τοµεακά Ε-
ρευνητικά Συµβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα Περιφερειακά Συµβού-
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λια Έρευνας και Καινοτοµίας (Π.Σ.Ε.Κ.), καθώς και ο α-
ριθµός των µελών των Επιστηµονικών Συµβουλίων (Ε.Σ.)
των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιστηµονικών Συµ-
βουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζε-
ται µε βάση την επιστηµονική αριστεία και σύµφωνα µε
την εφαρµογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κά-
θε φύλο, βάσει του άρθρου 116 του Συντάγµατος, εφό-
σον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
για την κάλυψη της σχετικής, κατά περίπτωση, θέσης.

14. Τα Επιστηµονικά Συµβούλια των Ινστιτούτων που
συγκροτήθηκαν βάσει των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του
άρθρου 17 του ν. 4310/2014 καταργούνται αυτοδικαίως
από τη δηµοσίευση του παρόντος.

15. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ µπορεί να προ-
σλαµβάνεται το αναγκαίο για τα ερευνητικά πλοία του
ΕΛΚΕΘΕ προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου για πλήρη ή µερική απασχόλη-
ση ή κατά πλουν. Επιτρέπεται επίσης µε την ίδια διαδικα-
σία για τη στελέχωση της ναυτικής υπηρεσίας του κέ-
ντρου η πρόσληψη και του αναγκαίου για την εν γένει
διαχείριση των πλωτών µέσων του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. λοιπού
ναυτιλιακού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, για πλήρη ή µερική απασχό-
ληση. Οι όροι εργασίας και το ύψος των πάσης φύσεως
αµοιβών του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµικών. Έως τη
δηµοσίευση της απόφασης αυτής εξακολουθεί να ισχύει
η κοινή υπουργική απόφαση µε αριθµό 2/29117/0022/
2009 (Β΄1385). Επίσης, στο προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ,
καθώς και σε κάθε εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο
που επιβαίνει σε πλωτά µέσα (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόµε-
να) του ΕΛΚΕΘΕ, µπορεί να χορηγηθεί κατά περίπτωση
αποζηµίωση επιβίβασης, παραµονής και εργασίας σε
πλωτά µέσα, αποζηµίωση υποβρύχιων εργασιών ή απο-
ζηµίωση επιστηµονικών καταδύσεων. Οι εν λόγω αποζη-
µιώσεις δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό, αλλά
το αντίστοιχο πρόγραµµα. Το ύψος και οι κατηγορίες
προσωπικού που µπορούν να λάβουν τις ανωτέρω απο-
ζηµιώσεις καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ.

16. Για τις αποσπάσεις, ορισµένου ή αορίστου χρόνου,
που πραγµατοποιούνται προς την Γενική Γραµµατεία Έ-
ρευνας και Τεχνολογίας σύµφωνα µε τη διάταξη της πε-
ρίπτωσης β΄ του άρθρου 13 του ν. 706/1977 (Α΄ 279), ό-
πως ισχύει, απαιτείται µόνο απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

17. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Όλες ή µέρος των µετοχών της Ανώνυµης Εται-
ρίας Επιστηµονικό Πάρκο Πάτρας (ΕΠΠ) δύνανται να πε-
ριέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα του Ι.Τ.Ε., κατό-
πιν κοινής απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με
την ως άνω απόφαση ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα ζη-
τήµατα που αφορούν την µεταφορά των µετοχών του
ΕΠΠ στο ΙΤΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό λεπτοµερει-
ακό ζήτηµα.»

18. Δαπάνες του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», οι οποίες πραγµατοποιήθη-
καν παρά την απουσία έγκρισης του προϋπολογισµού

του από το εποπτεύον Υπουργείο, σύµφωνα µε το άρθρο
63 του ν. 4270/2014, δεν πάσχουν ακυρότητας εξ αυτού
του λόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 26
Διοικητικά θέµατα των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.

1. Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, προστίθενται οι λέ-
ξεις «για τετραετή θητεία».

2. Τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της
παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ι-
σχύει, καταργούνται.

3. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ.
16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως η πα-
ράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς τροποποιήθη-
κε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159),
µε το άρθρο 6 της µε ηµεροµηνία 7.10.2015 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 127) η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) διαγράφονται οι
λέξεις «και κοσµήτορες».

4. Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, προστί-
θεται παράγραφος 13Β ως εξής:

«13Β. Σε περίπτωση κατά την οποία το Συµβούλιο αδυ-
νατεί να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή µέρος
των ως άνω αρµοδιοτήτων του ή να ενεργήσει σύµφωνα
µε τις προβλεπόµενες αρµοδιότητές του, υποκαθίσταται
από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση έκφρασης
γνώµης ή έκδοσης εγκριτικής απόφασης η γνώµη ή η έ-
γκριση θεωρείται ότι δόθηκαν µετά την άπρακτη παρέ-
λευση τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του ε-
ρωτήµατος ή της σχετικής απόφασης σε αυτό.
Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Συγκλήτους

των Ιδρυµάτων µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος σε ε-
φαρµογή της προηγούµενης παραγράφου λόγω αδυνα-
µίας λειτουργίας των Συµβουλίων είναι νόµιµες.»

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 όπως ι-
σχύει, µετά τη λέξη «συσταθεί» προστίθενται οι λέξεις
«ή συσταθούν».

6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν.
4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργα-
νισµού κάθε Ιδρύµατος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισµού, τα θέµατα που προβλέπονται σε
αυτούς ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Συγκλήτου, οι ο-
ποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως».

7. Όλες οι διαδικασίες για την εκλογή Κοσµητόρων
που διενεργήθηκαν µετά την έναρξη του άρθρου 6 της
7.10.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 127)
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄
161), έχουν νοµίµως διενεργηθεί και πράξεις διορισµού
των Κοσµητόρων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή των ί-
διων διατάξεων είναι νόµιµοι.

8. Τα Πρυτανικά Συµβούλια τα οποία λειτουργούν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν συσταθεί µε
αποφάσεις των Συγκλήτων των οικείων Α.Ε.Ι. µετά την
έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 ή θα συσταθούν µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν συστα-
θεί και λειτουργούν νόµιµα από τη σύστασή τους.
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9. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)
που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν.
2083/1992 και των οποίων η λειτουργία έληξε στις
31.12.2015, εξακολουθούν νόµιµα να λειτουργούν και υ-
πάγονται στις ισχύουσες για τη λειτουργία των Ερευνη-
τικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) διατάξεις. Η
ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2016.

10. Ποσά τα οποία έχουν καταλογισθεί, ως αχρεωστή-
τως καταβληθέντα, σε Διευθυντές Ερευνητικών Κέ-
ντρων ή Ινστιτούτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της θη-
τείας τους ή µέρους αυτής από το 1997 έως το 2008, εί-
χαν διατηρήσει το καθεστώς µελών ΔΕΠ πλήρους απα-
σχόλησης στο οικείο Α.Ε.Ι. ενώ παράλληλα εκτελούσαν
αµισθί τα καθήκοντά τους ως Διευθυντές Ερευνητικών
Κέντρων ή Ινστιτούτων δεν αναζητούνται και διαγράφο-
νται. Επίσης, διαγράφονται οι τυχόν προσαυξήσεις και
δεν εκτελούνται οι σχετικοί καταλογισµοί.

Άρθρο 27
Ρύθµιση θεµάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού,

Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών
κατηγοριών των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που
προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011 επαναφέρονται σε ισχύ το π.δ. 118/2002
(Α΄ 99), π.δ. 117/2002 (Α΄99) και το π.δ. 147/2009
(Α΄189) για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου.

2. Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, καθορίζονται η βαθµολογική και µισθο-
λογική κατάσταση και εξέλιξη των µελών των ανωτέρω
κατηγοριών προσωπικού και ρυθµίζονται τα σχετικά µε
την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως µονι-
µοποίηση, µετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαι-
δευτικών και λοιπών αδειών, και κάθε άλλο θέµα που α-
φορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτών.»

3. Για τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη των
υπηρετούντων και των υπό διορισµό κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος µελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των πανεπιστη-
µίων λαµβάνεται υπόψη ο αναγνωρισµένος συνολικός
χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δηµό-
σιο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα µέλη Ε.Ε.Π. και
Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων, από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, και µέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού δια-
τάγµατος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθµίδες της
παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002 (Α΄99). Για την
βαθµολογική κατάταξη των υπηρετούντων και των υπό
διορισµό κατά τη δηµοσίευση του παρόντος µελών
Ε.Τ.Ε.Π., λαµβάνεται υπόψη ο αναγνωρισµένος συνολι-
κός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο
δηµόσιο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα µέλη
Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων, από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, και µέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού δια-
τάγµατος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθµίδες του
π.δ. 117/2002 (Α΄99). Για την κατάταξη σε βαθµίδες των
µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των πανεπιστηµίων η
διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθµίδα υπολογί-

ζεται ως τριετής και ο αποµένων χρόνος λαµβάνεται υ-
πόψη για την εξέλιξη στις επόµενες βαθµίδες. Όπου στις
οικείες διατάξεις του π.δ 118/2002, όπως ισχύει, αναφέ-
ρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π. και
Ε.ΔΙ.Π., αντιστοίχως. Τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ εξακολουθούν να
διατηρούν τη βαθµολογική τους κατάσταση και υπάγο-
νται στις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015,
µέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 29 του ν. 4009/11 προεδρικού διατάγµατος.

4. Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του
ν. 4235/2014 ( Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υπηρετούντα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
µέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων Ι και ΙΙ),
ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι. εντάσσονται αυ-
τοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόµενων στο
άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.ΕΠ.. Για την ένταξη των µελών των ανωτέρω κα-
τηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύ-
τανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαµβάνεται υ-
πόψη για κάθε υπηρεσιακή, βαθµολογική και µισθολογι-
κή συνέπεια. Ειδικότερα, από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, τα υπηρετούντα µέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π.
(κλάδων Ι και ΙΙ), Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Τ.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. που διαθέ-
τουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011)
τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές
οργανικές θέσεις ή συνιστώµενες µε µετατροπή των θέ-
σεών τους, ενώ τα µέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά
προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προ-
σωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση α-
πόκτησης των τυπικών προσόντων των κατηγοριών προ-
σωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα µέλη εντάσσο-
νται σε οργανικές θέσεις µε την ίδια διαδικασία. Για την
ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται
η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτ-
λου σπουδών για γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και
αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή
η απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264 (Α΄ 118) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που
προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρ-
θρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), οι θέσεις των µελών
της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν.
4009/2011, των µονίµων διοικητικών υπαλλήλων και των
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υ-
πηρετούν στα Α.Ε.Ι. µετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντί-
στοιχες θέσεις των προβλεπόµενων στο άρθρο 29 του ν.
4009/2011 µελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., µε αντίστοιχη κα-
τάργηση της κατεχόµενης πριν από την ένταξη θέσης
τους. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσο-
νται σε θέσεις κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. οι οποίες διαθέτουν
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 τυπικά
προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε
κενές ή συνιστώµενες µε µετατροπή των θέσεών τους
οργανικές θέσεις Ε.ΔΙ.Π..»

6. Για τις εκπαιδευτικές άδειες και µετατάξεις των µε-
λών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄189), όπως ισχύουν. Οι ίδιες
διατάξεις του ως άνω προεδρικού διατάγµατος εφαρµό-
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ζονται αναλογικά και για τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπι-
στηµίων, καθώς και των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σε Τ.Ε.Ι. και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Επι-
προσθέτως, µπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για
µεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους µε τις προβλεπόµε-
νες κάθε φορά αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έ-
ξι µηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύµφωνα µε ό-
ρους και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται µε κανονι-
στική απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύµατος. Α-
πό της δηµοσιεύσεως του παρόντος είναι δυνατή η µετά-
ταξη από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήµια. Εκκρεµείς κατά τη δη-
µοσίευση του παρόντος διαδικασίες µετατάξεων ή αιτή-
σεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος.

7. Τα υπηρετούνται µέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., τα οποία ε-
ντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από τις κατηγορίες
των µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. I και II, Ε.ΤΕ.Π. ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή
των µονίµων διοικητικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τα οποία δεν έχει
καθοριστεί γνωστικό αντικείµενο, µπορούν να υποβάλ-
λουν σχετική αίτηση στην ακαδηµαϊκή µονάδα που υπη-
ρετούν για τον καθορισµό του. Για τον καθορισµό του,
λαµβάνεται υπόψη το διδακτικό ή επιστηµονικό - ερευ-
νητικό έργο ή µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του αιτού-
ντος. Ο καθορισµός του γνωστικού αντικειµένου γίνεται
µε διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και εκδίδεται ύ-
στερα από απόφαση της ακαδηµαϊκής µονάδας (Συνέ-
λευσης του Τµήµατος, Κοσµητείας της Σχολής ή Συ-
γκλήτου) στην οποία υπηρετεί ο αϊτών. Στα Τµήµατα στα
οποία λειτουργούν Τοµείς, για την έκδοση της απόφα-
σης από τη Συνέλευση απαιτείται η προηγούµενη γνώµη
του Τοµέα στον οποίο υπηρετεί ο αϊτών. Η ως άνω διαδι-
κασία απαιτείται και για την περίπτωση µεταβολής ήδη
καθορισθέντος γνωστικού αντικειµένου.

8. Στην περίπτωση αα΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) η φράση «, καθώς και για το Ειδικό
Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που προ-
βλέπονται στα άρθρα 28 και 29» αντικαθίσταται από τη
φράση «που προβλέπεται από το άρθρο 28». Στην περί-
πτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012 (Α΄
54) µετά τη λέξη «(Ε.Δ.Ι.Π.)» προστίθεται η φράση «και
του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.)».

9. α. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 και η περίπτωση β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίστανται
ως εξής:

«β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ί-
δρυµα και κατανέµονται µε απόφαση της Συγκλήτου στα
Τµήµατα, στις Σχολές ή στο Ίδρυµα, ύστερα από εισήγη-
ση του Πρύτανη ή των Κοσµητόρων ή των Προέδρων
Τµηµάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος,
οι θέσεις των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. µπορούν να κατα-
νέµονται στους Τοµείς σύµφωνα µε το γνωστικό τους α-
ντικείµενο.»
β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του

ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυµα

και να κατανέµονται µε απόφαση της Συγκλήτου στις
Σχολές ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσµη-
τόρων. Με απόφαση της Κοσµητείας οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.

κατανέµονται στα Τµήµατα, ενώ µε απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τµήµατος µπορεί να κατανεµηθούν στους
Τοµείς, στα Εργαστήρια ή στις κλινικές, ανάλογα µε τις
ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις οι θέσεις µπορεί
να ανήκουν στο Ίδρυµα ή στη Σχολή.»
γ. Αρµόδιο όργανο για όλα τα θέµατα που αφορούν

στα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι η
Συνέλευση του Τµήµατος. Στις περιπτώσεις που οι θέ-
σεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυµα, η αρµοδιότητα
αυτή ασκείται από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύ-
γκλητο αντίστοιχα.»

10. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Ο διορισµός σε θέσεις των κατηγοριών των προη-
γουµένων παραγράφων γίνεται µε προκήρυξη των θέσε-
ων και επιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του
Τµήµατος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα µε την
ακαδηµαϊκή µονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυ-
τών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής α-
ξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθµίζονται από
τον Οργανισµό του ιδρύµατος και µέχρι τη δηµοσίευσή
του µε κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδο-
ση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής λαµβάνο-
νται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ.
147/2009 (Α΄ 189). Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται ανα-
λογικά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού του παρό-
ντος άρθρου των πανεπιστηµίων, των Τ.Ε.Ι. και της
ΑΣΠΑΙΤΕ.»

11.α. Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να πα-
ρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους είκοσι
δύο (22) ώρες εβδοµαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανε-
µηµένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες και
να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό έργο µε αριθµό δι-
δακτικών ωρών ανάλογο µε αυτό των µελών ΔΕΠ, κα-
θώς και κάθε µορφής επιστηµονικό-ερευνητικό έργο.
β. Τα µέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται

στους πανεπιστηµιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες ε-
βδοµαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο και να παρέχουν κάθε
µορφής εξειδικευµένο τεχνικό εργαστηριακό έργο.

12.α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ.
2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, τροπο-
ποιείται ως εξής:

«Στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, είτε στα
µέλη της καταληκτικής Βαθµίδας µπορεί να ανατίθεται
διδακτικό έργο, διδασκαλία µαθηµάτων εµβάθυνσης σε
µικρές οµάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγη-
τών της σχολής και δύνανται να συµµετέχουν στην επί-
βλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών».
β. Η περίπτωση α΄ της παρ. 12 του άρθρου 44Α του

ν. 4115/2013, όπως ισχύει, εφαρµόζεται και για τα µέλη
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..
γ. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου

14 του ν. 4369/2016 (Α΄33), προστίθεται φράση: «, κα-
θώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
(Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.».
δ. Για τα υπηρετούντα στις 31.12.2015 µέλη Ε.Τ.Ε.Π. ή

Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων, τα οποία υπηρετούσαν την
1.11.2011 ως Ε.Τ.Ε.Π., η µισθολογική τους κατάσταση
και εξέλιξη, µε την εφαρµογή των διατάξεων του Α΄ µέ-
ρους του ν. 3205/2003 µέχρι τις 31.12.2015 θεωρείται
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νόµιµη, λαµβάνοντας υπόψη όλου του αναγνωρισµένου
χρόνου υπηρεσίας τους. Οι καταβληθείσες αποδοχές
του ανωτέρω προσωπικού µέχρι τις 31.12.2015 θεωρού-
νται νόµιµες και τυχόν διαφορές δεν αναζητούνται, ενώ
για την εφαρµογή του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 υπο-
λογίζονται οι καταβληθείσες αποδοχές στις 31.12.2015.
Από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
της ένταξής τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., σύµφωνα µε
τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 και 5 της παρ. 3 του άρ-
θρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. των
Πανεπιστηµίων εξακολουθούν να αµείβονται µέχρι τις
31.12.2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3205/2003
και του ν. 4024/2011, αντίστοιχα. Από 1.1.2016 και µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα µέλη
Ε.ΔΙ.Π. τα οποία εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από
την κατηγορία των µελών Ε.Τ.Ε.Π. ή των µονίµων διοικη-
τικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου, υπάγονται στις µισθολογικές ρυθµίσεις
του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.»

Άρθρο 28
Ρύθµιση θεµάτων για την εύρυθµη λειτουργία των

Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011
(Α΄195) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστηµίων και οι
Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι., δύναται να απαλλάσ-
σονται µέρους ή του συνόλου των διδακτικών τους κα-
θηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύ-
µατος στο οποίο υπηρετούν ύστερα από γνώµη του οι-
κείου Τµήµατος.
Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συµβουλίων των επο-

πτευόµενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, δύνανται να απαλλάσσονται των διδακτικών και δι-
οικητικών καθηκόντων τους στο Πανεπιστήµιο ή στο
Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αποδοχές του Πρύτανη και των Αναπληρωτών
Πρύτανη των Πανεπιστηµίων και του Προέδρου και των
Αναπληρωτών Προέδρων των Τ.Ε.Ι., του Προέδρου και
των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, και του Διεθνούς Πανεπι-
στηµίου Ελλάδος, των Κοσµητόρων και των Προέδρων
Τµηµάτων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980  (Α΄112),
για την πρόσληψη επιστηµόνων αναγνωρισµένου επι-
στηµονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώ-
µατος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής εµπει-
ρίας µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου για τη διεξα-
γωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστηµονικού έργου
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας
και στο σύνολο των Τµηµάτων τους και δεν αφορούν µό-
νο µέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτο-
ρες. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
1674/1986 (Α΄ 203) καταργείται.

4. Είναι σύννοµες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συµ-

βάσεις εργασίας σύµφωνα µε το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),
το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως ισχύει, το
π.δ. 163/2002 (Α΄ 149) και την παρ. 6 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως συµπληρώθηκε από την παρ.
16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) για τα ακαδη-
µαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-
2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριµένες πιστώσεις δυ-
νάµει αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.

5. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρ-
θρο 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου και ύ-
στερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων Καθηγητών συ-
νυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των κα-
θηκόντων τους ως χρόνος παραµονής στη βαθµίδα που
υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του
Τµήµατος, από την οποία θα προκύπτει ότι ο Καθηγητής
ασκούσε καθ’ όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκό-
ντων του τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα.»

6. α) Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Κάθε Καθηγητής υπηρετεί υποχρεωτικά στο
Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστηµονική άδεια
ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τµήµα
ή Σχολή του για τρία (3) έτη µετά τη λήξη της ανωτέρω
άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο
µέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρ-
κεια της άδειας.
β) Στη ρύθµιση της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα-

ραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις των Καθηγητών
που κατά την έναρξη ισχύος της έχουν ήδη εκλεγεί σε
άλλο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής από αυτό που τους χορήγησε
την επιστηµονική άδεια.»

7. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4009/2011 όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τµήµατος, ορίζεται για κάθε υποψήφιο δι-
δάκτορα ως επιβλέπων καθηγητής και µε την προϋπόθε-
ση ότι συναινεί ο οριζόµενος καθηγητής του ίδιου ή συ-
ναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό για το οποίο
ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας. Με την ίδια δια-
δικασία µπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επι-
βλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντί-
στοιχης βαθµίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύµατος της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να συνεργάζονται

µε Τµήµατα ή Σχολές των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής
για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών µε συνεπίβλε-
ψη. Η συνεργασία συνίσταται στον ορισµό, για κάθε υπο-
ψήφιο διδάκτορα, µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων
των Τµηµάτων Καθηγητή Τ.Ε.Ι. του ίδιου ή συναφούς
γνωστικού αντικειµένου µε αυτό για το οποίο ενδιαφέ-
ρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως συνεπιβλέποντα, µε
τη συναίνεση του ίδιου του οριζόµενου. Τα κριτήρια τα ο-
ποία πρέπει να πληρούν τα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. για να συ-
νεργάζονται µε τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων της ηµε-
δαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών µε συ-
νεπίβλεψη, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τη σύ-
µπραξη θέµα ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»

8. Κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνι-
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κού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών των συ-
νεδριάσεων 20.2.2012 (Β΄ 1317) και 22.3.2012 (Β΄ 1649)
µε τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής, εξέλι-
ξης, µονιµοποίησης, διορισµού σε θέσεις καθηγητών ο-
ποιασδήποτε βαθµίδας σε εφαρµογή του προγενέστε-
ρου, του ν. 4009/2011, νοµοθετικού καθεστώτος και για
τους οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώµα έως
την 31η Δεκεµβρίου 2012.
Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης οι ο-

ποίες πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τις αποφάσεις του
προηγούµενου εδαφίου, λογίζονται έγκυρες και παρά-
γουν πλήρως τα αποτελέσµατά τους από το χρόνο της
ολοκλήρωσής τους, ανεξαρτήτως τυχόν επιγενόµενης
ανάκλησης ή ακύρωσης για λόγο που αφορούσε τη νοµι-
µότητα εφαρµογής των αποφάσεων αυτών της Συγκλή-
του.

9. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000  (Α΄ 78)
προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:

«ι) Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος του
Ε.ΣΥ.Π. και οι Πρόεδροι του Συµβουλίου Ανώτατης Πα-
νεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, του Συµβουλίου Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του Συµβουλίου Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δύναται να
απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους κα-
θήκοντα στο Πανεπιστήµιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρε-
τούν.»

10. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και
την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη λει-
τουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος», µπορούν να επανασυνάπτονται
ως συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις
µίσθωσης έργου µέχρι και τις 30.6.2017 ατοµικές συµβά-
σεις µίσθωσης έργου ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου
χρόνου ή συµβάσεις µε οποιαδήποτε νοµική µορφή µε
τους ως άνω φορείς εφόσον αυτές έληξαν µέχρι τις
31.12.2015 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
ν. 2190/1994, της ΠΥΣ 33/2006 και του άρθρου 9 παρ. 8
του ν. 3812/2009. Οι δαπάνες των συµβάσεων θα καλυ-
φθούν αποκλειστικά από ίδιους πόρους των φορέων και
δεν θα βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισµό ή την
κρατική τους επιχορήγηση. Αποκλείεται σε κάθε περί-
πτωση η αναγνώρισή των συµβάσεων αυτών ως συµβά-
σεων αορίστου χρόνου, καθώς και η αναγνώριση οποι-
ωνδήποτε άλλων δικαιωµάτων απορρέουν από τις συµ-
βάσεις αυτές.

Άρθρο 29
Ρύθµιση θεµάτων του Διεπιστηµονικού

Οργανισµού Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης

Στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) προστίθεται πα-
ράγραφος 9 ως εξής:

«9. α. Μεταπτυχιακός τίτλος µουσικών, θεατρικών και
σπουδών χορού οµοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ο ο-
ποίος απονεµήθηκε µετά από εισαγωγή και φοίτηση σύµ-
φωνα µε τον κανονισµό µεταπτυχιακού προγράµµατος
του εν λόγω Α.Ε.Ι., αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την
κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. µε τις εξής προϋπο-
θέσεις:
αα) κατά το χρόνο εισαγωγής στο µεταπτυχιακό πρό-

γραµµα δεν είχε ακόµα απονεµηθεί πτυχίο αντίστοιχης
ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι. και

ββ) οι σπουδές έχουν πραγµατοποιηθεί στη χώρα απο-
νοµής του τίτλου.
β. Διδακτορικό δίπλωµα µουσικών, θεατρικών και

σπουδών χορού οµοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ανα-
γνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή αντίστοιχου
προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής µε την προϋ-
πόθεση ότι υπάρχει µεταπτυχιακός τίτλος σύµφωνα µε
το εδάφιο α΄ της παραγράφου αυτής.»

Άρθρο 30
Λοιπές διατάξεις θεµάτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.

1. Η πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενη-
µέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συµµετοχή σε συνέ-
δρια, η οποία καταβάλλεται στο µόνιµο και έκτακτο προ-
σωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν απο-
τελεί φορολογητέο εισόδηµα και δεν πραγµατοποιείται
παρακράτηση φόρου από τις οικονοµικές υπηρεσίες των
οικείων Α.Ε.Ι. και των φορέων των ερευνητών. Η διάταξη
αυτή ισχύει από 1.1.2015 και από τότε καταργείται κάθε
αντίθετη διάταξη.

2. Στο άρθρο 56 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυ-
πηρέτησης του ειδικού σκοπού της, κατά την παρ. 2 του
άρθρου 50, καταλειπόµενης περιουσίας, εκπίπτουν ως
δαπάνη, κατά το άρθρο 22 του ν. 4172/2014, από τα φο-
ρολογητέα έσοδα του υπόχρεου.»

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 προστί-
θεται εδάφιο, ως εξής:

«Εξαιρούνται τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι., τα οποία
διενεργούν αυτοτελώς τη διαδικασία ανάδειξης προµη-
θευτών -χορηγητών, για προµήθειες των ειδών που ανα-
φέρονται ανωτέρω».

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι παρέχουν εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγ-
γελµα σε αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδια-
σµένα µε άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί από τον
αρµόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαι-
δευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), οι εργαζόµενοι
στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας
(ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, οι εργαζόµενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσ-
σών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Α-
θηνών, καθώς και οι εργαζόµενοι στο Σχολείο Ελλη- νι-
κής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν.
1846/1951.»

5. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37)
µετά το εδάφιο β΄ και τη φράση «ή ιατρικών µηχανηµά-
των εντός των παραπάνω φορέων» προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«α. Η ως άνω απαγόρευση, µε την επιφύλαξη του άρ-
θρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), δεν ισχύει για την ε-
δρεύουσα στην Αθήνα ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙ-
ΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» για χρονικό διάστηµα δύο (2) ε-
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τών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπό τη ρητή
προϋπόθεση της συµµετοχής στο µετοχικό της κεφά-
λαιο µε ποσοστό άνω του 80% του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή της διατήρησης από
το ίδιο Ίδρυµα της διαχείρισης, καθώς της προϋπόθεσης
ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου
πλήρους απασχόλησης των πανεπιστηµιακών ιατρών».
β. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και έγκριση της Συ-
γκλήτου, δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβά-
σεις ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβά-
σεις µίσθωσης έργου µε το «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΗΡΙΟΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε την
προϋπόθεση ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), διαθέτει άνω του 90% των µε-
τοχών του, προς αποκλειστική υποστήριξη της έρευνας,
εκπαίδευσης  και λειτουργίας των Πανεπιστηµιακών
Μονάδων του και τη χρήση χώρων και ιατροτεχνολογι-
κού εξοπλισµού µεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του Θεραπευτη-
ρίου.»

6. Στο άρθρο 21 παρ. 9 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76 ), µετά
την τελεία (.) που ακολουθεί τη λέξη της «ηµεδαπής» ,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:¨

«Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον η πραγµατο-
ποίηση της µετεγγραφής δεν προβλέπεται από το νοµο-
θετικό πλαίσιο περί µετεγγραφών, η Επιτροπή Κατ΄ Ε-
ξαίρεση Μετεγγραφών µε οµόφωνη απόφασή της, δύνα-
ται όλως εξαιρετικώς να εισηγείται στον Υπουργό Παι-
δείας, ‘Ερευνας και Θρησκευµάτων την έκδοση σχετικών
αποφάσεων.»

Άρθρο 31
Ρύθµιση θεµάτων για την εύρυθµη λειτουργία

του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993
(Α΄ 109) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, οικο-
νοµικών ενισχύσεων και βραβείων της παρούσης παρα-
γράφου, ο αριθµός αυτών, ο τρόπος της κάλυψης της δα-
πάνης και το ύψος αυτής, τα ποσά που χορηγούνται
στους δικαιούχους και κάθε αναγκαίο θέµα για την απο-
νοµή, την καταβολή τους και την επιλογή των δικαιού-
χων, καθώς και τα αντίστοιχα προγράµµατα και οι διατά-
ξεις που τα διέπουν, ορίζονται ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ., µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευµάτων
και του Υπουργού Οικονοµικών ή/και του Υπουργού Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού αναλόγως του εάν η
χρηµατοδότηση προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισµό ή και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αντι-
στοίχως.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση µετα-
πτυχιακών υποτροφιών και οικονοµικών ενισχύσεων από
το Ι.Κ.Υ., καθώς και των αιτήσεων που υποβάλλονται στο
πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται
εξατοµικευµένα από καταξιωµένους επιστήµονες της
Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται µε απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ.. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρό-

ταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ. και δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η
αποζηµίωση κάθε αξιολογητή, καθώς και οι λοιπές σχετι-
κές δαπάνες που απαιτούνται για την αξιολόγηση. Η α-
ποζηµίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερη των ογδόντα
(80,00) ευρώ ανά αξιολογούµενη αίτηση, ανάλογα µε το
αντικείµενο της αίτησης, και το συνολικό ετήσιο ποσό α-
ποζηµίωσης κάθε αξιολογητή δεν θα υπερβαίνει το ποσό
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ ανεξαρ-
τήτως του αριθµού των αξιολογήσεων που διενεργού-
νται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 32
Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α΄186) αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων συνιστάται επταµελής Κεντρική Εξετα-
στική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από µέλη Διδακτι-
κού Επιστηµονικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π.) ή οµότιµους κα-
θηγητές των τµηµάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., ή εκ-
παιδευτικούς της δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικής,
Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής
Φιλολογίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον
δύο εισηγητές θεµάτων για κάθε εξεταζόµενη γλώσσα
από τα προαναφερόµενα µέλη. Η θητεία των µελών της
εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ια-
νουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του επόµενου έ-
τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Α-
ντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, εκ
των µελών αυτής, καθώς και ένας Γραµµατέας µε τον α-
ναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Γενικής Γραµ-
µατείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, κλάδου ΠΕ, που έχουν γνώση µίας ξένης γλώσσας
ή από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης των
κλάδων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης Αγγλικής, Γαλλι-
κής, Γερµανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλο-
λογίας. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτρο-
πής µπορεί να ορίζεται µε την ίδια απόφαση περαιτέρω
γραµµατειακό προσωπικό.»

Άρθρο 33
Ρύθµιση θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης

προσωπικού αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων

1. Για το διάστηµα από 8.12.2014 έως 15.12.2015 ο συ-
νολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών
σε σχολεία της Κύπρου και ισότιµα ελληνικά σχολεία
του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιµοποιηθεί για α-
πονοµή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της
προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προ-
σωπικού στις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄226) και για
την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιορισµό
της επταετίας.
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2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
παρ. 20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Αίτηση παραίτησης µόνιµου εκπαιδευτικού πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υποβάλ-
λεται το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου θεωρείται ότι έ-
χει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική
σχέση στις 31 Αυγούστου».
β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το

σχολικό έτος 2016-2017. Ειδικά για το σχολικό έτος
2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών
που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήµερο του Απριλί-
ου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλλη-
λική τους σχέση. Οι εκπαιδευτικοί παραµένουν στην υ-
πηρεσία τους έως το τέλος του σχολικού έτους και έως
τότε τους καταβάλλεται και ο µισθός τους.
Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την επόµενη

της λήξης του σχολικού έτους.
3. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 31 του

ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«ζ) στις Επιτελικές Δοµές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και στις Ειδικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης».

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2817/2000
(Α΄ 78), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολού-
θως:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανοµή των οργανικών θέσε-
ων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή µετάθε-
σης, και σε σχολικές µονάδες.»

5. α) Η περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4203/2013 (Α΄ 235), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συµπληρώνουν το υπο-
χρεωτικό τους διδακτικό ωράριο µπορούν να απασχο-
λούνται µέχρι και της συµπληρώσεως του υποχρεωτικού
τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράµµατα ενισχυτι-
κής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο
σχολείο που υπηρετούν ή σε όµορο αυτού, ββ) σε γραµ-
µατειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε
όµορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαί-
δευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρε-
τούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συ-
µπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου απο-
τελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που κοι-
νοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε την οποία
βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε
διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα
σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απασχόληση
για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρί-
ου των εκπαιδευτικών καθορίζεται µε απόφαση του οι-
κείου Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οι-
κείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις κείµε-
νες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών µετά

την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο
στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οι-
κείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απόφαση του Διευθυ-
ντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης περί
συµπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευ-
τικών εγκρίνεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού
Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθ-
µιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης η ανωτέρω διαδι-
κασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συµπλήρωση του υ-
ποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ο-
λοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεµβρίου εκά-
στου διδακτικού έτους.
Ειδικότερα, για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων

Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05,
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαι-
ώνεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή
Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ότι έ-
χουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο
για κάθε µία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολι-
κές µονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η συµπλήρωση του δι-
δακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται
σε σχολικές µονάδες και των δύο (2) βαθµίδων εκπαί-
δευσης, µε προτεραιότητα στη βαθµίδα στην οποία ανή-
κει ο εκπαιδευτικός. Η κατανοµή και η ανωτέρω συµπλή-
ρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών
ειδικοτήτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ
που συνέρχονται για το θέµα αυτό σε κοινή συνεδρίαση.
Η συνεδρίαση αυτή πραγµατοποιείται µε ευθύνη του αρ-
µόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υποχρεωτικά εντός του
πρώτου δεκαηµέρου του Σεπτεµβρίου εκάστου διδακτι-
κού έτους, ο οποίος ορίζει τον Πρόεδρο της κοινής συ-
νεδρίασης.
Η κατά τα προηγούµενα εδάφια απασχόληση θεωρεί-

ται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, µε όλες τις α-
πορρέουσες από αυτό συνέπειες.

β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού
έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται α-
ποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. Η ανάθε-
ση συµπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδα-
κτικών αναγκών γίνεται µε ευθύνη των οικείων Διευθυ-
ντών Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνο-
λο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε
σχολικές µονάδες και των δύο (2) βαθµίδων εκπαίδευ-
σης, µε προτεραιότητα στη βαθµίδα στην οποία ανήκει ο
εκπαιδευτικός, µε ευθύνη των οικείων Περιφερειακών
Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης.»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το

σχολικό έτος 2016-2017.
6. Η παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011(Α΄ 118), ό-

πως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 16 του άρθρου 36
του ν. 4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Οι κενές θέσεις στα πειραµατικά και στα πρότυπα
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σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και µε αποσπά-
σεις διάρκειας ενός σχολικού έτους µονίµων εκπαιδευτι-
κών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξηµένα ακαδηµαϊκά
προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των
θέσεων µε θητεία. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που α-
ποσπώνται γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε
ΕΠ.Ε.Σ. ανακοινώνει πριν το τέλος του σχολικού έτους,
σε χρονικό διάστηµα που ορίζει η ΔΕΠΠΣ, τις κενές ή κε-
νούµενες θέσεις των σχολείων του. Οι υποψήφιοι για
την πλήρωση των κενών θέσεων υποβάλλουν φάκελο µε
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης
τους προτίµησης, το οποίο καταρτίζει τον σχετικό αξιο-
λογικό πίνακα, αποδίδοντας σε κάθε προσόν τα µόρια
που προβλέπονται για τις θέσεις µε θητεία. Ο συνολικός
πίνακας κυρώνεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ, η οποία
υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρµόδια κεντρικά υπη-
ρεσιακά συµβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ). Η απόσπαση των
εκπαιδευτικών διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Κατά τα λοιπά ε-
φαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αποσπάσεων
εκπαιδευτικών.

Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν για
οποιονδήποτε λόγο ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτι-
κών που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαµβάνονται ανα-
πληρωτές, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξηµένα ακαδη-
µαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση
των θέσεων µε θητεία. Για την επιλογή των εκπαιδευτι-
κών που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η
πρόσληψη αναπληρωτών µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προ-
σόντα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται
από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτι-
κών των µη πρότυπων και πειραµατικών σχολείων. Η το-
ποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται µε
απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του
ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.»

7. Μόνιµοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης δύνανται να µεταταγούν σε θέ-
σεις της προβλεπόµενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., µε ταυ-
τόχρονη µεταφορά της θέσης και της δαπάνης της µι-
σθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε γνωστι-

κό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε γνωστικό αντικείµενο
που θεραπεύει Τµήµα Α.Ε.Ι.,
β) έχουν δηµοσιευµένο έργο σε διεθνή επιστηµονικά

περιοδικά και συνέδρια, σχετικό µε τα αντικείµενα αυτά
και
γ) έχουν µετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος

αποδεδειγµένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακα-
δηµαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή οµοταγές Ίδρυµα της
αλλοδαπής σχετικό µε τα αντικείµενα της περίπτωσης
α΄ επιστηµονικό/εφαρµοσµένο/ερευνητικό έργο και συ-
γκεκριµένα έχουν εκπαιδευτική εµπειρία ή εµπειρία σε
εργαστηριακό - εφαρµοσµένο - διδακτικό έργο ή ανα-
γνωρισµένο επαγγελµατικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό
επιστηµονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική
εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή αλλοδα-
πής ή συνδυασµό των ανωτέρω.
Για την ανωτέρω µετάταξη απαιτείται: α) σχετική αίτη-

ση του ενδιαφερόµενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται

στην υπηρεσία που ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., β)
έγκριση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου στην
αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός και γ)
απόφαση της Κοσµητείας του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από
σχετική εισήγηση τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτε-
λείται από δύο Καθηγητές και ένα µέλος Ε.ΔΙ.Π. που ορί-
ζονται από τον Κοσµήτορα.

Η µετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. διενερ-
γείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση
Ε.ΔΙ.Π. στο οικείο Ίδρυµα διενεργείται µε διαπιστωτική
πράξη του Πρύτανη.

Το προσωπικό που µετατάσσεται διέπεται από τις δια-
τάξεις περί βαθµολογικών προαγωγών και µισθολογικής
εξέλιξης των µελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., όπως κάθε φορά
ισχύουν. Για τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη
των µετατασσοµένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο
συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δηµόσιο µε οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας και µέχρι την έκδοση του κατά τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011
προεδρικού διατάγµατος εντάσσονται αυτοδίκαια σε
βαθµίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η
διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθµίδα υπολογί-
ζεται ως τριετής και ο αποµένων χρόνος λαµβάνεται υ-
πόψη για την εξέλιξη στις επόµενες βαθµίδες. Μετά την
ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. το προσωπικό που µετα-
τάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011
(Α΄195) και όλων των ισχυόντων νόµων που αφορούν ό-
λα τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι..

Η µετάταξη δύναται να πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα
από το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει από προη-
γούµενη µετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη
βαθµίδα εκπαίδευσης.

8. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου
20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο, ως ακολούθως:

«Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης δύναται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων να αποσπάται σε άλλες υπηρεσίες, ιδρύµατα
και λοιπούς φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην κείµενη νοµο-
θεσία για τους λοιπούς υπαλλήλους του δηµοσίου το-
µέα».

Άρθρο 34
Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Ινστιτούτου

Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 10 του άρθρου 11 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118), η οποία έχει προστεθεί µε την πε-
ρίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι Σύµβουλοι Α΄, Σύµβουλοι Β΄, Σύµβουλοι Γ΄ και
οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητι-
κών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο εξά-
µηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, αξιολο-
γούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της επόµενης παρα-
γράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία
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τους δύναται να ανανεώνεται για µία ακόµα τετραετία
µετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην οργανική
τους θέση. Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής µπορεί
να αξιολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της επόµενης
παραγράφου κάθε δύο (2) έτη.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 11 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύµφωνα µε τις δύο
προηγούµενες παραγράφους, για τους µεν αξιολογού-
µενους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 συνιστά
λόγο καταγγελίας της σύµβασής τους, για τους δε αξιο-
λογούµενους της περίπτωσης β΄ αποτελεί κώλυµα ανα-
νέωσης ή/και ολοκλήρωσης της τετραετούς θητείας.»

Άρθρο 35
Ρύθµιση θεµάτων σχολικών µονάδων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

1. α) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ.18 του άρθρου 45
του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα µε τον αριθµό των ορ-
γανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι µονοθέσια ή πο-
λυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορί-
ζεται µε βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθµό
νηπίων και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1)
νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγό-
τερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νή-
πια σε σχολικές µονάδες αποµακρυσµένων, δυσπρόσι-
των και παραµεθόριων περιοχών ή περιοχών µε δυσκο-
λίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται µε-
ταφορά/µετακίνηση νηπίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη
για την τήρηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα έχει
ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο αριθµός των
µαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγω-
γεία τα οποία λειτουργούν µέσα στα παιδικά κέντρα µπο-
ρεί να είναι µονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα µε τον αριθ-
µό των νηπίων που φοιτούν και µε βάση την αντιστοιχία
µιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια.»

β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχο-
λικό έτος 2016-2017.

2.α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 2817/2000 (Α΄ 78), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά οι εγγραφές µαθητών για πρώτη φορά στο νη-
πιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δηµοτικού σχολείου
γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγού-
µενου διδακτικού έτους, µε την επιφύλαξη της διάταξης
του δεύτερου εδαφίου».
β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται το σχολικό

έτος 2016-2017 για τους µαθητές που θα φοιτήσουν σε
σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από το
σχολικό έτος 2017-2018 και εξής.

Άρθρο 36
Ρύθµιση θεµάτων στελεχών 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

1. Οι θέσεις Διευθυντών των σχολικών µονάδων πρωτο-
βάθµιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύµφωνα µε

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010  (Α΄71),
όπως ισχύουν, αφορούν σε σχολικές µονάδες οργανικό-
τητας τεσσάρων θέσεων και άνω. Διευθυντής σχολικής
µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η λει-
τουργικότητα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον απαιτούµε-
νο αριθµό µαθητών εντός του µηνός Σεπτεµβρίου κάτω
των τεσσάρων τµηµάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυ-
τό προσωρινά ως Προϊστάµενος της συγκεκριµένης σχο-
λικής µονάδας. Ο ορισµός αυτός γίνεται µε απόφαση του
οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του αρµό-
διου περιφερειακού συµβουλίου επιλογής του άρθρου 16
παρ. 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει. Η ανωτέρω
γνώµη του συµβουλίου διατυπώνεται ύστερα από σχετική
εισήγηση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης. Από την ηµεροµηνία της ανωτέρω απόφασης και έως
τη λήξη του σχολικού έτους το επίδοµα, το υποχρεωτικό
ωράριο διδασκαλίας, καθώς και η µοριοδότηση της θέσης
προσαρµόζονται ανάλογα.

2. Οι θέσεις Προϊσταµένων διθέσιων και τριθέσιων σχο-
λικών µονάδων πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που προκη-
ρύσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύουν, αφορούν σε σχο-
λικές µονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων.
Προϊστάµενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής µονάδας
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότη-
τα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον απαιτούµενο αριθµό
µαθητών εντός του µηνός Σεπτεµβρίου σε τέσσερα τµή-
µατα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρι-
νά ως Αναπληρωτής Διευθυντής της συγκεκριµένης σχο-
λικής µονάδας. Ο ορισµός αυτός γίνεται µε απόφαση του
οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του αρµό-
διου περιφερειακού συµβουλίου επιλογής του άρθρου 16
παρ. 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει. Η γνώµη
του συµβουλίου διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισή-
γηση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Από την ηµεροµηνία της ανωτέρω απόφασης και έως τη
λήξη του σχολικού έτους το επίδοµα, το υποχρεωτικό ω-
ράριο διδασκαλίας, καθώς και η µοριοδότηση της θέσης
προσαρµόζονται ανάλογα.

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό έ-
τος 2016-2017.

Άρθρο 37
Ρύθµιση θεµάτων εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ε-
φαρµόζεται και για τους µαθητές των: α) Γενικών και Ε-
παγγελµατικών Λυκείων της Δηµοτικής Ενότητας Ερί-
σου, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλη-
νίας, β) του Γενικού και Επαγγελµατικού Λυκείου Ιθάκης
που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, γ) του
Γενικού Λυκείου Μύτικα της Δηµοτικής Ενότητας Αλυ-
ζίας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοα-
καρνανίας, δ) του Γενικού Λυκείου Αστακού της Δηµοτι-
κής Ενότητας Αστακού, που ανήκει στην Περιφερειακή
Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και ε) των λυκειακών τάξε-
ων του Γυµνασίου Παλαίρου, του Γενικού Λυκείου Βόνι-
τσας, του Γενικού Λυκείου Κατούνας, του 1ου Επαγγελ-
µατικού Λυκείου Βόνιτσας του Δήµου Ακτίου-Βόνιτσας,
που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνα-
νίας.
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Άρθρο 38
Ρύθµιση θεµάτων ελληνόγλωσσης

εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 4027/2011 (Α΄ 233) καταργείται. Τα Λύκεια που έχουν
ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221)
στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας των ο-
ποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενι-
κές αρχές συνεχίζουν να ενισχύονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4027/2011 (Α΄ 233).

Άρθρο 39
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού

φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης

Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, το τελευταίο ε-
δάφιο της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013
(Α΄193) εφαρµόζεται στο προσωπικό των περιπτώσεων
γ΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής. Η διάταξη αυτή ισχύει
από την έναρξη ισχύος του ν. 4351/2015 (Α΄164).

Άρθρο 40
Ακύρωση επιστροφής µισθών

επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το άρ-
θρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), οι οποίοι δεν υπέβα-
λαν αίτηση για την υπαγωγή τους στις ανακοινώσεις του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης για οποιονδήποτε λόγο και για τους
οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης,
εφόσον τους καταβλήθηκε το 75% του µισθού τους κατά
την περίοδο από 22.3.2014 µέχρι τη δηµοσίευση του ν.
4325/2015 (Α΄ 47), δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των
χρηµάτων που έλαβαν.

Άρθρο 41
Διάθεση εκπαιδευτικών στα δηµόσια Ι.Ε.Κ.

Η παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), ό-
πως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 6 του άρθρου 6 του
ν. 4327/2015 (Α΄ 50), αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση
των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρµοδιότητα
της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης, εισήγηση
του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ και πρόταση του οικείου Διευθυντή
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ολική ή
µερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης στα δηµόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα
εδρεύουν στην περιοχή αρµοδιότητας της οικείας Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη
του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.

Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δηµόσιων
Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτι-
κούς που διατίθενται, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδά-
φιο και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ..

Θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της παραγράφου αυ-
τής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 42
Ρύθµιση Θεµάτων Δια Βίου Μάθησης

(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ό-
πως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του
ν. 4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόµενοι των Ι.Ε.Κ., κα-
θώς οι απόφοιτοι δοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύ-
νανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των
Ι.Ε.Κ. απαλλασσόµενοι από τα µαθήµατα τα οποία ήδη έ-
χουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάµηνο πέραν
του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύµφωνα µε
τα εγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών και ύστερα από
έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, µε βάση τη συνάφεια των
ειδικοτήτων και το περιεχόµενο των σπουδών, η κατάτα-
ξή τους σε εξάµηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέ-
σεις, οι όροι και η διαδικασία για τη µετάβαση από ένα ε-
πίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετι-
κό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα
θέµα.»

2.α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο,
ως εξής:

«Για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ. µπορεί να εκδί-
δονται ειδικοί Κανονισµοί Λειτουργίας τους, µε τους ο-
ποίους, πέραν των θεµάτων που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 17, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικά
θέµατα λειτουργίας και στελέχωσής τους, όπως θέµατα
εκπαιδευτικής µεθοδολογίας, ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού, ειδικοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
εποπτικών µέσων, ειδικών διαδικασιών και επιτροπών α-
ξιολόγησης, υποδοµών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέ-
µα σχετίζεται µε το περιεχόµενο εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης και τη φυσιογνωµία τους».

β) Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγµατο-
ποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά
πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δηµόσιες υπηρεσίες µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου
µε ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της
πρακτικής άσκησης µπορεί να είναι συνεχιζόµενη ή τµη-
µατική.»

γ) Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 47 του
ν. 4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειµερινό ή ε-
αρινό εξάµηνο, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάµηνα και
επιµερίζεται σε τέσσερα (4) εξάµηνα θεωρητικής και ερ-
γαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200
διδακτικές ώρες, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα προγράµ-
µατα σπουδών, και σε ένα (1) εξάµηνο Πρακτικής Άσκη-
σης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. H Πρα-
κτική Άσκηση ή Μαθητεία µπορεί να πραγµατοποιείται
και τµηµατικά µετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ε-
ξαµήνων. Ο µέγιστος αριθµός ανά εκπαιδευτή καθορίζε-
ται σε τριάντα (30) καταρτιζόµενους, σε εργαστηριακά ή
θεωρητικά ή και µεικτά µαθήµατα. Δικαίωµα φοίτησης
στα Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας µη υπο-
χρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκ-
παίδευσης.»

3. α) Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 αντικα-
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θίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων:
α) Καθορίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια

επιλογής και κάθε άλλο επιµέρους θέµα ή αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και
Υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ. και Σχολείων Δεύτερης Ευκαι-
ρίας (Σ.Δ.Ε.).
β) Προστίθενται πιστοποιηµένες ειδικότητες που προ-

σφέρονται από τα Ι.Ε.Κ..»
β) Η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)

καταργείται και αναριθµούνται οι παράγραφοι 3 και 4 σε
2 και 3 αντιστοίχως.

4. Καταργείται το άρθρο 26 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
όπως ισχύει, από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νό-
µου. Οι αρµοδιότητες των καταργούµενων Διευθύνσεων
Δια Βίου Μάθησης οι οποίες δεν συγκροτήθηκαν κατά
τις διατάξεις του άρθρου αυτού, περιέρχονται στη Διεύ-
θυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας Διά
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Όπου στις διατάξεις του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή άλλων διατάξεων νόµου, αναφέ-
ρονται Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (Δ.Δ.Β.Μ.) νοείται
εφεξής η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής
Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Το προ-
σωπικό το οποίο έχει µεταταγεί στις καταργούµενες
ΔΔΒΜ βάσει της παραγράφου 10 του καταργούµενου
άρθρου µε διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων στα Δηµόσια Ι.Ε.Κ. της
χώρας εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτά.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας γίνε-
ται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Δια Βίου Μά-
θησης της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς.»

6. Η περίπτωση 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρα-
γράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«14.α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιρο-
ποιούνται από τους φορείς που κατά περίπτωση αδειο-
δοτούν ανά διετία µε τη διαδικασία της αναγγελίας του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 3
του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), µε την προσκόµιση των κάτωθι:

i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί µη µεταβολής
των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παρα-
γράφων 4, 5 και 6 και των κτηριολογικών προδιαγραφών
των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν
επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της ά-
δειας µε την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκ-
µηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10
της παρούσας υποπαραγράφου.

ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, όπου
αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.

iii) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης ή περί µη υποβο-
λής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου
αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.

β) Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν σύµφωνα µε τις πε-
ριπτώσεις 5α και 5β της υποπαραγράφου Θ.18 της παρα-
γράφου Θ΄ υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόµενη
µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησης
της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολο-
γικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υπο-
παραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ΄ .
γ) Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε

δεύτερου έτους. Η προθεσµία υποβολής της αναγγελίας
επικαιροποίησης των αδειών των φορέων της περίπτω-
σης 1, µε εξαίρεση τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και της περίπτωσης
2α, που έχουν λάβει άδεια εντός του 2013 και του 2014,
παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2016.»

7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 16 της υποπα-
ραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου
του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Πα-
ράρτηµα µε τα προγράµµατα σπουδών και τις ειδικότη-
τες που λειτουργούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθε-
σία και στην άδεια των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα και Δύο προσαρτάται Παράρτηµα µε τα προ-
γράµµατα σπουδών, µε απόφαση του Προϊσταµένου του
αρµοδίου Τµήµατος ή της αρµόδιας Διεύθυνσης. Η από-
φαση αυτή τροποποιείται µε την ίδια διαδικασία, κατόπιν
αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.»

8. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/
2013 προστίθεται η φράση «ή και της πρακτικής άσκη-
σης».

9. α). Το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄160) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Για την άσκηση των επαγγελµάτων του κοµµωτή-
κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών απαιτεί-
ται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης:

1. Για Κοµµωτή - Κουρέα
α) Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Ε-
παγγελµατικής Σχολής «Κοµµώσεων και Βαφής Μαλ-
λιών» ή Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α΄
Κύκλου σπουδών «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτ-
λος σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσία.
β) Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β΄
κύκλου σπουδών «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτ-
λος σπουδών και εννέα (9) µήνες προϋπηρεσία.
γ) Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κοµµωτικής
Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εν-
νέα (9) µήνες προϋπηρεσία.
δ) Πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας εκπαίδευσης

και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους απο-
φοίτους των Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Σ.Ε.Κ.) µετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνί-
της Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών και
έξι (6) µήνες προϋπηρεσία.
ε) Πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας εκπαίδευσης

και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους απο-
φοίτους της Γ΄ τάξης των Επαγγελµατικών Λυκείων (Ε-
ΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο
Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιµο
µε το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται
στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελµατικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ει-
δικότητας «Κοµµωτικής Τέχνης» και έξι (6) µήνες προϋ-
πηρεσία.
στ) Δίπλωµα επαγγελµατικής ειδικότητας εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους α-
ποφοίτους Ι.Ε.Κ. µετά από πιστοποίηση ή ισότιµος τίτλος
σπουδών της αλλοδαπής.
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ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά από πα-
ρακολούθηση προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελ-
µατικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων
(600) ωρών σε πιστοποιηµένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.), συµβατό µε το εκάστοτε ισχύον επαγγελµα-
τικό περίγραµµα και το οποίο συνοδεύεται από αποδε-
δειγµένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) µηνών στο
οικείο επάγγελµα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή µετά από
την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και
πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συµ-
µετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους µη
έχοντες τίτλο σπουδών εµπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως
τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και
άνω ή εννιακόσια (900) ηµεροµίσθια, µε εξαρτηµένη ή µη
εργασία, σε κοµµωτήριο ή κουρείο ή προσκοµίζουν πι-
στοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισµό Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης.

2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών 
α) Πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας εκπαίδευσης

και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνί-
της Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισµού νυχιών και
Ονυχοπλαστικής» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλο-
δαπής και έξι (6) µήνες προϋπηρεσία.
β) Δίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, επιπέδου

Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ειδι-
κότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπι-
σµού νυχιών» ή Δίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας
Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισµού
Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιµος τίτλος σπουδών
της αλλοδαπής.
γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά από πα-

ρακολούθηση προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελ-
µατικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων
(600) ωρών σε πιστοποιηµένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.),συµβατό µε το εκάστοτε ισχύον επαγγελµατι-
κό περίγραµµα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγ-
µένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) µηνών στο οι-
κείο επάγγελµα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή µετά από
την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και
πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συµ-
µετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους
µη έχοντες τίτλο σπουδών εµπειροτεχνίτες, οι οποίοι έ-
ως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών
και άνω ή εννιακόσια (900) ηµεροµίσθια, µε εξαρτηµένη
ή µη εργασία, σε κοµµωτήριο ή κουρείο ή προσκοµίζουν
πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισµό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.»

β) Η τελευταία φράση της παρ. β΄ του άρθρου 240 του
ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ενταγµένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έ-
χουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα της αντίστοιχης ειδι-
κότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 237.» 

Άρθρο 43
Ρύθµιση θεµάτων του Ιδρύµατος της Ριζαρείου

Εκκλησιαστικής Σχολής

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του  ν.
3432/2006 (Α΄ 14), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ειδικά στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύµα-
τος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, για την κάλυ-
ψη λειτουργικών κενών, τα οποία αφορούν κυρίως σε

πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα και, έως και τη
15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους, δεν έχει καταστεί
δυνατή η πλήρωσή τους, προσλαµβάνονται αναπληρω-
τές ή και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία του παρόντος άρθρου, µε την ανάληψη του σχετι-
κού µισθολογικού κόστους εξολοκλήρου και αµιγώς από
ίδιους πόρους του Ιδρύµατος ως µη επιχορηγούµενου α-
πό τον τακτικό προϋπολογισµό. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
τα ελάχιστα στοιχεία που µπορεί να περιλαµβάνονται
στο βιογραφικό σηµείωµα ή στην κατά τα ανωτέρω συ-
στατική επιστολή, από τα οποία διαπιστώνεται η έφεση
του ενδιαφερόµενου να υπηρετήσει σε εκκλησιαστικά
σχολεία.»

Άρθρο 44
Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευµάτων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181)
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το Τµήµα Γ΄ Κινητικότητας Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης είναι αρµόδιο για:
α) τις µεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας Εκ-

παίδευσης,
β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας,
γ) τις µετατάξεις εκπαιδευτικών,
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του π.δ. 114/2014

(Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τµήµα Γ΄ Κινητικότητας Πρωτοβάθµιας Εκπαί-

δευσης είναι αρµόδιο για:
α) τις µεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαί-

δευσης,
β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκ-

παίδευσης,
γ) τις µετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαί-

δευσης,
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181),

όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 44 παρ. 4 του  ν.
4351/2015 (Α΄ 164), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το Τµήµα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρµόδιο
για:
α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δοµών Αλλοδα-

πής, οµογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της
οµογένειας, των ξένων, των µειονοτικών, καθώς και των
εκπαιδευτικών µονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης
στο εξωτερικό,
β) τα θέµατα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν

το Διεθνές Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής
Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,
γ) κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τµήµατα Ελληνι-

κών Σπουδών ή σε άλλες δοµές διδασκαλίας της ελληνι-
κής γλώσσας και πολιτισµού, που λειτουργούν σε εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και σε ανά-
λογα ιδρύµατα ερευνών του εξωτερικού, την απόσπαση
εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρω-
παϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανι-
σµών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχο-
λείων, την επιλογή καθηγητών µελών επιτροπής των θε-
µάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής
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µετακίνησής τους,
δ) κάθε θέµα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχο-
λικές µονάδες,
ε) όλα τα θέµατα που αφορούν στην αξιολόγηση των

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές
µονάδες,
στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσω-

πικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερι-
κό,
ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση

θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και
η) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
Καταργούµενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων, κα-
ταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε
αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Ο ν. 2811/2000 (Α΄ 62) καταργείται.
3. Η παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233),

όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 35 του ν.
4186/20132 (Α΄ 193), καταργείται. Η ισχύς της παραγρά-
φου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2017-2018.

4. Η παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118)
καταργείται.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται:
α) η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

ν. 4310/2014,
β) η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014,
γ) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4310/2014,
δ) η παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014,
ε) η παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014,
στ) το άρθρο 26 του ν. 4310/2014,
ζ) οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του

ν. 4310/2014,
η) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του

ν. 4310/2014,
θ) η παρ. 2 εδάφιο α΄ του άρθρου 49 του ν. 4310/2014,
ι) το άρθρο 83 του ν. 4310/2014,
ια) η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 1674/1986 (Α΄ 203),
ιβ) η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
ιγ) το άρθρο 26 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
ιδ) η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του

ν. 4027/2011 (Α΄ 233).

Άρθρο 46

Το άρθρο 34 του ν. 4369/2016 (Α' 33) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστώνται αναδροµι-
κά από 23.9.2015 και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 67 του ν. 1943/1991 δύο (2) επιπλέον θέσεις δη-
µοσιογράφων για τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρµόδιο
για τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και
δύο (2) επιπλέον θέσεις δηµοσιογράφων για τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό, αρµόδιο για τις υπηρεσίες του πρώην
Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολί-
τη, για την κάλυψη συναφών αναγκών τους.

2.  Η πρόσληψη των δηµοσιογράφων στις ως άνω θέ-
σεις, ανατρέχει στο χρόνο έναρξης εκτέλεσης των κα-
θηκόντων των θέσεων αυτών, στη δε σύµβασή τους τίθε-
ται υποχρεωτικά ο όρος, ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και
χωρίς αποζηµίωση και ότι ο προσληφθείς απολύεται µε
την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Αναπληρω-
τή Υπουργού, τις ανάγκες του οποίου καλύπτει.

3.  Η προκαλούµενη δαπάνη επιβαρύνει τις πιστώσεις
των προϋπολογισµών των Υπηρεσιών των πρώην Υπουρ-
γείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο-
λίτη κατ’ αντιστοιχία του Αναπληρωτή Υπουργού, του ο-
ποίου οι ανάγκες καλύπτονται από τους αντίστοιχους
δηµοσιογράφους.»

Άρθρο 47

1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί
του συνόλου ακινήτων αδιάθετων, υπόλοιπων εφαρµογής
στεγαστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Υγείας, τα ο-
ποία αφορούν και σε εκτάσεις, οι οποίες απαλλοτριώθηκαν
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου (Υπουργείο Υγείας) και
προορίζονταν για στεγαστικά προγράµµατα προσφύγων
του 1922, θεοµηνιόπληκτων, αστέγων, που υπάγονται στις
διατάξεις του β.δ. 775/1964  (Α΄ 254) περί λαϊκής κατοι-
κίας, ακινήτων, που έχουν περιέλθει στη διαχείριση του Υ-
πουργείου Υγείας για εφαρµογή στεγαστικών προγραµµά-
των µέσω συµβάσεων µε Διεθνείς Οργανισµούς, από το Υ-
πουργείο Οικονοµικών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων και από δήµους, µεταφέρονται αυτο-
δικαίως από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και µεταγράφονται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκο-
φυλακείου. Η µεταβίβαση διενεργείται χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συµβολαίου και χωρίς α-
ντάλλαγµα µε την επιφύλαξη των κειµένων διατάξεων πε-
ρί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών.

2. Εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος υποχρεούται η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντί-
ληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοι-
ας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διενέργεια απογραφής όλων
των ακινήτων, που κατά τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα του ως άνω Υ-
πουργείου, και στην υποβολή των σχετικών εκθέσεων
στον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας. Απόσπασµα της έκθε-
σης απογραφής των ως άνω ακινήτων, που αποκτώνται κα-
τά κυριότητα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των λοιπών ε-
µπράγµατων δικαιωµάτων επί των ως άνω ακινήτων κατα-
χωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακεί-
ου.

3. Η αξιοποίηση (εκµίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση µε
ή άνευ ανταλλάγµατος κλ.π.) και διαχείριση της ακίνητης
περιουσίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρ-
θρου πραγµατοποιούνται µε αποφάσεις του Γενικού
Γραµµατέα Πρόνοιας.
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Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 104/1973 (Α΄ 30) 

«Περί συστάσεως εν Αθήναις Ιδρύµατος 
υπό την επωνυµίαν «ΙΔΡΥΜΑ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» 

και εγκρίσεως του Οργανισµού αυτού»

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου
4 του β.δ. 104/1973 αντικαθίστανται, ως εξής:

«1. Το Ίδρυµα διοικείται από επταµελές Διοικητικό
Συµβούλιο µε τριετή θητεία, συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:
α. Δύο (2) µέλη, ήτοι ένα εγνωσµένου κύρους και αξιο-

πιστίας πρόσωπο ως Πρόεδρο και έναν υπάλληλο της
αρµόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοι-
ας, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Υ-
πουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.
β. Τρία (3) µέλη, που υποδεικνύονται µε τους αναπλη-

ρωτές τους από το Σωµατείο.
γ. Δύο (2) έγκριτα πρόσωπα, που διορίζονται µε τους

αναπληρωτές τους από τον κατά τόπο αρµόδιο Δήµο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του
ν. 3852/2010 (Α΄187), όπως ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών
αυτού µε µυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, τον Γενι-
κό Γραµµατέα και τον Ταµία αυτού.

4. Σε περίπτωση έκλειψης ή αποχώρησης για οποιον-
δήποτε λόγο ή απώλειας της ιδιότητας, βάσει της οποίας
ορίστηκε, µέλους του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, ο αντικαταστάτης υποδεικνύεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
β.δ. 104/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Το Διοικητικό Συµβούλιο θεωρείται εν απαρτία µε
την παρουσία τεσσάρων (4) µελών αυτού, οι δε αποφά-
σεις του λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων
µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του β.δ. 104/1973 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Ο προϋπολογισµός του Ιδρύµατος συντάσσεται α-
πό το Διοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλεται προς έγκρι-
ση στον κατά τόπο αρµόδιο Δήµο, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του ν. 3852/2010 (Α΄187),
συνοδευόµενος από πλήρη αιτιολογική έκθεση, τρεις (3)
µήνες πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους. Ο ως
άνω προϋπολογισµός κατατίθεται και στις αρµόδιες υπη-
ρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης.»

4. Στις διατάξεις του άρθρου 10 του β.δ. 104/1973 προ-
στίθεται τρίτη παράγραφος, ως εξής:

«3. Το ίδρυµα υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε το πέρας διµήνου από τη λή-
ξη του οικονοµικού έτους, ξεχωριστό απολογισµό της
παρεχόµενης από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επι-
χορήγησης ή χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 4129/2013 (Α΄52) και
του άρθρου 12 του ν.δ. 1264/1942 (Α΄100), όπως ισχύ-
ουν.»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του β.δ. 104/1973 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Το ίδρυµα τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα και µε τις κείµενες
διατάξεις.»

6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του β.δ. 104/1973
αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Ίδρυµα δύναται να διορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης ως Κυβερνητικός Επίτροπος υπάλλη-
λος της αρµόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας
Πρόνοιας.» 

Άθρο 49
Μεταφορά οργανικών θέσεων 
Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας

1. Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού των Ιδρυµάτων Παι-
δικής Προστασίας (Μέριµνας) κατά κατηγορία, κλάδο και
αριθµό θέσεων, που µεταφέρθηκαν, κατά την παρ. 20 του
άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄141), στο Υπουργείο Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, καθώς και το προσωπικό, που κατέχει τις ως άνω
θέσεις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µετα-
φέρονται αυτοδικαίως στο «Κέντρο Παιδικής Μέριµνας
Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης» (αρ. 127 παρ. 1.I.
ν. 4199/2013, Α΄ 216), στο «Θεραπευτήριο Χρονιών Πα-
θήσεων Ευρυτανίας» (αρ. 18 παρ. 5 ν. 4302/2014, Α΄225)
και στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες - παραρτήµατα των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν.
4109/2013 (Α΄16), όπως ισχύει, στα οποία συνεχίζει να
προσφέρει τις υπηρεσίες του.

2. Το ως άνω προσωπικό: (α) µεταφέρεται µε την ίδια
εργασιακή σχέση, ίδια κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα,
βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο, (β) διατηρεί ως προς
την κύρια και επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ απο-
ζηµίωση το ίδιο καθεστώς που είχε έως τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.
Το χρονικό διάστηµα, που µεσολαβεί από την έναρξη ι-

σχύος του παρόντος νόµου έως τη δηµοσίευση των πρά-
ξεων µεταφοράς και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπι-
κού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υ-
πηρεσίας του προσωπικού αυτού στην υπηρεσία υποδο-
χής, που καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές του
για το διάστηµα αυτό.

3. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µεταφερόµενου
προσωπικού, που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης,
καθώς και ο χρόνος, που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπη-
ρεσίας, τεκµαίρονται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για
τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και
για κάθε άλλη συνέπεια.

4. Εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου, διαδικασίες πρόσληψης σε οργανικές θέσεις, η
πλήρωση των οποίων εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/277/8641/π.ε./1.6.2007 απόφαση της Ε-
πιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ' αριθµ. 33/2006
ΠΥΣ (Α΄280) και προκηρύχθηκαν µε τις υπ’ αριθµ.
3Κ/2009 (Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης) και 5Κ/2009 (Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) προκη-
ρύξεις του ΑΣΕΠ, ολοκληρώνονται κανονικά και οι επιτυ-
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χόντες σε αυτές τοποθετούνται σε αντίστοιχες µεταφε-
ρόµενες οργανικές θέσεις του «Κέντρου Παιδικής Μέρι-
µνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης», του «Θερα-
πευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας» και των απο-
κεντρωµένων υπηρεσιών - παραρτηµάτων των Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας (Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας).
Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 3833/2010

(Α΄ 140), όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και για το ως άνω
προσωπικό.

5. Η αυτοδίκαιη µεταφορά των ως άνω οργανικών θέ-
σεων και του προσωπικού, που τις κατέχει, πραγµατο-
ποιείται µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις

της παρ. 20 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄141), ό-
πως ισχύουν.

Άρθρο 50
Καθορισµός της συνάφειας

των τίτλων σπουδών µε την ΕΑΕ

Η παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συστή-
νεται επιστηµονική επιτροπή, η οποία θα ορίζει τα κριτή-
ρια και θα εξετάζει τις συνάφειες των µεταπτυχιακών-
διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
(ΕΑΕ), καθώς και στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευ-
τικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ). Επιπλέον, θα εξετάζει τη συνάφεια των µεταπτυ-
χιακών-διδακτορικών τίτλων του ΕΕΠ µε την ειδικότητα
του κλάδου της προς πλήρωση θέσης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται η σύνθεση και η λειτουργία
της ανωτέρω Επιτροπής.»

Άρθρο51
Συµπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών 

των κλάδων Πληροφορικής

1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης β΄
της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄267), όπως
ισχύει, προστίθεται η φράση:

«ή πτυχίο ή δίπλωµα του Τµήµατος «Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής» µε κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογίας»
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους
που εισήχθησαν µετά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 ή
του Τµήµατος «Πληροφορικής και Τηλεµατικής» του Χα-
ροκοπείου Πανεπιστηµίου ή αναγνωρισµένος ισότιµος
και αντίστοιχος τίτλος σπουδών Πανεπιστηµίων της αλ-
λοδαπής».

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης β΄
της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄267), όπως
ισχύει, προστίθεται η φράση:

«ή πτυχίο ή δίπλωµα του Τµήµατος «Τηλεπικοινωνια-
κών Συστηµάτων και Δικτύων» (Μηχανικών Πληροφορι-
κής) του ΤΕΙ Μεσολογγίου ή αναγνωρισµένος ισότιµος
και αντίστοιχος τίτλος σπουδών ΤΕΙ της αλλοδαπής».

Άρθρο 52
Καθορισµός ωρολογίων προγραµµάτων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193), ό-
πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 45 του
ν. 4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

«1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύ-
στερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής (I.E.Π.) καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία α-
ξιολόγησης των µαθητών Γενικού Λυκείου.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.
10 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«β). αα) Επανακαθορίζονται τα µαθήµατα οµάδων προ-
σανατολισµού της Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα µαθήµατα των
οµάδων προσανατολισµού της Γ΄ τάξης του ΓΕ.Λ., κα-
θώς και τα ωρολόγια προγράµµατα όλων των Τάξεων
του ΓΕ.Λ. και κατανέµονται τα µαθήµατα που προβλέπο-
νται στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των τάξεων του ηµε-
ρήσιου ΓΕ.Λ. στις τέσσερις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ.,
ββ) καθορίζονται τα ωρολόγια προγράµµατα του Ηµε-

ρήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου.»
3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του

ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.
13 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118), διαγράφεται
η φράση «τα ωρολόγια προγράµµατα των Ηµερησίων και
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».

4. Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό
έτος 2015-2016.

Άρθρο 53
Θέµατα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων 
Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυµπιάδες

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3194/2003 (Α΄267), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ-
θρο 41 του ν. 4342/2015 (Α΄143), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού
Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους
στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή
Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικής ή Ροµποτικής,
Φυσικής, Χηµείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεµηθεί
πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκι-
νο µετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού
εισακτέων σε σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύν-
σεις τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, εφόσον το µάθηµα
στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυµπιάδες, περιλαµβά-
νεται στα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού που
έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκεί-
ου. Ειδικά η βράβευση στη Ροµποτική, η οποία αναπτύσ-
σει στοχευµένες εφαρµογές Πληροφορικής, λογίζεται
ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν
και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι
οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έ-
χουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισµό για νέους ε-
πιστήµονες µε την απονοµή σε αυτούς του πρώτου, δεύ-
τερου ή τρίτου βραβείου.»
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2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το ακα-
δηµαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κατόχους α-
πολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου του σχο-
λικού έτους 2015- 2016 κι εφεξής, καθώς και τους απο-
φοίτους του σχολικού έτους 2014-2015.

Άρθρο 54
Ρύθµιση θεµάτων του Συµβουλίου 

Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ.
38/2010 (Α΄ 78), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1
του άρθρου 71 του ν. 4310/2014 (Α΄258), αντικαθίσταται
εκ νέου ως ακολούθως:

«α) Ένας Σύµβουλος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύµατος
του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει µέλος του Συµβουλί-
ου, το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση µε εντολή του
Προέδρου.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 56 του π.δ.
38/2010 (Α΄78), όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2
του άρθρου 71 του ν. 4310/2014 (Α΄258), αντικαθίσταται
εκ νέου ως ακολούθως:

«Εισηγητές ορίζονται, ενώπιον του Συµβουλίου, εκ
των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, µε έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Δια
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, µετά από σχετική εισή-
γηση του Προϊσταµένου του τµήµατος στο οποίο υπάγε-
ται το ΣΑΕΠ. Οι εισηγητές αναπτύσσουν την εισήγησή
τους και αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία.»

Άρθρο 55
Ρύθµιση θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας 

Θρησκευµάτων Υπουργείου Παιδειας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων

1. Η υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης Α΄ του άρ-
θρου 23 του ν. 3475/2006 (Α΄146) αντικαθίσταται ως α-
κολούθως:

«στ) µία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και
Νευροκοπίου, σε θέση κλάδου ΥΕ
Ευπρεπιστών/στριων».

2. Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 1 του άρθρου 68
του ν. 4235/2014 (Α΄32), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 17 του ν. 4283/2014 (Α΄189), αντικαθίσταται εκ
νέου ως ακολούθως:

«1. Διορισµοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της
Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και
της Δωδεκανήσου, οι οποίοι έλαβαν χώρα µέχρι το έτος
2010 και δεν δηµοσιεύθηκαν εκ παραδροµής στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι κληρικοί ανέλαβαν
καθήκοντα και µισθοδοτούνται, δηµοσιεύονται µε ανα-
δροµική ισχύ από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρε-
σίας.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46 του
ν. 590/1977 (Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε µε την υπο-
παράγραφο 7 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
(Α΄32), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:

«Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η µε οποιονδήπο-
τε τρόπο συµµετοχή φυσικού προσώπου ή νοµικού προ-
σώπου, όταν µε αυτή επιδιώκεται ο προσπορισµός κέρ-
δους.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4301/2014 (Α΄223) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Καταργούνται οι πέντε (5) κενές, προσωρινές και
προσωποπαγείς, Ιερές Μητροπόλεις Νέων Λιοσίων Φαρ-
σάλων και Δοµοκού, Αγιάς και Συκουρίου, Αµαλιάδος και
Μεγαλοπόλεως, οι οποίες ιδρύθηκαν µε το άρθρο 12 του
ν. 1951/1991 (Α΄ 84), ενώ οι λειτουργούσες Ιερές Μη-
τροπόλεις Γουµενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου
καιΣταγών και Μετεώρων διατηρούνται ως µόνιµες δυ-
νάµενες να πληρωθούν κατά τις διατάξεις του
ν.590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος» (Α΄146).»

5. Στο άρθρο 16 του ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται
νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως:

«4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δηµόσια δηµοτικά σχο-
λεία των µε αριθµό 25153/26.2.1957 (Β΄86) και
78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσε-
ων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού
δόγµατος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για
την κάλυψη των αναγκών των µαθητών του Καθολικού
δόγµατος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντί-
στοιχα, µετά από σχετική εισήγηση των αρµοδίων Περι-
φερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά
σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του µα-
θήµατος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγµατος και
για τη διδασκαλία του µαθήµατος των θρησκευτικών και
γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρό-
σληψη του εκπαιδευτικού γίνεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρ-
χίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συµβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα. Για την πρόσληψη απαι-
τείται πτυχίο παιδαγωγικού τµήµατος ή πτυχίο Καθολι-
κών ή Εβραϊκών Σπουδών, αντίστοιχα, Ανώτατης Θεολο-
γικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στην
περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται η
άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδει-
κνύεται κατά τις κείµενες διατάξεις.»

6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως έχει αντικατασταθεί και ι-
σχύει, µετά τη φράση «και γνώµη των αρµόδιων καλλιτε-
χνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχο-
λεία και του Εποπτικού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκ-
κλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για τις σχολικές
µονάδες της Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ-
σης» προστίθεται η φράση «και του Εποπτικού Συµβου-
λίου Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης για
τα Μουσουλµανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης».
β) Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του

ν. 4186/2013 (Α΄193), µετά τη φράση «των µειονοτικών,
ειδικών, εκκλησιαστικών,» προστίθεται η φράση «Μου-
σουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης».

7. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 63 του
ν. 4310/2014 (Α΄258) προστίθεται νέο εδάφιο ως ακο-
λούθως:

«Ειδικά για τα θέµατα εκπαιδευτικών που υπηρετούν
στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων, οι
σχετικές αρµοδιότητες των Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. α-
σκούνται εφεξής από τα οικεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε..» 
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Άρθρο 56

1. Η παρ. 2 του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του
προϋπολογισµού» του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να
γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον προϋπολογισµό
του περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν:
α) τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των α-

ντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,
β) την καταβολή των χορηγούµενων από τους δήµους

προνοιακών επιδοµάτων και 
γ) την καταβολή του επιδόµατος ένδειας στους δικαι-

ούχους.»
2. Α) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 της

από 10.9.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κα-
τεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του
σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία
των σχολικών µονάδων» που κυρώθηκε µε το άρθρο 10
του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄33), µετά
τη φράση «στους εκκρεµείς διαγωνισµούς» προστίθεται
η φράση «συµπεριλαµβανοµένων και όσων εξ αυτών έ-
χουν επαναπροκηρυχθεί για οποιοδήποτε λόγο».
Β) Η παρ. 3 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης

Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις
για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-
2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονά-
δων» που κυρώθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4350/2015
(Α΄161), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄33), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Οι δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολείων
που πραγµατοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έ-
τους 2015-2016, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2
του παρόντος και µέχρι τη σύναψη της οικείας σύµβα-
σης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών και των για ο-
ποιοδήποτε λόγο ακυρωθέντων και επαναπροκηρυχθέ-
ντων διαγωνισµών, καθώς και όσων δαπανών έγιναν το
χρονικό διάστηµα των διαδικασιών επαναπροκήρυξης,
καταβάλλονται νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρ-
χης βεβαιώνει µε σχετική πράξη του την εκτέλεση της
µεταφοράς των µαθητών και εφόσον το ύψος της σχετι-
κής δαπάνης είναι σύµφωνο µε την απόφαση ανάθεσης
της οικείας οικονοµικής επιτροπής της Περιφέρειας.»
Γ) Μετά την παρ. 6 του άρθρου 2 της από 10.9.2015

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες
ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έ-
τους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολι-
κών µονάδων» που κυρώθηκε µε το άρθρο 10 του
ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄33), προστίθε-
ται παράγραφος 7 ως εξής:

«Οι συµβάσεις που συνάπτονται σύµφωνα µε τις παρα-
γράφους 1 και 2, εξαιρούνται των διατάξεων του προλη-
πτικού ελέγχου νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου.»

3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 167 του
ν. 4099/2012 (Α΄250), όπως ισχύει, προστίθεται τελευ-
ταίο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθµού, εφόσον τα έσοδα
της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για την κά-
λυψη των δαπανών µισθοδοσίας και ασφαλιστικών ει-
σφορών του ανωτέρω προσωπικού, αυτές δύνανται να

καλύπτονται για το τρέχον οικονοµικό έτος, από κάθε εί-
δους γενικά και µη προοριζόµενα για την κάλυψη συγκε-
κριµένης δαπάνης έσοδά τους.»

Άρθρο 57
Ρυθµίσεις για τα µη αυτοδύναµα Τµήµατα των Α.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2454/1997 (Α΄ 7),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014
(Α΄270) και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως ε-
ξής:

«Τµήµατα των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναµη λειτουργία
µόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες: α) διορισµού οκτώ
(8) Καθηγητών ή υπηρετούντων Λεκτόρων, εκ των οποί-
ων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) στη βαθµίδα του Καθη-
γητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και β) εγγραφής φοιτη-
τών.»

2. Η παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193)
αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Σε όσα Τµήµατα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις περί αυτοδυναµίας του ν. 2454/1997 (Α΄ 7), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014
(Α΄270), σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 παρ. 51 του
ν. 3149/2003 (Α΄141), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση
Τµήµατος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι
Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τµήµατος,
καθώς και δύο (2) φοιτητές, που ορίζονται από τα οικεία
συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση µη ορισµού φοι-
τητών, η προσωρινή Συνέλευση λειτουργεί σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται µε πράξη του Πρύ-

τανη ή του Προέδρου της Δ.Ε. του Α.Ε.Ι., µε την οποία ο-
ρίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται
από τη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αν. Καθηγητή του οικεί-
ου Τµήµατος. Η προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρµο-
διότητες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις
για τη Συνέλευση Τµήµατος. Εντός προθεσµίας ενός µη-
νός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναµίας
του Τµήµατος, κινείται µε ευθύνη του Πρύτανη ή του
Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τµήµα-
τος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τµήµατος.
γ. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης

Τµήµατος µε λιγότερους από πέντε (5) Καθηγητές ή Λέ-
κτορες από το οικείο Τµήµα, η Σύγκλητος συµπληρώνει
τα µέλη της προσωρινής Συνέλευσης µέχρι τον αριθµό
πέντε (5) από Καθηγητές όλων των βαθµιδών των συγ-
γενέστερων Τµηµάτων ως προς το γνωστικό αντικείµενο
της επιστήµης του µη αυτοδύναµου Τµήµατος.»

Άρθρο 58
Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατική λειτουργία 
του θεσµού του πανεπιστηµιακού υποτρόφου 

στα Α.Ε.Ι. της χώρας

Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195), ό-
πως αυτή ισχύει µε τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (Α΄24) και του άρθρου 95 του
ν. 4310/2014 (Α΄298), και µετά την αντικατάσταση του
τελευταίου εδαφίου µε τη διάταξη του άρθρου 44 του
ν. 4369/2016 (Α΄33), αναριθµείται σε παράγραφο 7 και α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«7.α.Επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύ-
ρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψή-
φιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, δύ-
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ναται να απασχολούνται ως ακαδηµαϊκοί υπότροφοι δια
πράξεως του οικείου Τµήµατος, για τη διεξαγωγή διδα-
κτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού, οργανωτικού, εργα-
στηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόµενου δια της συµ-
βάσεως. Οι συµβάσεις που συνάπτονται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφα-
λαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται
στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280). Η προκήρυξη
του γνωστικού αντικειµένου γίνεται µετά από πρόταση
της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα και έγκριση από τη
Συνέλευση Τµήµατος. Η διάρκεια της συµβάσεως καθο-
ρίζεται για χρονικό διάστηµα ενός ακαδηµαϊκού έτους
κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα δύ-
ναται δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε πε-
ρίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύµβασης
δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη.

β. Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδηµαϊκών
υποτρόφων των αφυπηρετησάντων µελών του οικείου ή
άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξι-
ούχων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
γ. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλή-

ρης ή µερική και η κάλυψη της αποζηµίωσης τους θα γί-
νεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το
Τµήµα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταµειακών υπολοί-
πων προηγούµενων οικονοµικών ετών του Ιδρύµατος,
χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο
Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηµατοδο-
τούµενα προγράµµατα.»

Άρθρο 59
Ρυθµίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής 

άσκησης των φοιτητών στα Α.Ε.Ι.

Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ή ε-
κείνες που θα εκδοθούν και αφορούν την πρακτική άσκη-
ση των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των της χώρας, για τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015 και
2015-2016, ισχύουν αναδροµικά από την ηµεροµηνία λή-
ψεως της σχετικής απόφασης των αρµοδίων οργάνων
του οικείου Α.Ε.Ι..

Άρθρο 60
Διαδικασία ίδρυσης, µετονοµασίας, κατάργησης, 
συγχώνευσης Εργαστηρίων, Μουσείων, Κλινικών
και λοιπών Μονάδων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία 

τροποποίησης των εσωτερικών τους κανονισµών

Το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Α΄258) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Μέχρι την έκδοση των οργανισµών τους τα ανώτα-
τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δύνανται να ιδρύουν Εργα-
στήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές µονάδες µε πράξη
του Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση, µετά από
απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου ι-
δρύµατος η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, µε την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν απο-
κλειστικά µε ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον τα-
κτικό προϋπολογισµό ή την κρατική επιχορήγηση του ι-
δρύµατος.

2.  Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η µετονοµασία,
κατάργηση, συγχώνευση και τροποποίηση των εσωτερι-
κών κανονισµών των κατά τα ως άνω, εργαστηριών κλι-
νικών, µουσείων και λοιπών µονάδων.

3.  Η παρούσα διάταξη ισχύει και για το Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.). Μέχρι την αυτοδύναµη λει-
τουργία του Ε.Α.Π. η αναφερόµενη στην παράγραφο 1
πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Ε-
πιτροπής έπειτα από αντίστοιχη απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του.»

Άρθρο 61
Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266)
«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α) Το Ε.Α.Π. αποτελείται από τις ακόλουθες Σχο-
λές: α) Κοινωνικών Επιστηµών, β) Ανθρωπιστικών Σπου-
δών, γ) Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, δ) Εφαρµο-
σµένων Τεχνών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του
Ε.Α.Π., µπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγ-
χωνεύονται, να κατατέµνονται ή να µετονοµάζονται
Σχολές του Ε.Α.Π., κατά τις κείµενες διατάξεις περί
Α.Ε.Ι.. β) Οι Σχολές παρέχουν Προγράµµατα Σπουδών.
Κάθε Πρόγραµµα Σπουδών συγκροτείται από συνδυα-
σµούς Θεµατικής Ενότητας (Θ.Ε.), Εργαστηριακής Θε-
µατικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.) ή και Ενότητας Πρακτικής Α-
σκησης (Ε.Π.Α.). Με απόφαση της Συγκλήτου του
Ε.Α.Π., µπορούν να δηµιουργούνται, να καταργούνται,
να µετονοµάζονται ή και να συγχωνεύονται Θ.Ε., Ε.Θ.Ε.
και Ε.Π.Α. των Σχολών. Δεν επιτρέπεται η δηµιουργία
µίας Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. ή Ε.Π.Α. µε το ίδιο γνωστικό αντικείµε-
νο σε περισσότερες από µία Σχολές. Το περιεχόµενο και
η δόµηση σε εργαστηριακούς κύκλους της Ε.Θ.Ε. και της
Ε.Π.Α. καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα
από πρόταση της Κοσµητείας. γ) Τα Προγράµµατα Σπου-
δών καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα α-
πό γνώµη ή πρόταση της Κοσµητείας, και εγκρίνονται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων. Η γνώµη της Κοσµητείας θεωρείται ότι δό-
θηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαµβάνεται νοµίµως
µετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από
την περιέλευση του ερωτήµατος στην Κοσµητεία. Με α-
πόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της αντί-
στοιχης Κοσµητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο πε-
ριεχόµενο των µαθηµάτων και εντάσσονται οι σχετικές
Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. στα αντίστοιχα Προγράµµατα
Σπουδών. δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από
γνώµη ή πρόταση των αντίστοιχων Κοσµητειών και έ-
γκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, είναι δυνατή η κατάρτιση Προγράµµατος
Σπουδών από δύο ή περισσότερες Σχολές του Ε.Α.Π. µε
το συνδυασµό Θ.Ε. που ανήκουν σε αυτές. Η γνώµη της
Κοσµητείας θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συ-
γκλήτου λαµβάνεται νοµίµως µετά την άπρακτη παρέ-
λευση τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του ε-
ρωτήµατος στην Κοσµητεία. ε) Ως Διευθυντής Προγράµ-
µατος Σπουδών για κάθε Πρόγραµµα Σπουδών ορίζεται
από τον Κοσµήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο (2)
ετών και κατά σειρά αρχαιότητας, ένας εκ των καθηγη-
τών του Ε.Α.Π. που είναι συντονιστής µιας από τις Θ.Ε.
του προγράµµατος αυτού. Σε περίπτωση που υπηρετεί
µόνο ένας καθηγητής της ως άνω κατηγορίας, η θητεία
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του ως Διευθυντή Προγράµµατος Σπουδών ανανεώνε-
ται. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί κανένας καθηγητής
της ανωτέρω κατηγορίας, η διάταξη επεκτείνεται κατά
σειρά στους αναπληρωτές καθηγητές του Ε.Α.Π., στους
καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που είναι µέλη
του Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. Τα καθήκοντα του Διευθυντή Προ-
γράµµατος Σπουδών ορίζονται στον εσωτερικό κανονι-
σµό του Ε.Α.Π..»

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 12
του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄266) µετά το κόµµα (,)
στη λέξη «προβλέπονται» και πριν από τη λέξη «και»
προστίθεται το διαζευκτικό «ή».

3.  Η τελευταία φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄266) αντικαθίσταται
ως εξής :

«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ.Ε..»
4. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του

ν. 2552/1997, όπως ισχύει προστίθεται φράση ως εξής:
Μετά την τελεία ( . ) που έχει τεθεί στο τέλος της φρά-

σης «για οποιονδήποτε άλλο λόγο» και πριν από την έ-
ναρξη της φράσης «Σε περίπτωση παραίτησης...» προ-
στίθεται η φράση «Ο Πρόεδρος µπορεί σε κάθε περίπτω-
ση να ασκήσει ο ίδιος τις ανατιθέµενες αρµοδιότητες».

5.  Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 91 του ν. 4368/2016 (Α΄21) µετά τη φράση «....
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε αυτά» και πριν από
την τελεία ( . ) που ακολουθεί, προστίθεται κόµµα (,) και
φράση ως εξής: «εκτός αυτών που λειτουργούν στα Α-
νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας».

Άρθρο 62
Επέκταση του προγράµµατος Παιδαγωγικής 

και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τµήµα 
Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 3848/2010 (Α΄71), οπως ισχύει µετά την αντικατάστα-
σή της από την περίπτωση γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 36
του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τµηµάτων
Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευ-
σης, Τµηµάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχο-
λική Ηλικία, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής –
Ψυχολογίας, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και
Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής)». 
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την έναρξη ισχύος

του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

Άρθρο 63
Τροποποίηση του π.δ. 85/2000 (Α΄72) «Ίδρυση 

Τµήµατος Επιστήµων της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων» και του π.δ. 96/2003 (Α΄86) «Μετονοµασία

του Τµήµατος Επιστήµων της Τέχνης στο 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων»

1. Το π.δ. 85/2000 (Α΄72) «Ίδρυση Τµήµατος Επιστή-
µων της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων» όπως
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 96/2003 (Α΄86) «Μετονοµασία
του Τµήµατος Επιστήµων της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων» και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικα-

θίσταται ως εξής:
«1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Εικα-

στικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικα-

θίσταται ως εξής:
«3.α. Το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της

Τέχνης έχει ως αποστολή:
α) να καλλιεργεί και να προάγει τις τέχνες µε την ακα-

δηµαϊκή και την εφαρµοσµένη διδασκαλία των εικαστι-
κών τεχνών - ζωγραφική, γλυπτική, πολυµέσα/ γραφικές
τέχνες, να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και τε-
χνολογικές γνώσεις στη φωτογραφία, το βίντεο, τις ψη-
φιακές µορφές τέχνης (κινούµενο σχέδιο, τρισδιάστατη
κινούµενη εικόνα- animation), τη γραφιστική και να συµ-
βάλει στην ανάπτυξη της αισθητικής παιδείας και στην
προώθηση του πολιτισµού. Παράλληλα, το Τµήµα θα εκ-
παιδεύει τους φοιτητές του στην ιστορία και θεωρία της
τέχνης. Ειδικότερα δίνεται έµφαση στα επιµέρους αντι-
κείµενα που ορίζουν τις διακριτές κατευθύνσεις του πτυ-
χίου ως ειδικευµένους και σαφώς προσδιορισµένους α-
καδηµαϊκούς και επαγγελµατικούς προσανατολισµούς:
α Ζωγραφική, β. Γλυπτική, γ. Πολυµέσα - Γραφικές Τέ-
χνες, δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης.
β) Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια

που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλι-
τεχνική, επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία.
γ) Να παρέχει ειδική µόρφωση και κατάρτιση των φοι-

τητών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών µαθηµάτων
και της αισθητικής αγωγής και ιστορίας της τέχνης στα
σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης.
δ) Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών και

Επιστηµών της Τέχνης µε βάση τις εξειδικευµένες επι-
στηµονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγγελ-
µατικής ενασχόλησης σε φορείς του δηµόσιου ή του ι-
διωτικού τοµέα -Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά Ινστιτούτα,
Μουσεία, Πινακοθήκες- οι οποίοι έχουν ως αντικείµενο
δραστηριότητας την τέχνη σε µία ή περισσότερες κατευ-
θύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο
Τµήµα. Ακόµη, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στην
Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια εκπαίδευση τα Καλλιτε-
χνικά µαθήµατα - Αισθητική Αγωγή, καθώς και την Ιστο-
ρία της Τέχνης, ή και να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος που επιθυµούν
να ασκήσουν τη διδασκαλία της τέχνης στην εκπαίδευ-
ση, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, είναι υποχρεωµένοι να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα προ-
βλεπόµενα από το πρόγραµµα σπουδών και τον κανονι-
σµό του Τµήµατος παιδαγωγικά µαθήµατα.»
γ) To άρθρο 2 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 2
Εισαγωγή - Φοίτηση - Διάρκεια Σπουδών - 

Τίτλοι - Κατευθύνσεις

1. Ο αριθµός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τµήµα ορί-
ζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του
ν. 1351/1983 (Α΄56), όπως ισχύει κάθε φορά.

2.  Η εισαγωγή φοιτητών στο Τµήµα γίνεται µε τη δια-
δικασία του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά.

3.  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο
Τµήµα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ε-
ξάµηνα σπουδών.

4.  Από το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών
της Τέχνης απονέµονται τίτλοι σπουδών µέχρι και διδα-
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κτορικού διπλώµατος.
5. Το ενιαίο πτυχίο του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών

και Επιστηµών της Τέχνης προσδιορίζεται από τις κατευ-
θύνσεις: α) Ζωγραφικής, β) Γλυπτικής και γ) Πολυµέσων
- Γραφικών Τεχνών, δ) Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.
Ο χρόνος έναρξης και το ακαδηµαϊκό εξάµηνο λειτουρ-
γίας κάθε κατεύθυνσης και ειδίκευσης, όπως η διαδικα-
σία επιλογής και έγγραφης των φοιτητών, καθορίζονται
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Η
κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο που απονέµεται α-
πό το Τµήµα.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από το ακαδηµαϊκό
έτος 2017-2018.

Άρθρο 64
Ρυθµίσεις για την απασχόληση των µελών Ε.ΔΙ.Π. 

των Α.Ε.Ι. σε κλινικές, εργαστήρια και λοιπές µονάδες
Πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων ή πανεπιστηµιακών 

κλινικών του Ε.Ι.Υ. και λοιπές ρυθµίσεις

1. α) Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011
(Α΄195) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: 

«Τα µέλη του Ε.ΔΙ.Π. µπορούν να προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους σε πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια, ή
µονάδες εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή
των Α.Ε.Ι., και να αµείβονται από την εκτέλεση του κλινι-
κού αυτού έργου το οποίο δεν παρεµποδίζει τα διδακτι-
κά τους καθήκοντα.»
β) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 13 ν. 2889/2001

(Α΄37) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στα µέλη του Ε.ΔΙ.Π. που εργάζονται σε Πανεπιστη-

µιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες εγκατεστηµένες
σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι. και παρέχουν κλι-
νικό-εργαστηριακό έργο, καταβάλλεται ειδική αµοιβή α-
νάλογη προς αυτή των πανεπιστηµιακών ιατρών, το ύ-
ψος της οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.»

2. Στην περίπτωση δ΄της παρ. 3 του άρθρου 79 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται
λέξεις ως εξής:
Στο πρώτο εδάφιο µετά τη λέξη «µόνιµα» τίθενται οι

λέξεις «ή σε οργανικές θέσεις επί θητεία» και µετά τη
λέξη «Ίδρυµα» διαγράφεται το κόµµα (,) και τίθενται οι
λέξεις «ή στα νοσοκοµεία αυτού» και ακολουθεί κόµµα
(,).

Άρθρο 65

Στο άρθρο 37 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής :

«6.α) Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραµµα
σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται
δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράµµατα . β) Από της δη-
µοσιεύσεως του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γε-
νική ή ειδική διάταξη, καθώς και η διάταξη της περίπτωση
αα΄ της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

Άρθρο 66
Ρυθµίσεις για τα ζητήµατα 

της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

1. Τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του

ν. 4186/2013 (Α΄193) καταργούνται.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α΄193) α-

ντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Εσπερινά Επαγγελµατικά Λύκεια ιδρύονται µε κοι-

νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή ορίζε-
ται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία
των ανωτέρω σχολείων. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά εί-
ναι τετραετής, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόµενοι, εί-
τε άνεργοι µε κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., είτε άλλες
κατηγορίες µαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν
στο Ηµερήσιο Επαγγελµατικό Λύκειο.»

2. Το άρθρο 7 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Αρθρο 7
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελµατικού Λυκείου 

και Τάξεις Μαθητείας

1. Το Επαγγελµατικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους
σπουδών ως εξής:
α. το «Δευτεροβάθµιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει

στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα και
β. το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη µαθητείας», που απο-

τελεί «Μεταδευτεροβάθµιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει
στο µη τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

2. Στο «Δευτεροβάθµιο Κύκλο Σπουδών» στα Ηµερή-
σια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι A΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α΄
τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτη-
ρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου. Στη Β' τάξη εγ-
γράφονται οι προαγόµενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού
ή του Επαγγελµατικού Λυκείου, καθώς και απόφοιτοι Γε-
νικού Λυκείου για την απόκτηση πτυχίου. Στη Γ΄τάξη εγ-
γράφονται οι προαγόµενοι από τη Β΄ τάξη του Επαγγελ-
µατικού Λυκείου. Οι προαγόµενοι από την Α΄ Τάξη του
Επαγγελµατικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη
Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου. Απόφοιτοι ΕΠΑΛ του πα-
ρόντος νόµου δύνανται να εγγράφονται:  α) στη Β΄ τάξη
σε άλλο τοµέα από τον οποίο αποφοίτησαν ή β) στη Γ΄
τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τοµέα από τον οποίο
αποφοίτησαν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες
και οι εγγραφές των αποφοίτων και των µαθητών προη-
γούµενων τύπων σχολικών µονάδων Τεχνικής - Επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης (ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΣ,
ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 και ΕΠΑ.Λ. ν. 4186/2013).

3. Το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη µαθητείας» είναι
προαιρετικό. Προϋπόθεση εγγραφής στο «Μεταλυκεια-
κό έτος – τάξη µαθητεία» είναι απολυτήριο και πτυχίο
του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., κα-
θώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης ισότιµων µε το ΕΠΑ.Λ. του πα-
ρόντος νόµου. Το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθη-
τεία» εφαρµόζει το δυικό σύστηµα εκπαίδευσης (µαθη-
τείας), έχει διάρκεια ένα (1) σχολικό έτος και περιλαµβά-
νει: α) µαθητεία µε εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β)
µαθήµατα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήµα-
τα Πιστοποίησης στη σχολική µονάδα, αντίστοιχα. Την
ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης
Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. ή το Ε.Κ.. Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
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ληλεγγύης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, καθορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για τη
διοικητική διαχείριση της µαθητείας που πραγµατοποιεί-
ται σε συνεργασία µε τον ΟΑΕΔ. Η τοποθέτηση σε χώ-
ρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή
τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Με απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, καθορίζονται η σχέση του εκπαιδευτικού έργου της
παρούσας παραγράφου µε το εργασιακό και το διδακτικό
ωράριο των εκπαιδευτικών.

4. α) Το άρθρο 8 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύ-
ει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 8
Τοµείς και Ειδικότητες

1. Στη Β΄ Τάξη του Επαγγελµατικού Λυκείου συνιστώ-
νται τοµείς σπουδών, οι οποίοι διαχωρίζονται σε επιµέ-
ρους ειδικότητες στη Γ΄ τάξη.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται, στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, τα δηµόσια Επαγγελµατικά Λύκεια παρέ-
χουν τοµείς και ειδικότητες, οργανώνουν τµήµατα, σύµ-
φωνα µε τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνι-
κής οικονοµίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επι-
τροπών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των Επιµελητηρίων και
των Επιστηµονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, των Υπουργείων
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελµατικής Κατάρτισης
που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 7 του ν. 3879/2010 µετονοµάζεται σε Περιφερειακή
Επιτροπή Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
και συµµετέχει σε αυτή και ο οικείος Περιφερειακός Δι-
ευθυντής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν κατατε-
θούν προτάσεις εκ µέρους των Περιφερειακών Επιτρο-
πών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή
προς αυτές του σχετικού αιτήµατος, η προβλεπόµενη
στο άρθρο αυτό απόφαση εκδίδεται και χωρίς τις προτά-
σεις τους.»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το

σχολικό έτος 2016-2017.
5.α) Το άρθρο 9 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύ-

ει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 9
Πρόγραµµα Σπουδών Ηµερήσιου 

Επαγγελµατικού Λυκείου

1. Στην A΄, Β΄ και Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρµόζεται πρό-
γραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών ε-
βδοµαδιαίως. Η Α΄ τάξη έχει ενιαίο πρόγραµµα και διδά-
σκονται µαθήµατα γενικής παιδείας, µαθήµατα προσανα-
τολισµού και µαθήµατα επιλογής. Η Β΄ τάξη διαχωρίζε-
ται σε τοµείς σπουδών και διδάσκονται µαθήµατα γενι-
κής παιδείας και τεχνολογικά - επαγγελµατικά µαθήµατα
του τοµέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Γ΄ τάξη δια-
χωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται µαθήµατα γε-

νικής παιδείας και µαθήµατα ειδικότητας (θεωρητικά και
εργαστηριακά). Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλογικά
για το πρόγραµµα σπουδών στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Με α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναθέσεις των
διδασκόµενων µαθηµάτων στους κλάδους-ειδικότητες
εκπαιδευτικών όλων των τάξεων του ΕΠΑ.Λ..

2. Προαχθέντες µαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγ-
γράφονται στη Β΄ τάξη µπορούν να ενταχθούν µε αίτη-
σή τους σε οποιοδήποτε τοµέα επιθυµούν. Προαχθέντες
µαθητές της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Γ΄
τάξη µπορούν να ενταχθούν µε αίτησή τους σε οποιαδή-
ποτε ειδικότητα του τοµέα που παρακολούθησαν στη Β΄
τάξη.

3. Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη µαθητείας» εφαρµό-
ζεται: α) πρόγραµµα εργαστηριακών µαθηµάτων της ει-
δικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται
στη σχολική µονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από εκπαι-
δευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδα-
κτικό έτος και β) «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο ερ-
γασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28)
ωρών εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο τουλάχιστον σε τέσ-
σερις (4) ηµέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρ-
κεια του προγράµµατος µαθητείας είναι εννέα (9) µήνες.
Το «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας –

Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύµβαση,
που συνάπτεται µεταξύ του µαθητή και του εργοδότη
(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαί-
ου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολι-
κής µονάδας. Η Σύµβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να
καταγγελθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία από
τους συµβαλλόµενους, β) να ακυρωθεί µε απόφαση του
Διευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. µετά από εισήγηση
του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., ο
οποίος είναι αρµόδιος για την παρακολούθηση και τον έ-
λεγχο του προγράµµατος µάθησης στο χώρο εργασίας.
Το εργαστηριακό µάθηµα πραγµατοποιείται στα οικεία
Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των Ε-
ΠΑ.Λ.. Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. είναι
αρµόδιος για τη µαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά α-
νώτατο όριο είκοσι πέντε (25) µαθητών. Για την αναλο-
γία καθηγητών - µαθητών στα εργαστήρια εφαρµόζονται
οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.
και των Ε.Κ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία του
«Μεταλυκειακού έτους- τάξης µαθητείας».
Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους - τά-

ξης µαθητείας» χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολι-
κή µονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συµµετο-
χή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Οι απόφοιτοι του «µε-
ταλυκειακού έτους – τάξης µαθητείας» του σχολικού έ-
τους, που ολοκληρώθηκε, δύνανται να παρακολουθούν
ετησίως Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίη-
σης,συνολικής διάρκειας εβδοµήντα (70) ωρών, το οποίο
οργανώνεται και πραγµατοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα
Ε.Κ., για την αρτιότερη προετοιµασία τους για τη συµµε-
τοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, α-
πόκτησης Πτυχίου Επαγγελµατικής Ειδικότητας Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, οι οποίες διεξάγο-
νται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Υ-
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πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορί-
ζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του Προ-
παρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποίησης.»
β). Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το

σχολικό έτος 2016-2017.
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α΄ 93),

όπως ισχύει, µετά τη φράση «Η αξιολόγηση στα µαθήµα-
τα» αντικαθίσταται η φράση «και των τριών» από τη
φράση «όλων των».

7.α) Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α΄193),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετά-
σεις σε όλες τις τάξεις του ηµερήσιου και εσπερινού Ε-
ΠΑ.Λ. διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν τα
διδασκόµενα µαθήµατα, γενικής παιδείας και τα µαθήµα-
τα τοµέων και ειδικοτήτων. Με το προεδρικό διάταγµα
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 δύνανται να ορίζονται
µαθήµατα, τα οποία εξαιρούνται από τις γραπτές προα-
γωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Τα θέµατα ορίζονται
αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες
το µάθηµα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδά-
σκοντα. Η Τράπεζα θεµάτων που δηµιουργήθηκε στο
πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράµµατος
ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συµβου-
λευτικό εργαλείο για µαθητές και εκπαιδευτικούς. Για
την προαγωγή των µαθητών απαιτείται γενικός µέσος ό-
ρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος
προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθµών ετήσιας επίδοσης
του µαθητή. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται: α) µέ-
σος όρος των βαθµών ετήσιας επίδοσης των γραπτώς ε-
ξεταζόµενων µαθηµάτων ειδικότητας της τελευταίας τά-
ξης τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και β) ο
βαθµός ετήσιας επίδοσης των µαθηµάτων ειδικότητας
της τελευταίας τάξης να µην είναι µικρότερος από οκτώ
(08).»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το

σχολικό έτος 2016-2017.
8. Στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του

ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4310/2014 (Α΄258), η φράση
«της «Τάξης Μαθητείας»», αντικαθίσταται µε τη φράση
«του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας»».

9. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013
(Α΄193), όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 5 του άρ-
θρου 72 του ν. 4310/2014 (Α΄258), διαγράφεται η φράση
«από τη Γ΄ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκεί-
ου.»

10.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1.i) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., εφόσον κατέχουν α-
πολυτήριο δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών Επαγγελ-
µατικού Λυκείου, ii) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυ-
κείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ.,
και iii) οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων Επαγγελµατικού Λυ-
κείου έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές πανελλαδι-
κές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ και σε Σχο-
λές, Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε
αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους,
των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυ-

νάµεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυρο-
σβεστικής, των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυ-
τικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθ-
µού εισακτέων, κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσο-
στού του αριθµού των υποψηφίων των αποφοίτων
ΕΠΑ.Λ. σε σχέση µε το σύνολο των υποψηφίων αποφοί-
των ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. για τα ΤΕΙ, που ορίζεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
ή και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Οι συµ-
µετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαί-
ωµα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τµήµατα σχολών των
Πανεπιστηµίων, για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%
επί του αριθµού των θέσεων κατά τµήµα, σε τµήµατα
που είναι αντίστοιχα µε τους τοµείς που αποφοιτούν οι
µαθητές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες
τµηµάτων των ΑΕΙ µε τους τοµείς των ΕΠΑ.Λ., καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της διάταξης αυ-
τής.»
β).Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το

σχολικό έτος 2016-2017.
11.α) Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 (Α΄193)

αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» υλοποι-

είται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας
των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά µε αυτή έ-
χουν τα Ε.Π.Α.Λ. ή τα Ε.Κ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, µέ-
σω των Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ.. Για το λόγο αυτόν, µπορεί
να διατίθενται µερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ
στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. µετά από αίτησή τους. Με από-
φαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµά-
των: α) καθορίζονται λεπτοµέρειες για τον τρόπο, το
χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης των εκπαιδευτικών και
β) διατίθενται οι εκπαιδευτικοί του προηγούµενου εδαφί-
ου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην οργάνωση, στη
λειτουργία και στα θέµατα διοικητικής διαχείρισης της
παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη σύσταση
και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθη-
τείας» του τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων.»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το

σχολικό έτος 2016-2017.
12.  Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου

14 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται εδάφια ως α-
κολούθως: 

«Οι µαθητές υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ για το
διάστηµα της µαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας
σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήµα, ο
δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιµος. Η αµοιβή
για το διάστηµα της µαθητείας είναι ίση µε το 75% επί
του κατωτάτου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.»

13. Στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013
(Α΄193), η φράση «Η «Τάξη Μαθητείας»» αντικαθίσταται
µε τη φράση «Το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητεί-
ας»».
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14. Στο ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθε-
ται νέο άρθρο 14Α ως ακολούθως: 

«Άρθρο 14Α 
Ειδικά θέµατα εκπαιδευτικών

1. Η αναγνωρισθείσα ως πραγµατική υπηρεσία µε το
άρθρο 39 του ν. 4369/2016 (Α΄33) των εκπαιδευτικών
που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας, αναγνωρίζε-
ται και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια.

2. Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που δεν συµπληρώνουν
το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, δύνανται να δια-
τίθενται για τη συµπλήρωσή του και σε άλλες εκπαιδευ-
τικές µονάδες Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα µαθήµατα, τα οποία
δύναται να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς για τη συ-
µπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου,
καθώς και η αντιστοιχία τους µε τους κλάδους και τις ει-
δικότητες των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της διάθεσης
γίνεται µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Το διδακτικό ωράριο των υπευθύνων εργαστηρίων
τοµέων και ειδικοτήτων των Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. µειώνεται
κατά δύο (2) διδακτικές ώρες από το ισχύον κάθε φορά
διδακτικό ωράριο για τον εκπαιδευτικό, µε κατώτερο ό-
ριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες, εφόσον µε βεβαίωση του Δι-
ευθυντή της σχολικής µονάδας προς τον Διευθυντή της
οικείας Διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διαπι-
στώνεται η λειτουργία αντίστοιχου εργαστηρίου. Για
τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι
εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκ-
παίδευση ή β) πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση ή γ) φυσικών επιστηµών στη δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση δεν προβλέπεται µείωση διδακτικού ωραρίου
και αναλαµβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως απο-
κλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανοµή
των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων.

4.α. Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε προσωρινές
προσωποπαγείς θέσεις που συστήθηκαν µε υπουργικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 10 και 11 του άρθρου 42 του ν.  2413/1996 (Α΄124)
και
Α) ανήκουν σε κλάδο στον οποίο προβλέπεται ίδια ή α-

ντίστοιχη ειδικότητα µε αυτή του κλάδου στον οποίο α-
νήκαν οι εκπαιδευτικοί που µετατάχθηκαν σε αυτές, προ-
σφέρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους
εκπαιδευτικούς του κλάδου στον οποίο έγινε η µετάταξη
και µε το εβδοµαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο
αυτόν,
Β) δεν ανήκουν στην περίπτωση Α΄ και όσοι εκπαιδευ-

τικοί προέρχονται από τον κλάδο ΔΕ1 προσφέρουν το
διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους εκπαιδευτι-
κούς του κλάδου από τον οποίο έγινε η µετάταξη και µε
το εβδοµαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο αυτόν,
β. Μετά τη δηµοσίευση της παρούσας παραγράφου

παύει να ισχύει η παρ. 15 του άρθρου 42, του
ν. 2413/1996.» 

15.α) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, καταργείται.
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το

σχολικό έτος 2016-2017.
16.α) Στην παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013

(Α΄193), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ια΄ και

ιβ΄ ως ακολούθως:
«ια) καθορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες των

ΕΠΑ.Λ. ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής,
ιβ) καθορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες που λει-

τουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ..»
β). Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το

σχολικό έτος 2016-2017.
17. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193),

όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 'Ερευνας και

Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του
Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) τα προγράµµατα σπουδών των Σχολών, των Τµηµά-

των και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των οποίων τα
γνωστικά αντικείµενα είναι αντίστοιχα ή συναφή µε τα
γνωστικά αντικείµενα των τοµέων ή ειδικοτήτων του Ε-
ΠΑ.Λ.,
β) τα µαθήµατα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι

µαθητές για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τµήµατα και
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., των Α-
νώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρα-
τιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµε-
ων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων και
των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού και των
Πανεπιστηµίων,
γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την εισα-

γωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τµήµατα
και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., των
Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρα-
τιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµε-
ων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων και
των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού και των
Πανεπιστηµίων.»

18. Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193),
όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 13 της παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως α-
κολούθως:

«5. Ειδικά, για τον Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
του Επαγγελµατικού Λυκείου, ο καθορισµός του ωρολο-
γίου προγράµµατος, του περιεχοµένου, της διδακτέας
και εξεταζόµενης ύλης, τα προσόντα των διδασκόντων
των ναυτιλιακών µαθηµάτων, καθώς και τα λοιπά θέµατα
λεπτοµερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνω-
ση και τη λειτουργία του Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελ-
µάτων του Επαγγελµατικού Λυκείου, ρυθµίζονται µε κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

19. Στο τέλος του άρθρου 46 του ν. 4186/2013
(Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προστίθενται
παράγραφοι 15, 16 και 17 ως ακολούθως:

«15. Η εφαρµογή της νέας δοµής και του νέου προ-
γράµµατος σπουδών που προβλέπεται στο άρθρο 9 του
παρόντος νόµου, ξενικά από το σχολικό έτος 2016-2017
για την Α΄ και τη Β΄ τάξη ηµερήσιων και εσπερινών
ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2017-2018 για τη Γ΄ τάξη
ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έ-
τος 2018-2019 για τη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.. Οι
µαθητές που φοιτούν τη σχολική χρονιά 2015-2016 στη
Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα εγγράφουν στη Γ΄ τάξη σύµφω-
να µε τις ισχύουσες πριν τη δηµοσίευση του νόµου αυ-
τού διατάξεις.
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16. α) Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται οι δηµόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). Κατ’ εξαίρεση, οι δηµόσιες Σχο-
λές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), που ανήκουν
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
δύναται να µετατρέπονται σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ευαίσθητων κοινωνικών ο-
µάδων µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε την ο-
ποία ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της παρούσας διάταξης.
β) Ειδικά οι δηµόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελµα-

τικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) που λειτουργούν κατά το χρό-
νο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου και στις οποίες εί-
χαν ήδη εγγραφεί και φοιτούν µαθητές, καταργούνται:
α) σταδιακά, η Α΄ τάξη των Σ.Ε.Κ. κατά το σχολικό έτος
2016-2017, η Β΄ τάξη των Σ.Ε.Κ. κατά το σχολικό έτος
2017-2018 και η Γ΄ τάξη των Σ.Ε.Κ. κατά το σχολικό έτος
2018-2019 , και β) οριστικά στις  31.8.2019».
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται
τα θέµατα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των πε-
ριπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου.

17. Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, µέχρι το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδι-
κά οι µαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. κα-
τά το σχολικό έτος 2020-2021 συνεχίζουν στη Β΄ τάξη
και ολοκληρώνουν τις σπουδές του το 2022. Κάθε άλλη
γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέ-
µατα του παρόντος καταργείται.»

20. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, η
απόφαση του άρθρου 8 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως
ισχύει, εκδίδεται µόνο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 67
Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία του 

Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 3 της µε αριθµό
ΓΠ/20082/22.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Σύστη-
µα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων
της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β΄ 2844), η οποία κυρώ-
θηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014
(Α΄118) τροποποιούνται ως ακολούθως:

«17. Εφόσον ο φάκελος του υποψήφιου χαρακτηρι-
στεί πλήρης, οι αξιολογητές εντάσσουν τους υποψηφί-
ους σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: 
α) Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας:
αα) Για τους κατόχους πτυχίου στην εκπαίδευση ενη-

λίκων ή τη Δια Βίου Μάθηση ή τη συνεχιζόµενη εκπαί-
δευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαι-
δευτική πολιτική από Ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισµένα Ιδρύµα-
τα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών

τους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδα-
σκαλίες. Οι ενδιαφερόµενοι εντάσσονται απευθείας στο
Μητρώο Εκπαιδευτών και τους αποδίδεται µοναδικός
κωδικός, που ισχύει για κάθε συνεργασία του εκπαιδευ-
τή µε όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου
Μάθησης, 
β) Απευθείας συµµετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης

εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην κατηγορία αυτή εµπί-
πτουν:
αα) Όσοι διαθέτουν µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης

στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου µάθηση ή τη
συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκ-
παίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυµα τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή από αντίστοιχα α-
ναγνωρισµένα Ιδρύµατα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο
πλαίσιο των σπουδών τους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και υ-
λοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.
ββ) Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγµένοι στο Εισαγω-

γικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 113613/3.11.2006 κ.υ.α.
(Β΄ 1700) µε θέµα: Τροποποίηση της αριθµ. 113172/2005
(Β΄1593) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας περί Συστήµατος Πιστοποίησης Εκ-
παιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών
και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραµµα εκ-
παίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή έχουν ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
φορέων που ανήκουν στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών. 
γγ) Οι εκπαιδευτές µε διδακτική πείρα τουλάχιστον

150 ωρών σε ενηλίκους,
γ) Συµµετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτι-

κής Επάρκειας µετά από παρακολούθηση πιστοποιηµέ-
νου προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτών:
Όσοι υποψήφιοι δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παρα-

πάνω δύο κατηγορίες, προκειµένου να συµµετέχουν σε
διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, θα
πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς πιστοποιηµένο από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραµµα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.
Ο ανακεφαλαιωτικός Πίνακας «2» της ιδίας αποφάσε-

ως τροποποιείται ώστε να συµφωνεί µε τα ανωτέρω.» 

Άρθρο 68

Καταλογιστικές πράξεις, καθώς και κάθε ποσό τόκων,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που συνδέο-
νται µε δαπάνες του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έ-
ρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστηµίου Κρήτης, διενεργηθεί-
σες µεταξύ των ετών από 1996 έως και 2004 δυνάµει της
κοινής υπουργικής απόφασης ΚΑ/679/1996 (Β΄ 826) για
λοιπές (εκπαιδευτικές, επιµορφωτικές, αναπτυξιακές
κ.λπ.) δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου, πλην των αµι-
γώς ερευνητικών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «ανοί-
κειες πληρωµές» µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4938/30.6.2005
έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικής Επιθεώρησης, όπως συµπληρώθηκε µε την
υπ’ αριθµ. πρωτ. 938/10.2.2006 έκθεση, εφόσον δεν έ-
χουν εκτελεστεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος, αίρο-
νται και δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά
διαγράφονται.
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Άρθρο 69

Οι Οµότιµοι καθηγητές των Α.Ε.Ι. δύναται να προσφέ-
ρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστηµονικό
έργο σε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να
συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα ή να παραµέ-
νουν επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραµµά-
των µέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων κα-
θηκόντων αρχίζει πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της
αφυπηρέτησής τους. Μετά από αίτησή τους και αιτιολο-
γηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τµήµατος,
δύναται να παρέχουν διδακτικό έργο στο προπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών µέχρι 5 ώρες εβδοµαδιαία ανά ακα-
δηµαϊκό εξάµηνο. Για την παροχή του έργου αυτού οι Ο-
µότιµοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αµοι-
βής ή αποζηµίωσης.

Άρθρο 70 

1. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19

1.α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων
των βαθµιδών είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος
και η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστηµονικού
ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων µε το γνωστικό
αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση
κατοχής διδακτορικού διπλώµατος για κατάληψη θέσης
καθηγητή δεν ισχύει προκειµένου περί γνωστικού αντι-
κειµένου εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότη-
τας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνη-
ση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικεί-
ας τέχνης ή επιστήµης (de lege artis). Στην περίπτωση
του προηγούµενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλο-
γή αποτελεί το αναγνωρισµένο έργο µε βραβεύσεις σε
εθνικούς και διεθνείς διαγωνισµούς, η συµµετοχή σε ε-
θνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διε-
θνής αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις
του προηγούµενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν
το π.δ. 123/1984 (Α' 39) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ.
111/1994 (Α΄4), το π.δ. 119/2005 (Α΄177), το π.δ.
187/1996 (Α΄145) και το π.δ. 390/1995 (Α΄217), µέχρι
την έκδοση Εσωτερικού Κανονισµού του οικείου Α.Ε.Ι..
β) Για τα προσόντα εκλογής στις βαθµίδες των καθη-

γητών εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη της προηγούµε-
νης παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 1268/1982 (Α΄87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δηµοσίευ-
ση του ν. 4009/2011 (Α΄195). Κάθε αντίθετη στο άρθρο
αυτό διάταξη καταργείται. 
γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνα-

νται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόµενη βαθ-
µίδα ή µονιµοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, µε τη
συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύ-
τανη για το διορισµό τους στη βαθµίδα που υπηρετούν
κατά το χρόνο της αίτησής τους.

2. Το Εκλεκτορικό Σώµα για την εκλογή, εξέλιξη και
µονιµοποίηση των καθηγητών αποτελείται από δεκαπέ-
ντε (15) µέλη ίσης ή ανώτερης βαθµίδας µε την προκη-
ρυχθείσα θέση και ειδικότερα βαθµίδας Καθηγητή, Ανα-
πληρωτή Καθηγητή και µόνιµου Επίκουρου Καθηγητή ή

Ερευνητή αντίστοιχης βαθµίδας µε επιστηµονικό έργο
στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντι-
κείµενο µε εκείνο της υπό πλήρωση θέσης.

3.α) Το Εκλεκτορικό Σώµα συγκροτείται µε πλήρως αι-
τιολογηµένη, ως προς το γνωστικό αντικείµενο των µε-
λών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµε-
ρών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβο-
λής υποψηφιοτήτων, από επτά (7) καθηγητές µε τους α-
ναπληρωµατικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τµήµα
του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές µε τους ανα-
πληρωµατικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµε-
δαπής, ή οµοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς
γνωστικού αντικειµένου µε εκείνο της προς πλήρωση θέ-
σης.
β) Στην περίπτωση µη ύπαρξης ικανού αριθµού εκλε-

κτορών που προέρχονται από το Τµήµα, και έπειτα από
πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης ως προς το κριτήριο της συνάφει-
ας του γνωστικού αντικειµένου σύµφωνα µε το προη-
γούµενο εδάφιο, η συµπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώ-
µατος πραγµατοποιείται από καθηγητές, µε ίδιο ή συνα-
φές γνωστικό αντικείµενο, άλλων Τµηµάτων του οικείου
Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής ή ερευνητές της ηµεδαπής ή της αλλο-
δαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόµενη στο εδάφιο α΄
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αριθµητική α-
ναλογία.
γ) Στην περίπτωση που ο αριθµός των προτεινοµένων

µε κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο εί-
ναι µεγαλύτερος του αριθµού που απαιτείται για τη συ-
µπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώµατος, διενεργείται κλή-
ρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γενική Συνέλευ-
ση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος µε ευθύνη του Προέ-
δρου του Τµήµατος, 
δ) Δεν επιτρέπεται να µετέχει σε Εκλεκτορικό Σώµα

καθηγητής, ο οποίος είναι σύζυγος ή συνδέεται µε συγ-
γένεια έως και τετάρτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας
µε υποψήφιο.
ε) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλεκτορικού

Σώµατος, στο συνολικό αριθµό των εκλεκτόρων δεν υ-
πολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόµιµης άδειας ή
για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γενική Συνέ-
λευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος µε πλήρως και ει-
δικώς αιτιολογηµένη απόφασή της. Σε περίπτωση επί-
κλησης λόγου ασθενείας απαιτείται βεβαίωση από δηµό-
σιο νοσοκοµείο. Μετά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού
Σώµατος, η σύνθεσή του δεν µεταβάλλεται παρά µόνο ε-
άν µέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόµιµη ά-
δεια. Στις περιπτώσεις αυτές, το µέλος του Τµήµατος ή
το εξωτερικό µέλος αναπληρώνεται από το πρώτο κατά
σειρά µη κωλυόµενο αναπληρωµατικό µέλος του αντί-
στοιχου καταλόγου αναπληρωµατικών µελών που ορί-
στηκε κατά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώµατος.

4.α) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος συγκαλεί το Εκλεκτο-
ρικό Σώµα για την πρώτη συνεδρίασή του εντός δέκα
(10) ηµερών από τη συγκρότησή του προκειµένου να ο-
ρισθεί η τριµελής εισηγητική επιτροπή. Το Εκλεκτορικό
Σώµα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήµισυ
πλέον ενός του αριθµού των µελών του Εκλεκτορικού
Σώµατος. Στην περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας, η συνε-
δρίαση επαναλαµβάνεται εντός αποκλειστικής προθε-
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σµίας µίας (1) εβδοµάδας µε τη συµµετοχή του ενός τρί-
του (1/3) του αριθµού των µελών του Εκλεκτορικού Σώ-
µατος. 
β) Ένα τουλάχιστον µέλος της τριµελούς εισηγητικής

επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο Τµήµα του οικείου
Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής.
γ) Η τριµελής εισηγητική επιτροπή οφείλει µέσα σε α-

ποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τη συ-
γκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ηµέρες να
καταθέσει εισηγητική έκθεση µε τη συγκριτική αποτίµη-
ση του έργου των υποψηφίων και αξιολογική κατάταξή
τους. Για την υποβοήθηση του έργου της, η εισηγητική ε-
πιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από επι-
στήµονες της αλλοδαπής µε σχετικό γνωστικό αντικεί-
µενο. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αµέσως µετά
την κατάθεσή της στα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος
και τους υποψηφίους µε ευθύνη του Προέδρου του Τµή-
µατος.
δ) Εάν µέλος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής

παραιτηθεί ή εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναµία σύνταξης
εισηγητικής έκθεσης, τα µέλη της τριµελούς επιτροπής
δύνανται να υποβάλουν εντός της ιδιας προθεσµίας υπό-
µνηµα/-τα, τα οποία σε καµία περίπτωση δεν επέχουν θέ-
ση εισηγητικής έκθεσης.

5.α) Εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµε-
ρών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκα-
λείται, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος,
το Εκλεκτορικό Σώµα για τη διενέργεια της εκλογής.
Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσµία κα-
τάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τµή-
µατος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώµα
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την παρέ-
λευση της προθεσµίας, για να προβεί σε κρίση µε βάση
τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων. 
β) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος συντάσσει και γνωστο-

ποιεί στα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος και της Γενι-
κής Συνέλευσης, καθώς και στους υποψηφίους τη σχετι-
κή ηµερήσια διάταξη, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν
την ηµεροµηνία σύγκλησης της κοινής συνεδρίασης για
τη διενέργεια της εκλογής ή µονιµοποίησης.
γ) Το Εκλεκτορικό Σώµα νοµίµως συνεδριάζει στις πε-

ριπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του Τµή-
µατος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η µη νόµιµη ή εµπρόθε-
σµη κλήση στη συνεδρίαση των µελών, της Γενικής Συ-
νέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας
της εκλογής. 
δ) Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υ-

πόµνηµα τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συ-
νεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώµατος, το οποίο κοινοποι-
είται αµελλητί στα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος.
ε) Εάν παρέλθουν άπρακτες, µε ευθύνη του Προέδρου

του Τµήµατος, οι προθεσµίες της περίπτωσης α΄ της πα-
ρούσας παραγράφου, το Εκλεκτορικό Σώµα συγκαλείται
υποχρεωτικά από τον Κοσµήτορα ή τον αρµόδιο Αντι-
πρύτανη στην περίπτωση µονοτµηµατικής Σχολής, µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία
κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τµήµατος όφειλε να συ-
γκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώµα. Στην περίπτωση αυτή,
κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώµατος προε-
δρεύει ο Κοσµήτορας ή ο αρµόδιος Αντιπρύτανης αντι-
στοίχως, χωρίς δικαίωµα ψήφου, διενεργεί δε όλες τις
πράξεις που έχουν ανατεθεί µε τις διατάξεις του παρό-

ντος στον Πρόεδρο του Τµήµατος και αφορούν τις διαδι-
κασίες εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης των µελών
Δ.Ε.Π..
στ) Τα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος άλλων Α.Ε.Ι.

έχουν τη δυνατότητα να µετέχουν στις συνεδριάσεις
του µέσω τηλεδιάσκεψης, µε διασφαλισµένη την εµπι-
στευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της
ταυτότητας του µέλους του Εκλεκτορικού Σώµατος, την
ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδοµέ-
νων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακι-
νούµενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφε-
ται στα πρακτικά ότι εφαρµόστηκε η παρούσα διάταξη
και γίνεται ρητή µνεία ποια συγκεκριµένα µέλη του Ε-
κλεκτορικού Σώµατος συµµετείχαν µέσω τηλεδιάσκε-
ψης.
ζ) Στην αρχή της συνεδρίασης, οι υποψήφιοι µπορούν

να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το πε-
ριεχόµενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις ερω-
τήσεις των µελών του Εκλεκτορικού Σώµατος και απο-
χωρούν. 
η) Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους.
θ) Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης σε

βαθµίδα καθηγητή καθορίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
αα) Το αποτέλεσµα της κρίσης είναι θετικό για τον µο-

ναδικό υποψήφιο εάν συγκεντρώσει οκτώ (8) θετικές
ψήφους, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.
ββ) Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν

ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει οκτώ (8) θετικές ψή-
φους, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την ίδια συ-
νεδρίαση µεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Σε περί-
πτωση ισοψηφίας µεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη
δεύτερη ψηφοφορία συµµετέχουν όλοι οι ισοψηφήσα-
ντες. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υπο-
ψηφίων δεν συγκεντρώσει οκτώ (8) θετικές ψήφους, η
διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

6.α) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας εκλογής, διαβιβάζει το πρακτικό του Ε-
κλεκτορικού Σώµατος, µαζί µε όλα τα σχετικά έγγραφα,
για την εκλογή, εξέλιξη ή µονιµοποίηση καθηγητή στον
Πρύτανη για τον έλεγχο νοµιµότητας.
β) Για τη διαδικασία του ελέγχου νοµιµότητας και το

διορισµό των µελών Δ.Ε.Π. εφαρµόζονται οι κατά τη δη-
µοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄195) ισχύουσες διατάξεις.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζονται κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος τα θέµατα που αφορούν τη
διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης καθηγη-
τή, τον έλεγχο νοµιµότητας των διαδικασιών αυτών, την
κατάρτιση και τήρηση µητρώων εσωτερικών και εξωτερι-
κών µελών και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµα-
τος ολοκληρωµένης διαχείρισης του µητρώου αυτού.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
ελέγχει τη νοµιµότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλι-
ξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή που
υποβάλλεται ενώπιόν του από οποιονδήποτε έχει έννο-
µο συµφέρον. Η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί εφόσον έ-
χει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλιξης, εντός ε-
ξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση της πράξης στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο νοµιµότητας
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της προσβαλλόµενης πράξης. Για τις περιπτώσεις άγονης
εκλογής, η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) µη-
νών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης α-
πό τον Πρύτανη. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό
ολοκληρώνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6)
µηνών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»

3. Από της δηµοσιεύσεως των ως άνω άρθρων καταρ-
γούνται:

(α) Το άρθρο 17 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροπο-
ποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ι-
σχύει.

(β) Το άρθρο 18 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει.
(γ) Η µε αριθµό Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (Β΄

2619) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο «Ανάπτυξη
και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών,
καθώς και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτερικών
και εξωτερικών µελών.».

4. Οι σε εξέλιξη ευρισκόµενες κατά τη δηµοσίευση των
ως άνω άρθρων διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης συνεχί-
ζονται και ολοκληρώνονται µε το κατά τη δηµοσίευση των
άρθρων νοµικό καθεστώς.

Άρθρο 71

Ως χρόνος κατά τον οποίο εξετάζεται η συνδροµή ή µη
του κωλύµατος της µη εκπληρώσεως της στρατιωτικής υ-
πηρεσίας των περιληφθέντων σε πίνακες διοριστέων εκ-
παιδευτικών του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσω-
πικού θεωρείται η ηµεροµηνία της ορκοµωσίας και ανάλη-
ψης υπηρεσίας. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και εφαρµόζεται α-
ναδροµικά και για τους περιληφθέντες στους πίνακες διο-
ριστέων του ΑΣΕΠ παρελθόντων ετών. 

Άρθρο 72 

Το κτιριακό συγκρότηµα του παραρτήµατος του ΑΤΕΙΘ
στο Κιλκίς µετά της οικοπεδικής έκτασης 60.000 τ.µ. του
υπ' αριθµ. 1102β τεµαχίου του αγροκτήµατος Κιλκίς - που
είχε παραχωρηθεί απο τον Υπουργό Γεωργίας µε την υπ’
άριθµ. 4104/30.1.2002 απόφασή του - µεταβιβάζονται κατά
πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στο ΤΕΙ Κεντρικής Μα-
κεδονίας, που ορίζεται καθολικός διάδοχος συνέπεια της
συγχώνευσης του αρχικού «Τµήµατος Παραγωγής και
Σχεδιασµού Ενδυµάτων» του ΑΤΕΙ Θεσαλονίκης στο «Τµή-
µα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ένδυσης του ΤΕΙ Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Προϋπόθεση για τη µεταβίβαση είναι η
προηγούµενη οριστική παραλαβή του έργου από το ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 73

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 95) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίκουροι και αναπληρωτές καθηγητές που κρίθηκαν
και δεν εξελίχθηκαν στην επόµενη βαθµίδα, έχουν το δι-
καίωµα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης
τους µετά από παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από
τη λήψη της απόφασης για τη µη εξέλιξή τους.»

Άρθρο 74

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2841/2000 (Α΄203),
η φράση «του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη
φράση «του ν. 4182/2013».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 2841/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Ίδρυµα επιχορηγείται κατ’ έτος από τη Βουλή των
Ελλήνων, τα συναφή µε τους σκοπούς του Υπουργεία
(Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευµάτων) και λοιπούς κρα-
τικούς φορείς. Δύναται να επιχορηγείται και από ιδιωτι-
κούς φορείς. Το ύψος της κατ’ έτος επιχορήγησης καθο-
ρίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, των αρ-
µόδιων Υπουργών και των επικεφαλής των αρµόδιων
κρατικών φορέων, λαµβανοµένης υπόψη αιτιολογηµένης
έκθεσης του Ιδρύµατος για τις ανάγκες του».

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του «Οργανι-
σµού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Κοινωφελούς Ι-
δρύµατος µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥ-
ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ»»
(Οργανισµού του Ιδρύµατος), όπως αυτός κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 2841/2000, η φράση «του α.ν.
2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «του
ν. 4182/2013».

4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ του άρ-
θρου 2 του Οργανισµού του Ιδρύµατος, η φράση «του
άρθρου 33 του υπ’ αριθµ. 18/23.6.1941 κανονιστικού δια-
τάγµατος» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου
56 του ν. 4182/2013».

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 2
του Οργανισµού του Ιδρύµατος αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Η δηµιουργία και οργάνωση µουσείων, κέντρων ε-
ρεύνης, εκδηλώσεων κ.λπ. στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, µε στόχο την προβολή και διάδοση του ιστορικού έρ-
γου του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και τη διαφύλαξη
της ιστορικής του µνήµης, µεµονωµένα ή σε συνεργασία
µε το Κράτος, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πα-
νεπιστήµια και άλλους έγκυρους φορείς της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής. Ακόµα, στο πλαίσιο της ανάδειξης
της διαχρονικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου η υλο-
ποίηση έργων και κοινωνικών ερευνών για ζητήµατα του
σύγχρονου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς περι-
βάλλοντος, καθώς και σχετικών µε θέµατα νέων τεχνο-
λογιών στην εκπαίδευση, τον πολιτισµό και την κοινωνι-
κή οικονοµία».

6. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 4 του Οργανισµού του Ιδρύµατος αντικαθίστανται
ως εξής:

«Στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος µετέχουν
αυτοδικαίως: α) ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,
ως Πρόεδρος, β) ο Μητροπολίτης Κυδωνιάς και Αποκο-
ρώνου, γ) ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ε-
νότητας Χανιών, δ) ο Δήµαρχος Χανιών, ε) ο Πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Χανιών, στ) εκπρόσωπος του
Ιδρύµατος «Αγία Σοφία», ζ) εκπρόσωπος της Παγκρητι-
κής Αµερικής, η) ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κρητι-
κών Σωµατείων, θ) ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσε-
ως, ι) ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ια) ο Διευ-
θυντής του Μουσείου Μπενάκη, ιβ) οι Βουλευτές της Α-
ντιπεριφέρειας Χανιών, ιγ) οι Δήµαρχοι Αγίου Νικολάου,
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Ηρακλείου και Ρεθύµνου, ιδ) εκπρόσωπος της Συνεταιρι-
στικής Τράπεζας Χανιών, ιε) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Ε-
πιµελητηρίου Ελλάδος - Τµήµατος Δυτικής Κρήτης, ιστ)
ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητη-
ρίου Χανίων.
Τα ως άνω µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγουν

τα υπόλοιπα, τα οποία πρέπει να είναι υψηλού κύρους ε-
πιστήµονες ή διακεκριµένα µέλη της ελληνικής κοινω-
νίας.
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων συµµετέχει στο

Διοικητικό Συµβούλιο, µε σκοπό την ενίσχυση του κύ-
ρους του Ιδρύµατος και µε αποκλειστική αρµοδιότητα τη
σύγκληση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος ά-
παξ του έτους, κατά προτίµηση κατά την επέτειο της έ-
νωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα ή κατά το ετήσιο µνη-
µόσυνο του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε θέµα της ηµερή-
σιας διάταξης τον ετήσιο προγραµµατισµό της επιδίωξης
των µειζόνων στόχων του Ιδρύµατος. Σε όλες τις λοιπές
περιπτώσεις, τις αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοι-
κητικού Συµβουλίου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής του Ι-
δρύµατος, ο οποίος εκπροσωπεί το Ίδρυµα δικαστικώς
και εξωδίκως». 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Οργανισµού του
Ιδρύµατος αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µε-
λών του, µε απόλυτη πλειοψηφία, τρεις (3) Αντιπροέ-
δρους, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα και
τον Ταµία. Προτεραιότητα για την εκλογή στις θέσεις Α-
ντιπροέδρων έχουν ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Απο-
κορώνου, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενό-
τητας Χανίων και ο Δήµαρχος Χανίων. Προτεραιότητα
για την εκλογή στη θέση του Γενικού Γραµµατέα έχει ο
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Αν οι ανω-
τέρω δεν αποδέχονται την εκλογή τους στις ως άνω θέ-
σεις, η εκλογή λαµβάνει χώρα µεταξύ των λοιπών.»

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Οργανισµού του
Ιδρύµατος αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
είναι εξαετής, µε δυνατότητα επανεκλογής τους για µία
ακόµα θητεία, µε εξαίρεση τα µέλη τα οποία µετέχουν
αυτοδικαίως, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν το α-
ξίωµά τους. Ο Γενικός Διευθυντής που υπηρετεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να ασκεί τα κα-
θήκοντά του µέχρι τέλους του 2016 µε δυνατότητα επα-
νεκλογής του.»

9. Οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραµµατέας, ο Ειδικός
Γραµµατέας και ο Ταµίας που έχουν εκλεγεί για την πε-
ρίοδο από 22.9.2012 έως 21.9.2016, κατά το
ΙΣΤ/27.6.2012 πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου, θα
εξαντλήσουν τη θητεία τους, εφόσον διατηρήσουν το α-
ξίωµα δυνάµει του οποίου µετέχουν στο Διοικητικό Συµ-
βούλιο.

10. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του
Οργανισµού του Ιδρύµατος, απαλείφεται η φράση «ε-
φαρµοζοµένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της προ-
βλεποµένης υπό των διατάξεων της συστατικής πράξε-
ως και του άρθρου 99 του α.ν. 2039/1939». 

11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Οργανισµού
του Ιδρύµατος αντικαθίσταται η λέξη «τετράµηνο» από
τη λέξη «εξάµηνο» και προστίθεται, στο τέλος, η φράση
«ή του Γενικού Διευθυντή».

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου
4 του Οργανισµού του Ιδρύµατος αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Το Διοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, συνιστά,
από µέλη του ή και από µη µέλη του, εννεαµελή εκτελε-
στική επιτροπή στην οποία µεταβιβάζει, κατά πλήρη δι-
καιοδοσία, όλες τις αρµοδιότητές του, εκτός από την αρ-
µοδιότητα προγραµµατισµού των µειζόνων στόχων του
Ιδρύµατος, µπορεί δε να της αναθέτει και την εκτέλεση
συγκεκριµένου έργου, στο πλαίσιο γενικών οδηγιών
προς αυτή».

13. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρ-
θρου 4 του Οργανισµού του Ιδρύµατος αντικαθίσταται
ως εξής:

«Στην εκτελεστική επιτροπή µετέχουν αυτοδικαίως ο
Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και
Αποκορώνου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήµαρ-
χος Χανίων, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χα-
νιών και εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χα-
νίων. Της εκτελεστικής επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός
Διευθυντής του Ιδρύµατος. Τα υπόλοιπα µέλη εκλέγο-
νται από το Διοικητικό Συµβούλιο ή από τα υπόλοιπα µέ-
λη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η θητεία των µελών
που δεν συµµετέχουν στην επιτροπή ως εκ του αξιώµα-
τός τους, είναι εξαετής, µε δικαίωµα επανεκλογής για
µια ακόµα εξαετία. Επιτρέπεται η συµµετοχή στην εκτε-
λεστική επιτροπή, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Προέδρου
του Συλλόγου των Φίλων του Ιδρύµατος και των Προέ-
δρων των Παραρτηµάτων του Ιδρύµατος».

14. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4 του Οργανισµού ί-
ου Ιδρύµατος αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αντικατάσταση µέλους του Διοικητικού Συµβουλί-
ου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος διαπι-
στώνεται µε πράξη του Γενικού Διευθυντή.»

15. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του Οργανισµού
του Ιδρύµατος αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνιστά, µε απόφασή
του, Παραρτήµατα στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή, µε
σκοπό την προβολή και προώθηση των σκοπών του Ιδρύ-
µατος. Τα συνιστώµενα Παραρτήµατα τελούν υπό τον έ-
λεγχο και την καθοδήγηση του Ιδρύµατος.»

16. Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 5 του Οργανισµού
του Ιδρύµατος, η φράση «των άρθρων 101 και 102 του
α.ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 β.δ.(Α΄ 552), αντι-
καθίσταται από τη φράση «του άρθρου 59 του
ν. 4182/2013».

17. Στην περίπτωση δ΄του άρθρου 8 του Οργανισµού
του Ιδρύµατος, η φράση «σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύ-
µατα που ορίζονται στο άρθρο 73 του α.ν. 2039/1939» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «κατά τους όρους του άρ-
θρου 67 του ν. 4182/2013».

18. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
Οργανισµού του Ιδρύµατος προστίθεται η φράση «και
θεωρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συµβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής».

19. Τα άρθρα 9 και 10 του Οργανισµού του Ιδρύµατος
καταργούνται και τα άρθρα 11 έως 18 αναριθµούνται σε
9 έως 16.

20. Στο αναριθµούµενο σε 9 άρθρο 11 του Οργανισµού
του Ιδρύµατος η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Επιλέγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ι-
δρύµατος, το οποίο ορίζει, στη σχετική σύµβαση και το
χρόνο θητείας του. Με απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, µπορεί να συ-
σταθεί θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Στη σχετι-
κή σύµβαση ορίζονται ο χρόνος θητείας του, οι αρµοδιό-
τητες και η αµοιβή του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εί-
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ναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι., κατά προτίµηση πολιτικός επιστή-
µονας ή ιστορικός.»

21. Στην περίπτωση δ΄ του ανωτέρω άρθρου του Ορ-
γανισµού του Ιδρύµατος προστίθενται, µετά τη λέξη «ει-
σηγητής», παύλα και η λέξη «συντονιστής».

22. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ του ίδιου
άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύµατος, ο Γε-
νικός Διευθυντής µπορεί να ασκεί τις αρµοδιότητες του
Γενικού Γραµµατέα».

23. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1
του, αναριθµούµενου σε 12, άρθρου 14 του Οργανισµού
του Ιδρύµατος, απαλείφεται η φράση «και τα λοιπά στοι-
χεία τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34
του από 18.1.1941 κανονιστικού διατάγµατος».

24. Στην περίπτωση β΄ του αναριθµούµενου σε 14 άρ-
θρου 16 του Οργανισµού του Ιδρύµατος, η λέξη «εκά-
στοτε» αντικαθίσταται από τη λέξη «διατελέσαντες».

25. Στο αναριθµούµενο σε 15 άρθρο 17 του Οργανι-
σµού του Ιδρύµατος, η φράση «των άρθρων 98 του
α.ν. 2039/1939 και 110 του Αστικού Κώδικα» αντικαθί-
σταται από τη φράση «των άρθρων 52 του ν. 4182/2013
και 110 του Αστικού Κώδικα».

Άρθρο 75

1. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 65 του
ν. 4369/2016 (Α΄33) παρατείνεται έως την 30η Σεπτεµ-
βρίου 2016.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4369/2016 (Α΄33) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Έως την ένταξη των Πράξεων «Ενθάρρυνση και υπο-
στήριξη της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτι-
κής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και το-
πικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραµµατι-
κής περιόδου 2014-2020, η χρηµατοδότηση για την κά-
λυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της µισθοδο-
σίας του απασχολούµενου προσωπικού της περίπτωσης
β΄της παραγράφου 1 του παρόντος καλύπτεται από πό-
ρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, µε α-
πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, αποδίδονται απευθείας στην Κεντρική Έ-
νωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και στην Ένωση Περιφε-
ρειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), ως αρµόδιων φορέων για τη λει-
τουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει απολογιστι-
κών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζονται και σε περίπτωση µη ένταξης των ως άνω
Πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραµµατικής πε-
ριόδου 2014-2020.»

3. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν. 4342/2015 (Α΄143), ως προς το µέρος που αφορά το
Συµβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραµµατείας Ισότη-
τας των Φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
καθώς και τα Συµβουλευτικά Κέντρα και τον Ξενώνα Φι-
λοξενίας για γυναίκες θύµατα βίας των δήµων της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρατείνεται έως την 31η
Δεκεµβρίου 2016.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α΄143) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Έως την ένταξη των Πράξεων «Λειτουργία δοµών και
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών για την καταπολέµηση της βίας- Λειτουργία
ξενώνων φιλοξενίας» και «Λειτουργία δοµών και υπηρε-

σιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυ-
ναικών για την καταπολέµηση της βίας-Λειτουργία Κέ-
ντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων
βίας σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προ-
γραµµατικής περιόδου 2014-2020, η χρηµατοδότηση για
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της µι-
σθοδοσίας του απασχολούµενου προσωπικού της περί-
πτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος καλύπτεται
από πιστώσεις: α) του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) πόρους
του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, αποδίδονται απευθείας στους δήµους που είναι
αρµόδιοι για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας,
βάσει απολογιστικών στοιχείων. Οι διατάξεις του προη-
γούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και σε περίπτωση µη έ-
νταξης των ως άνω Πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020.»

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 28
Απριλίου 2016.

Άρθρο 76

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του
ν. 4099/2012, όπως νυν ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως
ακολούθως:

«Η αυτοδίκαιη παράταση των ατοµικών συµβάσεων
του προηγουµένου εδαφίου εφαρµόζεται από την ισχύ
του ν. 4325/2015 (Α΄47) και για τις συµβάσεις του προ-
σωπικού που προσλήφθηκε για την αντιµετώπιση κατε-
πειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον το-
µέα της καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υ-
περβαίνει τους δύο (2) µήνες εντός συνολικού διαστήµα-
τος δώδεκα (12) µηνών.»

Άρθρο 77 

Η αντιστοιχία Σχολών και Τµηµάτων των ΑΕΙ που περι-
λαµβάνονται στην υπ’ αριθµ. 139804/Β1/2014 υπουργική
απόφαση που εκδόθηκε ως εξουσιοδότηση του
ν. 4264/2014, άρθρο 53 παράγραφος 5, επεκτείνεται και
ανάµεσα στα Τµήµατα: Εικαστικών Τεχνών της Ανώτα-
της Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, Εικαστικών και Ε-
φαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και Εικαστι-
κών και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τε-
χνών Φλώρινας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδο-
νίας.
Κατ’ εξαίρεση όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ΑΕΙ πά-

σχουν βάσει αποδεικτικών των ΚΕΠΑ µε αναπηρία του-
λάχιστον 67%, δύνανται χωρίς περιορισµούς να µετεγ-
γράφονται στην πόλη που ακολουθούν τη θεραπευτική
τους αγωγή, στα αντίστοιχα τµήµατα των Σχολών της ί-
διας επιστηµονικής ή γνωστικής κατεύθυνσης, που έ-
χουν την ίδια διάρκεια σπουδών και στα οποία τα γνω-
στικά αντικείµενα των µελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε αυ-
τά, είναι κατά πλειοψηφία ίδια ή εξαιρετικώς συναφή µε-
ταξύ τους, και επίσης λαµβάνοντας υπόψη τους τίτλους
των αντίστοιχων Σχολών, Τµηµάτων και των Εισαγωγι-
κών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόµενα ε-
παγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται.

50



Άρθρο 78

Στο άρθρο 16 του ν. 4146/2013 (Α΄90), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 3Α, η οποία έχει ως εξής:

«3Α. α) Παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος στο Υ-
πουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων, για είκοσι (20) έτη, η χρήση των ακινήτων
µετά των συστατικών και παραρτηµάτων τους, που περι-
γράφονται στην επόµενη υποπαράγραφο, για την κάλυ-
ψη λειτουργικών αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών.
β) Τα κτήρια, τα οποία ευρίσκονται στη Ζώνη Α2 του Ο-

λυµπιακού Πόλου Φαλήρου, κατά τις διατάξεις του από
26.3.2002 προεδρικού διατάγµατος «Εγκριση Ειδικού
Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (Ε.Σ.Ο.Α.Π.) Περιο-
χής Εγκαταστάσεων BeachVolley και Ανάπλασης της πε-
ριοχής του Φαληρικού Όρµου (Ν. Αττικής)» (Δ΄  2002), ό-
πως αυτά απεικονίζονται στη συνηµµένη στο εν λόγω
προεδρικό διάταγµα οριζοντιογραφία και προσδιορίζο-
νται στην κάτοψη και στο γενικό τοπογραφικό µε αριθµό
σχεδίου Α5- ΑΤ-ΣΚ-ΚΑΖΧΧ-001-0, των Παραρτηµάτων
Ι και II του παρόντος άρθρου, ήτοι το κτήριο Α210 και
τµήµα του κτηρίου Α240, που περικλείεται µεταξύ των α-
ξόνων 8 και 1 και τα parking διαπιστευµένων και V.VIP.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-

ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται κάθε διαδι-
κασία και λεπτοµέρεια για τη χρήση των παραπάνω ακι-
νήτων.
δ) Κάθε αντίθετη διάταξη προς την ανωτέρω ρύθµιση

καταργείται.»

Άρθρο 79

Στις περιπτώσεις δηµόσιων έργων που εκτελούνται ε-
κτός της Ελληνικής Επικράτειας, χωρίς πρόβλεψη χορή-
γησης προκαταβολής στη διακήρυξή τους, τα οποία αν
και δεν αποτελούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα από πό-
ρους προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
χρηµατοδοτούνται µε οποιοδήποτε τρόπο είτε εξαρχής
είτε µετά την αποπεράτωσή τους είτε µετά την ολοκλή-
ρωση συγκεκριµένου σταδίου τους, από αλλοδαπό δη-
µόσιο ή ιδιωτικό φορέα σε οποιοδήποτε ποσοστό, δύνα-
ται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου
51 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νο-
µοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» (Α΄116), η ο-
ποία δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) του ολικού ποσού της σύµβασης (χωρίς αναθεω-
ρήσεις και Φ.Π.Α.). Στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση κα-
λής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νο-
µοθεσία ανάθεσης έργων, µελετών, προµηθειών και υπη-
ρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβο-
λής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης προκαταβολής.

Άρθρο 80

Ως ανταµοιβή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των (Α.Ε.Ι.) της Χώρας για την επίτευξη εξοικονόµησης
ενέργειας ορίζεται η παροχή έκπτωσης επί των αντίστοι-
χων ρυθµιζόµενων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου ως εξής:

1. Έκπτωση στις χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος για τη
Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) του άρ-
θρου 143 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 4001/2011 που πε-

ριλαµβάνεται στους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Η παρεχόµενη ανταµοιβή ισοδυναµεί µε έκπτωση 2%
για κάθε εκατοστιαία µονάδα (1%) συνολικής εξοικονό-
µησης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου από την
έναρξη εφαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος. Το µέ-
γιστο ποσοστό της παρεχόµενης έκπτωσης δεν θα πρέ-
πει να οδηγεί σε επιβαλλόµενη χρέωση µικρότερη από
το 20% της µεσοσταθµικής τιµής ΕΤΜΕΑΡ, όπως αυτή
προσδιορίζεται βάσει των αποφάσεων της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας προκειµένου για τις αριθµητικές τιµές
των συντελεστών της µεθοδολογίας επιµερισµού του Ει-
δικού Τέλους της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011.

2. Έκπτωση στις λοιπές ρυθµιζόµενες χρεώσεις των
τιµολογίων ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου
(ΥΚΩ, Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου διανοµής και Χρεώσεις
Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς). Η παρεχόµενη αντα-
µοιβή ισοδυναµεί µε έκπτωση 2% επί του αντίστοιχου ε-
φαρµοζόµενου ρυθµιζόµενου τιµολογίου για κάθε εκα-
τοστιαία µονάδα (1%) συνολικής εξοικονόµησης ηλε-
κτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου από την έναρξη ε-
φαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος. Ορίζεται µέγι-
στο όριο εξοικονόµησης ενέργειας 40% για τον υπολο-
γισµό της παρεχόµενης έκπτωσης. Οι σχετικώς παρεχό-
µενες εκπτώσεις επί των ανωτέρω ρυθµιζόµενων χρεώ-
σεων, πλην ΕΤΜΕΑΡ, για όλους τους δικαιούχους, σε
κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσό
των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ  συνο-
λικά για κάθε έτος. Το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται ε-
τησίως µε απόφαση της ΡΑΕ, βάσει της ετήσιας µεταβο-
λής του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή.

3. Η επιτυγχανόµενη εξοικονόµηση υπολογίζεται βά-
σει µεθοδολογίας που εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώµης της ΡΑΕ,
εντός του πρώτου εξαµήνου του 2016 και η οποία λαµ-
βάνει υπόψη τη διαφορά που προκύπτει κατά τη σύγκρι-
ση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού α-
ερίου κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους όπως
αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία κατανάλωσης που πι-
στοποιεί ο αρµόδιος Διαχειριστής δικτύου, µε την κατα-
νάλωση του έτους έναρξης του πιλοτικού προγράµµα-
τος, καθώς και µεταβολές στοιχείων που αφορούν στις
υποδοµές και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων της Χώρας.

4. Η παρεχόµενη έκπτωση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ εντός του πρώτου τρι-
µήνου εκάστου έτους, βάσει των πιστοποιηµένων στοι-
χείων κατανάλωσης που προσκοµίζονται στη ΡΑΕ µε ευ-
θύνη του αρµόδιου Διαχειριστή δικτύου, εντός του πρώ-
του διµήνου κάθε έτους. Εντός της ίδιας προθεσµίας
προσκοµίζονται από κάθε φορέα που εντάσσεται στο πι-
λοτικό πρόγραµµα, τυχόν πρόσθετα αναγκαία στοιχεία
για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας, όπως
καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της αµέ-
σως προηγούµενης περίπτωσης γ΄.

5. Ειδικά για το έτος 2016, η εξοικονόµηση ενέργειας
πιστοποιείται µε απόφαση της ΡΑΕ που λαµβάνεται τον
Σεπτέµβριο του 2016, βάσει των στοιχείων του πρώτου
εξαµήνου του 2016, και του αντίστοιχου διαστήµατος
του 2015, καθώς και των απαιτούµενων στοιχείων που
προσκοµίζουν οι διαχειριστές και λοιποί φορείς µέχρι το
τέλος του µηνός Αυγούστου 2016. 

6. Οι εκπτώσεις εφαρµόζονται αναδροµικά από την
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πρώτη Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, διενερ-
γείται δε σχετική εκκαθαριστική πράξη από τον αρµόδιο
Διαχειριστή, εντός µηνός από την έκδοση της ως άνω
προβλεπόµενης απόφασης της ΡΑΕ.

7. Τα ποσά των παρεχόµενων εκπτώσεων βάσει του
παρόντος ανακτώνται µέσω των αντίστοιχων εφαρµοζό-
µενων µεθοδολογιών σχετικά µε τις ρυθµιζόµενες χρεώ-
σεις τιµολογίων.

8. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.) δύναται να καθορίζεται κάθε απαραίτητο για την
υλοποίηση της παρούσης θέµα.

Άρθρο 81

Το άρθρο 77 «Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης» του ν. 4310/2014 (Α΄258) αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Προστίθεται παρ. 36 στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013
(Α΄193) ως ακολούθως: 

«36. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του

άρθρου 7 του ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποι-
ότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευ-
ση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄83), στους έως το ακαδηµαϊκό έ-
τος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τµηµάτων τε-
χνολογικής κατεύθυνσης που µετονοµάζονται χωρίς µε-
ταβολή του γνωστικού τους αντικειµένου, παρέχεται ο
τίτλος σπουδών του τµήµατος όπως προκύπτει από τη
µετονοµασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα
στους έως το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες
φοιτητές των τµηµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που
µετονοµάζονται ή συγχωνεύονται µε παράλληλη µετα-
βολή του γνωστικού τους αντικειµένου, ή αύξηση του α-
ριθµού των εξαµήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο
σπουδών του τµήµατος, όπως προκύπτει από τη µετονο-
µασία, ύστερα από την παρακολούθηση, εξέταση και επι-
τυχή ολοκλήρωση µαθηµάτων, που θα καθοριστούν µε α-
πόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύµφωνα µε το νέο
πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
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