
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 83
 11 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386
Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

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 
έρευνας ως τοµέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος 
αποτελεί θεµελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του 
Κράτους το οποίο και µεριµνά, σύµφωνα µε τα οριζόµε−
να στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγµατος, µε γνώµονα 
το δηµόσιο συµφέρον, για τη διάθεση των πόρων που 
απαιτούνται 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, 
δηµοσίων και µη, στα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα.

3. «αριστεία»: η δυναµική διαδικασία η οποία απο−
σκοπεί στη συστηµατική επιδίωξη υψηλής επιστηµονι−

κής ποιότητας κατά την ανάπτυξη νέων θεωριών ή και 
ερευνητικών µεθοδολογιών µε στόχο την επίτευξη του 
βέλτιστου αποτελέσµατος σε κάθε θεµατική περιοχή 
δραστηριοποίησης.

4. «βασική έρευνα»: η θεωρητική ή πειραµατική ερ−
γασία που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνώση και 
κατανόηση 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 
Ένωσης.

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

7. «διανοητική ιδιοκτησία»: η πνευµατική και η βιο−
µηχανική ιδιοκτησία και ιδίως τα περιουσιακά και τα 
ηθικά δικαιώµατα που απορρέουν από τα έργα που τις 
εµπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήµατα, τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιµότητας.

8. «δράση ή πρόγραµµα ΕΤΑΚ»: το συνεκτικό πλαίσιο 
ενεργειών, µέσα στο οποίο υλοποιούνται και χρηµα−
τοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην 
ικανοποίηση οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών της 
χώρας.

9. «ένταση ενίσχυσης»: το ακαθάριστο ποσό της ενί−
σχυσης που εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων 
δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επι−
βαρύνσεων.

10. «ένωση καινοτοµίας (Innovation Union)»: πρωτοβου−
λία που εντάσσεται στην κοινοτική στρατηγική µε την 
ονοµασία «Ευρώπη 2020» και έχει ως στόχο, µε κατάλ−
ληλη 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 υγεία και η δηµογραφική γήρανση.

11. «Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (ΕΤΠ)»: πε−
ριοχή ή δίκτυο διαµορφωµένων περιοχών, που δηµι−
ουργούνται µε σκοπό: την ενίσχυση των δεσµών των 
ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων µε 
τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, τη µεταφορά 
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τεχνολογίας, τη διάδοση της καινοτοµίας και την υπο−
στήριξη νέων επιχειρηµατικών προσπαθειών.

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

13. «επιστηµονική και τεχνολογική καινοτοµία»: το απο−
τέλεσµα ερευνητικών και τεχνολογικών προσπαθειών 
που οδηγούν ή που επιδιώκεται να οδηγήσουν στην 
υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών 
και διαδικασιών που υπάρχουν ήδη.

14. «έργο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Και−
νοτοµίας (ΕΤΑΚ)» (εφεξής «έργο ΕΤΑΚ»): η σχεδιασµένη 
δραστηριότητα µε συγκεκριµένο αντικείµενο, µεθοδο−
λογία, 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 

ερευνητικών υποδοµών, όπως αυτές ορίζονται στο θε−
σµικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που ισχύει κάθε 
φορά, καθώς και την πρόσβαση σε αυτές.

15. «έρευνα»: οποιαδήποτε συστηµατική και δηµιουργι−
κή εργασία που αναλαµβάνεται µε σκοπό την επαύξηση 
του αποθέµατος της γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης 
της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισµού και της 
κοινωνίας.

16. «ερευνητές»: οι επιστήµονες που σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος, δραστηρι−
οποιούνται για τη δηµιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, 
διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων και για τη δια−
χείριση των αντιστοίχων έργων.

17. «Έρευνα και Ανάπτυξη (E και A)»: η δηµιουργική ερ−
γασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής 
και της εφαρµοσµένης έρευνας και πραγµατοποιείται 
σε συστηµατική βάση µε σκοπό την αύξηση του αποθέ−
µατος της γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης 
του ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοινωνίας, κα−
θώς και η χρήση του αποθέµατος της γνώσης για την 
ανάπτυξη 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 
επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασµό 
µε την πειραµατική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και 
τη διάδοση και την εφαρµογή των αποτελεσµάτων της 
έρευνας, µέσω των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και 
της αξιοποίησης 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 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή ως ειδικός λογαρια−
σµός κονδυλίων έρευνας ο οποίος ανήκει σε φορέα 
του δηµόσιου τοµέα.

21. «Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας»: η αυ−
τοτελής µονάδα που λειτουργεί µέσα σε δηµόσιους 
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τη Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τις ανάγκες 
ερευνητικών 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.∆.∆..

22. «δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ιδιωτικού δικαί−
ου»: ο ερευνητικός οργανισµός, ο οποίος έχει συσταθεί 
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 
αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιο−
τήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών 
ή υπηρεσιών ή για τη σηµαντική βελτίωση προϊόντων, 
διεργασιών 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 
Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εµπίπτει 
σε µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται 
από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 
(European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί 
στην Ελλάδα, β) ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωµέ−
νο στην Ελλάδα (Αποκλειοµένων των Πιστοποιητικών 
Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.)), και σε ένα ακόµη 
κράτος (ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερµανία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, 
Ελβετία), που: αα) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργά−
ζεται 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 
δραστηριότητες και την πολιτική καινοτοµίας σε ολό−
κληρη την Ευρώπη και περιλαµβάνει: α) την εσωτερική 
αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευ−
νητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα,
β) το συντονισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών 
και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προ−
γραµµάτων και πολιτικών, γ) την εφαρµογή και τη χρη−
µατοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπα−
θειών έρευνας σε επίπεδο 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 δικαι−
ώµατος να λάβει την ενίσχυση σύµφωνα µε το εθνικό 
καθεστώς που εφαρµόζεται.

27. «καινοτοµία»: η αξιοποίηση υφιστάµενης ή νέας 
γνώσης ή η µετατροπή µιας ιδέας σε προϊόν ή διαδι−
κασία 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 
κατά τρόπο γενικό και αφηρηµένο, καθώς και κάθε πρά−
ξη µε βάση την οποία µπορεί να χορηγείται ενίσχυση 
που δεν συνδέεται µε συγκεκριµένο έργο σε µια ή πε−
ρισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστηµα 
ή για απροσδιόριστο ποσό.
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29. «καινοτόµος επιχείρηση»: η επιχείρηση η οποία 
αναπτύσσει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι 
νέες και ουσιωδώς βελτιωµένες σε σχέση µε τη σύγ−
χρονη 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 πλαί−
σιο της καινοτοµίας, µεταξύ ερευνητικών οργανισµών, 
επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από τη 
νοµική µορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό 
δίκτυο που βασίζεται σε κοινό µεσοπρόθεσµο και µα−
κροπρόθεσµο σχεδιασµό καινοτοµίας.

31. «κρατική ενίσχυση»: κάθε µέτρο το οποίο πληροί 
το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στην πα−
ράγραφο 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 ορθο−
λογικό τα δυνατά του σηµεία και οι αδυναµίες του, οι 
ευκαιρίες και οι απειλές που προκύπτουν από αυτό, 
και προσδιορίζονται 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 
έναρξη 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 
δεδοµένη 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 
υπηρεσιών 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 
µοιράζονται µε τους παρόχους υπό όρους της αγοράς. 
Η σύµβαση, το αντικείµενο της οποίας εµπίπτει σε µία 
ή περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης 
που ορίζονται στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισµένης 
διάρκειας. Με την εξαίρεση του πρωτοτύπου ή ενός πε−
ριορισµένου 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 σχέ−
ση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, η οποία 
συνάπτεται απευθείας µεταξύ του εργοδότη και του 
εργαζοµένου, η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντι−
κειµενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριµένης 
ηµεροµηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή η 
πραγµατοποίηση συγκεκριµένου γεγονότος.

38. «συµβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας»: η πα−
ροχή συµβουλών, βοήθειας και εκπαίδευσης για την 
ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών, καθώς και για τη 
βελτίωση της συνεργασίας.

39. «τεχνολογικός φορέας»: νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό 

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 
διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνο−
λογικών και των οικονοµικών παραµέτρων παραγωγής 
προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, µε την εφαρµογή 
µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων και τη λήψη 
των αναγκαίων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικη−
τικών µέτρων στην κατεύθυνση αυτή.»

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

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στους φορείς της παρούσας υπάγονται και οι υπη−
ρεσίες 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 
σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη 
µεθοδική και αποτελεσµατική προώθηση της βασικής 
και εφαρµοσµένης έρευνας, της τεχνολογίας και της 
καινοτοµίας στη χώρα, τη διαµόρφωση των επιλο−
γών για το µέλλον και την πρόβλεψη των µέσων που 
απαιτούνται για την πραγµάτωση των σκοπών αυτών. 
Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυ−
ξης και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση της 
στρατηγικής της χώρας στον τοµέα της ΕΤΑΚ. Με τον 
σχεδιασµό της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται:

α) Η συστηµατική θεώρηση, προσέγγιση και ανάδειξη 
των θεµατικών τοµέων της έρευνας ανάλογα µε τις 
συνολικές 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 σταδιοδρο−
µίας και στις επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε 
συνδυασµό µε την εφαρµογή κριτηρίων ποιότητας και 
επαγγελµατικών προσόντων.
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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 διατο−
µεακής κινητικότητας ερευνητών µεταξύ οργανισµών, 
επιστηµονικών κλάδων, τοµέων και χωρών µε τη δια−
σφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγµών.

στ) Η δηµιουργία, η αξιοποίηση, η συντήρηση και η 
επέκταση ερευνητικών υποδοµών υψηλής ποιότητας 
για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και της 
καινοτοµίας µε την προσέλκυση επιστηµόνων εγνω−
σµένου κύρους και την αξιοποίηση, την υποστήριξη 
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 
βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής και την 
άσκηση οικονοµικών και µη δραστηριοτήτων. Περαι−
τέρω, η ανάπτυξη εταιρικών και εµπορικών σχέσεων 
µεταξύ των δηµόσιων ερευνητικών 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 
ανάπτυξης των ερευνητικών οργανισµών της χώρας.

θ) Η εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την ΕΤΑΚ και η επίτευξη βέλτιστης δια−
κρατικής συνεργασίας µε τη συµµετοχή σε αντίστοιχες 
προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές 
επίπεδο.

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 
ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των ερευνητικών 
οργανισµών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρή−
σεων και των λοιπών φορέων.

ιβ) Η συµβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περι−
βαλλοντική πολιτική της χώρας.

ιγ) Η συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως των νέων.

ιδ) Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ΕΤΑΚ 
και της ανταγωνιστικότητας µε την καθιέρωση σύγχρο−
νων 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
∆ιαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ

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

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 ευ−
ρεία διαβούλευση και συνεργασία µε εκπροσώπους της 
επιστηµονικής κοινότητας, του επιχειρηµατικού τοµέα, 
καθώς 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 ∆ρά−
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 Τε−
χνολογίας.»

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.»

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 
περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισµών, 
τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων 
και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της και−
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νοτοµίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχηµάτων 
σύµπραξης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και 
τη διαµόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς 
συµµετοχής οργανισµών των περιφερειών σε εθνικά 
και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Ειδικότερα, το περιεχόµενο των εισηγήσεων και της 
υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:

α) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συ−
ντελεστών που εµπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δηµόσιοι 
ερευνητικοί οργανισµοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρή−
σεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις έντα−
ξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών 
οργανισµών 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−Περιφέρειας.

γ) Στον καθορισµό κριτηρίων και προϋποθέσεων για 
την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλ−
λονται στις περιφερειακές αρχές.

δ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε 
πηγές χρηµατοδότησης, καθώς και της ένταξης και δι−
ασύνδεσης των ερευνητικών οργανισµών στις περιφε−
ρειακές 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 ερευνη−
τικού 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 δυνα−
τοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των 
δηµόσιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις Πε−
ριφέρειες 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 προ−
έρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από 
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Τα 
υπόλοιπα πέντε (5) µέλη προέρχονται από επαγγελµα−
τικά 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 διπλώµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναµου τίτλου µε ανα−
γνωρισµένο κύρος και να έχουν µακρόχρονη ερευνητική 
και επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ΕΤΑΚ. Η θητεία 
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 υποψηφίων.

β) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση 
υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δηµοσιεύεται στον 
ηµερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περι−
φέρειας και της ΓΓΕΤ. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψη−
φιότητες και εν συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψη−
φίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων 
που συντάσσει η Επιτροπή περιλαµβάνεται τριπλάσιος, 
και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθµός υποψη−
φίων του συνόλου των µελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι 
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά 
προτίµηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Η Επιτροπή 
υποβάλλει 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 
συγκροτούνται σε σώµα και εκλέγουν τον πρόεδρο, 
τον αντιπρόεδρο και το γραµµατέα του µε τον ανα−
πληρωτή του.

4. Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ΠΣΕΚ συ−
νέρχονται σε ολοµέλεια των ΠΣΕΚ, συγκροτούνται σε 
σώµα και εκλέγουν µεταξύ των µελών τους πρόεδρο 
και αντιπρόεδρο.

5. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, 
ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέµα 
λειτουργίας του ΠΣΕΚ ορίζονται µε απόφαση του προ−
έδρου του οικείου ΠΣΕΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. Όσον αφορά την ολο−
µέλεια 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 έξο−
δα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας απο−
ζηµίωσης των µελών του ΠΣΕΚ για τη συµµετοχή στις 
συνεδριάσεις τους καλύπτονται από ίδιους πόρους της 
Περιφέρειας.

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 
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Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήµατα που άπτονται 
της αρµοδιότητάς τους.

2. Η αποστολή του ΕΣΕΚ είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελί−

ξεων 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 
χρηµατοδότησης 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 
καινοτόµων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση αυτών ή 
την προσφορά καινοτόµων υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης 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 
ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.

στ) Η συστηµατική συνεργασία µε τους δηµόσιους 
ερευνητικούς 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 
διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

η) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε 
αυτό από την Κυβέρνηση ή µε τον παρόντα νόµο.

3. Το ΕΣΕΚ αποτελείται από δεκαεπτά (17) µέλη, τα 
οποία διακρίνονται για την κατάρτιση και την εµπειρία 
τους στους τοµείς της ΕΤΑΚ, και προέρχονται από τον 
ερευνητικό, ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα από:

α) Τον πρόεδρο.
β) Τον αντιπρόεδρο.
γ) Ένδεκα (11) µέλη, ειδικούς σε βασικές θεµατικές 

περιοχές της ΕΤΑΚ.
δ) ∆ύο (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) ∆ύο (2) µέλη των ΠΣΕΚ.
4. Όπου στο νόµο αναφέρεται το «Εθνικό Συµβούλιο 

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας» 
(ΕΣΕΤΑΚ) νοείται το «Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και 
Καινοτοµίας» (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 διακεκριµένο σε θέµατα έρευνας ή ερευνη−
τή Α΄ βαθµίδας ερευνητικού κέντρου της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, ββ) έναν Πρύτανη ή Αναπληρωτή πρύτανη 
των Πανεπιστηµίων γγ) έναν Πρόεδρο Τ.Ε.Ι., δδ) έναν 
Πρόεδρο Ερευνητικού Κέντρου, εε) έναν εκπρόσωπο 
της ΓΓΕΤ και στστ) έναν εκπρόσωπο του παραγωγικού – 
επιχειρηµατικού κόσµου.

β) Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας 
προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ−
ροντος για την επιλογή των ένδεκα (11) µελών, µέγι−
στης χρονικής διάρκειας είκοσι (20) ηµερών, η οποία 
δηµοσιεύεται στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
Η επιτροπή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προ−
επιλέγει µεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει 
υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί ως υποψήφιοι είτε από 
µέλη της ίδιας της Επιτροπής είτε από οποιονδήποτε 
τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, του δηµόσιου ή του 
ιδιωτικού τοµέα. Προς τούτο, η επιτροπή της περίπτω−
σης α΄ συντάσσει κατάλογο, τον οποίο υποβάλει στον 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο εν 
λόγω κατάλογος περιλαµβάνει τριπλάσιο αριθµό µελών 
από επιστήµονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από 
τα γνωστικά αντικείµενα της έρευνας: αα) αγροτικής 
παραγωγής, διατροφής, τροφίµων, αγροβιοτεχνολο−
γίας και υδατοκαλλιεργειών, ββ) φυσικών επιστηµών, 
γγ) µαθηµατικών και επιστήµης της πληροφορίας, 
δδ) κοινωνικών επιστηµών, εε) τεχνών και ανθρωπιστι−
κών επιστηµών, στστ) περιβάλλοντος, ζζ) ενέργειας, 
ηη) βιοεπιστηµών και ιι) επιστηµών µηχανικού.

γ) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
ορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους 
εκπροσώπους του παραγωγικού−επιχειρηµατικού κό−
σµου, τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα µέλη από 
τον κατάλογο της επιτροπής της περίπτωσης α΄, ώστε 
να αντιπροσωπεύονται 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 θητεία.

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 
διαφορετική περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης 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 
οποία αποτελείται από εννέα (9) µέλη και την Επιτροπή 
Καινοτοµίας και Αναπτυξιακών Εφαρµογών, η οποία 
αποτελείται από οκτώ (8) µέλη. Στην πρώτη επιτρο−
πή, που εστιάζει σε θέµατα βασικής και εφαρµοσµένης 
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έρευνας στους ερευνητικούς φορείς, συµµετέχει και 
προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη επιτρο−
πή, που εστιάζει σε ζητήµατα καινοτόµων εφαρµογών 
σχετικών µε τον παραγωγικό ιστό της χώρας, συµµε−
τέχει και προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι δύο 
επιτροπές εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και 
εισηγούνται 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 ∆ιοικη−
τικής ∆ιαδικασίας. 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 
αντικείµενα της έρευνας που ορίζονται στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση ο ως άνω 
Υπουργός 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 θεω−
ρείται 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 προβλέ−
πονται 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 ερευνη−
τικούς οργανισµούς, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και 
διαθέτουν νοµική προσωπικότητα και διοικητική και οι−
κονοµική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειµένων διατά−
ξεων. ∆ιέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του 
εσωτερικού 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 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ειδικοί λο−
γαριασµοί κονδυλίων έρευνας των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου και της ΓΓΕΤ, καθώς και οι τεχνολο−
γικοί φορείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυµες εταιρίες 
ή ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τις ερευ−
νητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και καινοτοµικές 
δραστηριότητές τους, αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση 
των σκοπών τους τα αποτελέσµατα των έργων και 
προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν και τους ίδιους 

πόρους που δηµιουργούν, κατά τα προβλεπόµενα στις 
κείµενες διατάξεις και τον Οργανισµό ή Εσωτερικό Κα−
νονισµό τους.»

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

«5. Με νόµο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, 
καταργούνται τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα 
τους. Με νόµο, επίσης, ορίζεται ή τροποποιείται ο σκο−
πός 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 στρατη−
γικό σχεδιασµό και τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό. 
Στις εν λόγω µελέτες πρέπει να προκύπτει απαραίτη−
τα µε σαφήνεια η κοινωνικοοικονοµική ανάγκη που θα 
καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριµένου φορέα 
και η οποία δεν καλύπτεται από τους ήδη υφιστάµε−
νους ερευνητικούς φορείς. Οι µελέτες αυτές πρέπει να 
έχουν τη σύµφωνη γνώµη του ΕΣΕΚ και την έγκριση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
Με νόµο ή προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται 
κατόπιν πρότασης του εποπτεύοντος Υπουργού και του 
Υπουργού Οικονοµικών, ορίζεται για κάθε ερευνητικό 
κέντρο ή ινστιτούτο, σύµφωνα µε το άρθρο 19:

α) Η έδρα και οι πόροι του ερευνητικού κέντρου ή 
ινστιτούτου.

β) Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού κατά κα−
τηγορία 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 προϋπολο−
γισµό.»

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

«10. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται «ερευ−
νητικά κέντρα» ή «ερευνητικοί φορείς» νοούνται και τα 
«αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα», στα οποία εφαρµό−
ζεται συµπληρωµατικά η οικεία νοµοθεσία.»

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

Το άρθρο 13α του ν. 4310/2014, όπως είχε τροποποι−
ηθεί, 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 

αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Γεωδυναµικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.).
β. Ινστιτούτο Αστρονοµίας, Αστροφυσικής, ∆ιαστηµι−

κών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.∆.Ε.Τ.).
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γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης 
Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).

3. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται 
από:

α. Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χη µείας 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 
(ΙΘΦΧ) (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 Ιν−
στιτούτα:

α. Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 
Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.).

β. Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών (ΙΝ.Ε.Β.).
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι−

νωνιών (ΙΠΤΗΛ).
δ. Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών και Ενεργειακών 

Πόρων (Ι∆ΕΠ).
ε. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 

(ΙΕΤΕΘ).
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆Η−

ΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών (ΙΒΕ).
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ).
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 συµπλη−
ρωµατικά οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού πλαισίου 
που το διέπουν.

8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 
το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

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 
αποτελείται 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 
οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

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

β. Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ (Ι.Η.∆.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 
πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προ−
αγωγές, ωράριο, κ.λπ.) εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά 
θέµατα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθη−
νών και το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας 
Αθηνών εφαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού 
πλαισίου που τα διέπουν και συµπληρωµατικά οι δια−
τάξεις του παρόντος.

Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις δια−
τάξεις του παρόντος νόµου είναι οι εξής:

1. Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ε∆ΕΤ 
ΑΕ).

2. Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας.
3. Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνο−

λογίας (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 ∆ιεύθυνσης, 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 εκπρό−
σωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής 
του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή/ΕΛΕ Α΄ 
ή Β΄ βαθµίδας, εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από 
το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών 
επιστηµόνων του ερευνητικού κέντρου.

δ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστηµονικού 
– τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προ−
σωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός και ο αναπληρωτής του 
εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο του 
ειδικού επιστηµονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού 
και βοηθητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου.

Το ∆.Σ. του Ε.Ι.Ε. απαρτίζεται, εκτός από τα ανωτέρω 
µέλη, και από τον ∆ιευθυντή του Ε.Κ.Τ..

Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. µπορεί να παρίσταται, 
χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Παιδείας, 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 συνεδρί−
ασή του, συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει µεταξύ των 
µελών του µε µυστική ψηφοφορία, έναν (1) αντιπρόεδρο, 
µετά από πρόταση του Προέδρου. Το διοικητικό συµ−
βούλιο συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του προέδρου 
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ή αίτηση τριών (3) µελών προς τον πρόεδρό του, ο 
οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός 
πέντε (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 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που διαθέτουν.»

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

«7. Τα µέλη του ∆.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο 
οποίο 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 
οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συµβούλιο συνεδρι−
άζει νόµιµα, εφόσον τα εναποµένοντα µέλη αντιπροσω−
πεύουν το ήµισυ πλέον ενός του συνολικού αριθµού των 
µελών του. Στην περίπτωση που ο αριθµός των µελών 
του ∆.Σ. δεν καθιστά δυνατό το σχηµατισµό απαρτίας, 
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ο Υπουργός Παι−
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ορίζει εκ των ανα−
πληρωτών ∆ιευθυντών Ινστιτούτων τόσα ελλείποντα 
µέλη του ∆.Σ. όσα είναι απαραίτητο, προκειµένου να 
σχηµατιστεί η προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο απαρ−
τία. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως. Ο εν λόγω ορισµός έχει ισχύ το µέγιστο για 
έξι (6) µήνες και, πάντως, έως τον ορισµό των µελών του 
∆.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 ∆ιευθυντή 
του Ερευνητικού Κέντρου, του σχεδίου δράσης του, 
του προϋπολογισµού και των οικονοµικών καταστά−
σεών του».

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

«15. Αν ∆ιευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή ∆ιευθυντής 
της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ∆.Σ. 
παραιτηθεί ή ελλείπει, για οποιονδήποτε λόγο, τα κα−
θήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. 
για χρονικό διάστηµα µέχρι τρείς (3) µήνες. Αν παρέλθει 
το διάστηµα αυτό, καθώς και αν ελλείπει ή κωλύεται ο 
αντιπρόεδρος, τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. προτείνουν 
µε οµόφωνη απόφασή τους στον εποπτεύοντα Υπουργό 
έναν από τους ∆ιευθυντές Ινστιτούτων ως Πρόεδρο 
του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα του ΕΚ ή ∆ιευθύνοντα της 
Κεντρικής ∆ιεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός 
ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως ∆ιευθύνοντα και 
Πρόεδρο του ∆.Σ., έως τον ορισµό του νέου ∆ιευθυ−
ντή και Προέδρου του ∆.Σ.. Αν δεν υποβληθεί πρόταση 
στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσµίας ενός (1) 
µηνός από την ηµεροµηνία έλλειψης ή κωλύµατος του 
Αντιπροέδρου ή αν η πρόταση δεν είναι οµόφωνη, ο 
εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διά−
στηµα αυτό, ως Πρόεδρο του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα του 
ΕΚ ή ∆ιευθυντή Κ∆ του ΕΚ, έναν από τους υφισταµέ−
νους ∆ιευ θυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ. Αν ελλείπουν 
όλοι οι ∆ιευθυντές Ινστιτούτων, ο Υπουργός ορίζει για 
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, ως Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντή του Ερευνητικού 
Κέντρου ή ∆ιευθυντή Κεντρικής ∆ιεύθυνσης του Ερευ−

νητικού Κέντρου έναν εκ των τριών (3) αρχαιοτέρων 
ερευνητών Α΄ή Β΄ βαθµίδας του Ερευνητικού Κέντρου, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω στην 
παρούσα παράγραφο.

Έως τον ορισµό από τον εποπτεύοντα Υπουργό, το 
∆.Σ. λειτουργεί νοµίµως.

Αν ο ∆ιευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή ∆ιευθυντής 
της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ∆.Σ. 
κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτό βεβαιώ−
νεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. και τα καθή−
κοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. για 
χρονικό διάστηµα έως τρεις (3) µήνες. Αν παρέλθει το 
διάστηµα αυτό ή ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, 
το υπόλοιπο ∆.Σ. προτείνει µε οµόφωνη απόφασή του 
στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους ∆ιευθυντές 
Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα του 
ΕΚ ή ∆ιευθύνοντα της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης του ΕΚ.
Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα 
ως ∆ιευθυντή και Πρόεδρο του ∆.Σ. για το διάστηµα 
αυτό. Αν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα 
Υπουργό εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την 
ηµεροµηνία έλλειψης ή κωλύµατος του Αντιπροέδρου 
ή αν αυτή δεν είναι οµόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός 
επιλέγει και ορίζει, για το διάστηµα αυτό, ως Πρόεδρο 
του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα του ΕΚ ή ∆ιευθυντή Κ∆ του 
ΕΚ, έναν από τους υφισταµένους ∆ιευθυντές των Ινστι−
τούτων του ΕΚ. Έως τον ορισµό από τον εποπτεύοντα 
Υπουργό, το ∆.Σ. λειτουργεί νοµίµως.

16. Αν ένα ερευνητικό κέντρο αποτελείται µόνο από 
ένα Ινστιτούτο, στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλί−
ου 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 Κυβερ−
νήσεως. Το µέλος αυτό θα πρέπει να έχει προσόντα 
ανάλογα µε αυτά του διευθυντή ερευνητικού κέντρου. 
Ο ορισµός στη θέση αυτή πραγµατοποιείται, κατόπιν 
προκήρυξης και αξιολόγησης από την ειδική επιτροπή 
κρίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 6 
έως και 14 του άρθρου 16 έως τον ορισµό από τον επο−
πτεύοντα Υπουργό το ∆.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, 
µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από αναπληρωτή 
διευθυντή 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, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων για ορισµένο χρόνο, διάρ−
κειας τεσσάρων (4) ετών.»



2068 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

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

«7. Αν κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυ−
ντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή 
ερευνητικού ινστιτούτου δεν έχει ακόµη διορισθεί νέος 
∆ιευθυντής, ο υφιστάµενος ∆ιευθυντής συνεχίζει να 
ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι τον διορισµό του νέου και 
το αργότερο για διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες. Αν δεν 
καταστεί δυνατός ο διορισµός νέου διευθυντή µέσα σε 
διάστηµα τριών (3) µηνών από τη λήξη της θητείας του 
προηγούµενου διευθυντή, κατ’ εξαίρεση, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, αναθέτει προσωρινά, στην µεν περίπτωση 
ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ στον 
αντιπρόεδρο του ∆.Σ., στη δε περίπτωση ερευνητικού 
ινστιτούτου στον αναπληρωτή διευθυντή, καθήκοντα 
διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται 
σε σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Αν ο 
αντιπρόεδρος του ∆.Σ. για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει 
ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ερευνητικού 
κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν 
από τους διευθυντές ινστιτούτων, ή αν όλοι οι διευθυ−
ντές ινστιτούτων ελλείπουν από έναν εκ των τριών (3) 
αρχαιότερων ερευνητών Α΄ ή Β΄ βαθµίδας του Ερευνητι−
κού Κέντρου µέχρι το διορισµό του νέου διευθυντή. Αν ο 
αναπληρωτής 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 Συµβου−
λίου 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 ∆ιευθυντή 
του ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ εκδίδεται προκήρυξη από τον 
εποπτεύοντα Υπουργό τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν 
από τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται 
σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, 
αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚ και της ΓΓΕΤ 
και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστηµονικές 
λίστες ψηφιακά.»

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

«9. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν 
θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, συ−
γκροτείται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, 
ειδική επιτροπή κριτών από επτά (7) επιστήµονες µε 
αναγνωρισµένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντι−
κειµένων, των επιστηµονικών πεδίων ειδίκευσης του 
ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και επαρκή 
εθνική και διεθνή εµπειρία σε θέµατα αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή 
ερευνητικών 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 
νόµου, 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 ∆ιευθυντή 
Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής ∆ιεύθυνσης ΕΚ ή Ιν−

στιτούτου ΕΚ. Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και 
άλλα µέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαι−
ρέσει από αυτόν. Αν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω 
χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών, το ΕΣΕΚ προτείνει 
τα µέλη του καταλόγου. Από τον κατάλογο µελών που 
προτείνει το ΕΣΕΚ, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων επιλέγει 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) µη−
νών από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για 
τη θέση ∆ιευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής 
∆ιεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ, εκλέγει δύο (2) µέλη 
µε τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι ερευνητές 
Α΄ βαθµίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου ή του 
Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν 
συγκεντρώνεται ο αριθµός αυτός, άλλου ερευνητικού 
κέντρου ή Ινστιτούτου της ηµεδαπής αντίστοιχα, υπό 
την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικει−
µένου τους. Αν παρέλθει άπρακτο το ως άνω χρονικό 
διάστηµα εντός του οποίου το σύνολο του ερευνητικού 
προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτού−
του πρέπει να ορίσει τα ως άνω µέλη ή αν εκλεγούν 
λιγότερα από τα προβλεπόµενα, το ΕΣΕΚ ορίζει τα δύο 
(2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους (ή όσα µέλη ελλεί−
πουν), τα οποία είναι ερευνητές Α΄ βαθµίδας του οικείου 
ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, 
εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθµός 
αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της 
ηµεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνά−
φειας του γνωστικού αντικειµένου τους.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων, ορίζονται τα επτά (7) µέλη της ειδικής 
επιτροπής κριτών ως εξής: τα πέντε (5) µέλη προέρχο−
νται από τον κατάλογο της περίπτωσης α΄ του παρό−
ντος άρθρου 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 επιτρέ−
πεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκη−
ρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί µε ειδική 
αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον επο−
πτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής 
τους. Για την αξιολόγηση διευθυντή ερευνητικού κέ−
ντρου ή ινστιτούτου λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των 
ερευνητών και η γνώµη του λοιπού προσωπικού του 
ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου αντίστοιχα, η 
οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Εάν πρόκειται 
για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου λαµβάνεται υπόψη 
η γνώµη του διευθυντή ερευνητικού κέντρου, η οποία 
εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Σε περίπτωση που 
υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου 
δεν εκφράζεται γνώµη από αυτόν. Οι ανωτέρω γνώµες 
εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον Οργανισµό ή 
Εσωτερικό Κανονισµό 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 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διο−
ρίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή του ερευνητικού κέ−
ντρου ή του ινστιτούτου, κατά περίπτωση, τον πρώτο 
στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση µη 
αποδοχής του διορισµού του από τον συγκεκριµένο 



 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2069

υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Με 
την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων ορίζει τον ∆ιευθυντή ως µέλος του ∆.Σ. 
του ερευνητικού κέντρου. Επίσης, στην ίδια απόφαση 
ενσωµατώνεται η διαπιστωτική πράξη ανασυγκρότησης 
του ∆.Σ. του εν λόγω κέντρου. Με τον ∆ιευθυντή που 
διορίζεται, συνάπτεται σύµβαση ορισµένου χρόνου ή σε 
περίπτωση διορισµού, ως διευθυντή, δηµοσίου υπαλλή−
λου ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του διευθυντή. 
Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου 
δικαιούται µε την ίδια διαδικασία να υποβάλει υπο−
ψηφιότητα για µία ακόµη θητεία για την ίδια ακριβώς 
θέση. Οι διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη θητεία 
τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος δικαιούνται 
να υποβάλουν υποψηφιότητα για µία ακόµη θητεία. Οι 
διευθυντές που υπηρετούν την δεύτερη θητεία τους 
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος δεν δικαιούνται να 
υποβάλουν υποψηφιότητα για άλλη θητεία.»

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 ∆.Σ. και στον Υπουργό Παιδεί−
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων έκθεση πεπραγµένων 
της θητείας τους. Ταυτόχρονα µε την ως άνω έκθεση 
πεπραγµένων υποβάλλεται αντιστοίχως στο ∆.Σ. και 
στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των 
διευθυντών. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγµατοποιείται 
από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέ−
ντρου ή ινστιτούτου, 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. Συγχρό−
νως µπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο 
ερευνητικό κέντρο. Αν είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. µπορεί να 
διδάσκει ένα εξαµηνιαίο µάθηµα.»

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

«14. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του 
ερευνητικού κέντρου ορίζονται οι αναπληρωτές διευ−
θυντές 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 διευθυντής 
του Ινστιτούτου των ΕΚ επικουρείται από Επιστηµονικό 
Συµβούλιο Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.). Τα Ε.Σ.Ι. αποτελούνται 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 πλειοψηφία των µελών 
του Ε.Σ.Ι.. Μέλη του Ε.Σ.Ι. µπορούν επίσης να είναι και 
−επί τριετία τουλάχιστον− συνεργαζόµενοι καθηγητές 
Α.Ε.Ι. αντίστοιχης βαθµίδας. Τα µέλη του Ε.Σ.Ι. εκλέγο−
νται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνη−
τών, των ΕΛΕ και των συνεργαζόµενων καθηγητών 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 αρµοδιό−
τητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθο−
ρίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό ή Οργανισµό του 
κάθε ερευνητικού φορέα. Στο Ε.Σ.Ι. συµµετέχει, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του επιστηµονι−
κού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Ο τρόπος 
εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσω−
τερικό Κανονισµό ή Οργανισµό του κάθε ερευνητικού 
φορέα. Αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή 
θα πραγµατοποιείται µε ευθύνη του ∆.Σ. του φορέα.

γ. Ο διευθυντής του ινστιτούτου συµµετέχει, ως ειση−
γητής, στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ι.. Εφόσον ο διευθυντής 
εισηγείται θέµα προς συζήτηση, τούτο εγγράφεται υπο−
χρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη του Ε.Σ.Ι.. Αν διαφωνεί 
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 ερευνητικού κέ−
ντρου για την άρση της διαφωνίας, παρουσία ενός εκ 
των διαφωνούντων µελών του Ε.Σ.Ι..

5. Τα Ε.Σ.Ι. συστήνονται και λειτουργούν µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού 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 εκτάκτως µετά από πρόταση του ∆ιευθυντή του 
Ινστιτούτου, της πλειοψηφίας των µελών του ή του 1/5 
του ερευνητικού 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 ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου στην 
άσκηση των αρµοδιοτήτων του.

β. Παρακολουθεί το ερευνητικό και αναπτυξιακό 
πρόγραµµα του ινστιτούτου και υποβάλλει τη σχετική 
γνώµη και κριτική του στον ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου 
και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου.

γ. Συµβάλλει στη διαµόρφωση της στρατηγικής, του 
οργανογράµµατος και της πολιτικής του ανθρώπινου 
δυναµικού.

δ. Υποστηρίζει τον ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου στη 
σύνταξη γνωµοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήµατα που 
υποβάλλονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ερευ−
νητικού Κέντρου.

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

στ. Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές 
επιτροπές για την πλήρωση θέσεων ερευνητών και Ει−
δικών 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 
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ινστιτούτων τους του άρθρου 13α διορίζεται ή προσλαµ−
βάνεται µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιω−
τικού δικαίου, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό 
(ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες), ειδικό επι−
στηµονικό − τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. 
Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων εκλέγεται µε ανοικτή διαδικασία µετά 
από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα προσόντα της 
θέσης και οι βαθµίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται.

2. Ερευνητές. Οι ερευνητές είναι επιστήµονες υψη−
λής επιστηµονικής εµπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος. Εργάζονται αυτοτελώς και 
ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων 
και την εφαρµογή τους για την παραγωγή προϊόντων, 
διατάξεων, διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων. Μπο−
ρούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. 
Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επι−
στήµονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί 
σε βαθµίδα ανάλογη των προσόντων και της εµπειρίας 
τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευ−
νητικές εργασίες, έργα και οµάδες κατά τις πολιτικές 
έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. 
Ανάλογα µε το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή ανα−
γνώρισή 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 κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες (Α΄, Β΄ και 
Γ΄), οι οποίες είναι 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 
διορισµό ως µόνιµοι ερευνητές Β΄ βαθµίδας. Αν δεν 
προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται µέχρι δύο (2) 
φορές για δύο (2) χρόνια κάθε φορά, µετά το τέλος των 
οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν 
επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και αποµα−
κρύνονται οριστικά από τη θέση τους µετά τη λήξη της.

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρ−
χικό 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 
έργα ή τµήµατα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανά−
πτυξης, να κατανέµει τµήµατα ή φάσεις του έργου σε 
άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. 
Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δηµοσι−
εύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρι−
σµένα.

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 
τεχνολογική ανάπτυξη στα επί µέρους έργα του προ−
γράµµατος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να 
αναζητεί και να προσελκύει οικονοµικούς πόρους από 
εξωτερικές πηγές για τη χρηµατοδότηση των δραστη−
ριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί 
πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήµη και την τεχνολο−
γία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δηµο−
σιεύσεις σε επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς 

αναγνωρισµένου 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 χρηµατο−
δοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συµ−
βολή του σε επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς 
της ειδικότητάς του, να έχει συµβάλει στη διάδοση και 
εφαρµογή της παραγόµενης από την έρευνα γνώσης, να 
έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε µονογραφίες ή δηµο−
σιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους 
ή και σηµαντικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και να έχει 
τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συµβολή 
του στην πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας.

Στη βαθµίδα Α΄ αντιστοιχεί ο τίτλος ∆ιευθυντής Ερευ−
νών, στη βαθµίδα Β΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνη−
τής, στη βαθµίδα Γ΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλµένος 
Ερευνητής.

3. Για κάθε βαθµίδα απαιτούνται και τα προσόντα 
όλων των προηγούµενων βαθµίδων. Εξειδίκευση των 
προσόντων µπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς 
κανονισµούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

4. Οι προβλεπόµενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές 
ως προς όλες τις βαθµίδες (Α΄, Β΄, Γ΄). Οι ∆ιευθυντές 
Ερευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών 
ερευνητικών 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 
ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί 
από πρόσωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις ∆ιευθυντών 
ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των κέντρων και 
ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, όταν 
τα πρόσωπα αυτά παραιτηθούν, συνταξιοδοτηθούν ή 
συµπληρώσουν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας συντα−
ξιοδότησης των ερευνητών, ελλείψουν ή αποχωρήσουν 
για οποιονδήποτε λόγο.

5. Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες. Οι Eιδικοί Λει−
τουργικοί Επιστήµονες (ΕΛΕ) είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ηµε−
δαπής ή αλλοδαπής και έχουν εµπειρία στο σχεδιασµό 
ή εφαρµογή επιστηµονικών και τεχνολογικών προγραµ−
µάτων 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 άρθρου. 
Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθµίδα, 
καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό ή οργανισµό 
του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.

6. Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν 
συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνη−
τικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριό−
τητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του 
ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες 
εβδοµαδιαίως, οι οποίες κατανέµονται σε τουλάχιστον 
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τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες, να παρέχει τις πάσης 
φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστηµονικές, τε−
χνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού 
έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και 
να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό µε το υπόλοιπο 
προσωπικό.

7. Το εν γένει ειδικό επιστηµονικό−τεχνικό προσωπι−
κό εκτελεί εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές 
εργασίες για την υποστήριξη της έρευνας που πραγµα−
τοποιείται στους ερευνητικούς φορείς. Στο προσωπικό 
αυτό περιλαµβάνεται και το τεχνικό προσωπικό των 
περιπτώσεων 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 κτι−
ριακών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση των ερευ−
νητικών προγραµµάτων και αποτελείται από τις εξής 
κατηγορίες:

α) Τεχνικούς µέσης εκπαίδευσης, αποφοίτους τεχνικού 
λυκείου ή τεχνικής σχολής µέσης εκπαίδευσης.

β) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, αποφοίτους στοιχειώ−
δους εκπαίδευσης.

9. ∆ιοικητικό 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 
διοικητικό προσωπικό διακρίνεται σε επιστηµονικό προ−
σωπικό 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 
ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το 
προσωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος 
άρθρου κατανέµεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
και ανάλογα µε τα προσόντα του σε ειδικότητες και 
καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται 
για το διορισµό ή την πρόσληψή του. Το προσωπικό 
αυτό διορίζεται σε µόνιµες οργανικές θέσεις, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και µε συµβάσεις αο−
ρίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για 
τους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

11. Αν κενωθεί οργανική θέση ή αποχωρήσει, για 
οποιονδήποτε λόγο, προσωπικό που υπηρετεί ως µόνιµο 
σε ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα που έχει χαρακτή−
ρα Ν.Π.∆.∆., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται 
και µπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις.

12. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, 
οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς µπορούν να 
απασχολούν συνεργαζόµενο ερευνητικό, επιστηµονι−
κό τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, µε σχέση 
εργασίας ορισµένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) 
ή µε συµβάσεις µίσθωσης έργου για τις ανάγκες των 
ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραµ−
µάτων. Οι συµβάσεις συνάπτονται µετά από απόφαση 
του διοικητικού συµβουλίου, 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 προσωπικού περιλαµβάνονται οι καθηγη−

τές και υπηρετούντες λέκτορες 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 διδα−
κτορικής διατριβής ή λήψη µεταπτυχιακού διπλώµατος), 
οι µεταδιδακτορικοί συνεργάτες, οι επισκέπτες ερευ−
νητές της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 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 
αµοιβές που λαµβάνουν βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους 
εκτός τακτικού προϋπολογισµού και αντιστοιχούν κατ’ 
ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αµοιβών που λαµ−
βάνουν ερευνητές Γ΄ βαθµίδας.

β) Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να απασχο−
ληθούν και ως υπότροφοι µεταπτυχιακοί ερευνητές − 
συνεργάτες, δυνάµει συµβάσεως χορηγίας υποτροφίας, 
η οποία συνάπτεται µεταξύ του ερευνητικού φορέα και 
του µεταπτυχιακού φοιτητή. Οι υπότροφοι διέπονται 
κατά το χρόνο διάρκειας της σύµβασης από το καθε−
στώς ασφάλισης των φοιτητών των Α.Ε.Ι., µε την επι−
φύλαξη του δικαιώµατος του ερευνητικού φορέα να 
τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την 
αντιµετώπιση 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 
σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014. 
Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προ−
βλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, τα εν λόγω 
ζητήµατα καθορίζονται µε απόφαση του ∆Σ του ερευ−
νητικού κέντρου ανάλογα µε τους όρους της απόφασης 
χρηµατοδότησης ή της σύµβασης, που υπογράφεται 
µεταξύ του οργανισµού που χρηµατοδοτεί το έργο και 
του ερευνητικού 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, σύµφωνα 
µε το άρθρο 23 του ν. 4009/2011, όπως αυτό ισχύει. Η 
αµοιβή τους ορίζεται µε απόφαση του ∆Σ του ερευνη−
τικού ή τεχνολογικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά 
τους ίδιους πόρους του ερευνητικού ή του τεχνολογικού 
φορέα ή τον προϋπολογισµό του έργου στο οποίο αυ−
τοί συµµετέχουν. Με τον Οργανισµό ή τον Εσωτερικό 
κανονισµό του ερευνητικού ή τεχνολογικού κέντρου 
καθορίζονται η διαδικασία για τη σύναψη σύµβασης και 
λήξης αυτής και όλοι οι όροι και οι ειδικότερες λεπτο−
µέρειες 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, µπο−
ρεί να απονέµεται ο τίτλος του οµότιµου ερευνητή, 
µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του 
ερευνητικού κέντρου. Ειδικά, για τους πρώην διευθυντές 
ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτου απαιτείται επιπλέ−
ον η γνώµη των ερευνητών του οικείου ινστιτούτου 
ή κέντρου αντιστοίχως και, ειδικά για τα Ινστιτούτα, 
η σύµφωνη γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Με 
τον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου κα−
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θορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των 
οµότιµων ερευνητών.

14. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων Ν.Π.∆.∆. 
και Ν.Π.Ι.∆. συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση του 
εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας τους ή 
µε τη συµπλήρωση 35ετίας. ∆ικαιούνται να παραµεί−
νουν και µετά από τη συµπλήρωση 35ετίας, µέχρι τη 
συµπλήρωση του εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της 
ηλικίας τους.

15. Οι ∆ιευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστι−
τούτων δεν πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της υπο−
ψηφιότητάς τους να έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό 
τρίτο (63) έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι 
∆ιευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων 
αποχωρούν από τη θέση του ∆ιευθυντή µε το πέρας του 
ηµερολογιακού έτους, εντός του οποίου συµπλήρωσαν 
το εξηκοστό έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας τους. Η εν 
λόγω διάταξη καταλαµβάνει και όσους έχουν συµπλη−
ρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

16. Είναι δυνατός ο ορισµός ερευνητή ως κύριου 
επιβλέποντα σε διδακτορική διατριβή υποψήφιου δι−
δάκτορα 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 έµµι−
σθα µέλη σε δύο κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και επι−
στηµονικά ή διοικητικά συµβούλια του δηµόσιου τοµέα, 
στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς η συµµετοχή 
ερευνητών, καθώς και σε ∆ιοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι..

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

18. Τα µέλη του ερευνητικού προσωπικού των ερευ−
νητικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 επι−
τρέπεται να µεταβάλουν το γνωστικό αντικείµενό τους, 
ύστερα από συνεκτίµηση του ερευνητικού και του εν γέ−
νει επιστηµονικού τους έργου, µε απόφαση του ∆Σ 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 ινστιτούτων 
τους και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται από:

α) ∆ηµόσια 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 οποιον−

δήποτε 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 κι−
νητής ή ακίνητης περιουσίας τους.

δδ) ∆ωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
εε) Χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα ή 

και άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης 
και καινοτοµίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους 
διεθνείς οργανισµούς (πλην Π.∆.Ε.).

στστ) Έσοδα σχετικά µε τις δραστηριότητες ή τους 
σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε 
άλλες πηγές.»

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 
ίδρυση νεοσύστατων εταιριών ΕΤΑΚ, τεχνοβλαστών 
(spin off) ή επιχειρήσεων έντασης γνώσης.

β) Τη διάθεση από το φορέα των δικαιωµάτων διανο−
ητικής ιδιοκτησίας, που παρήχθησαν στο φορέα, σε άλ−
λον οργανισµό ή επιχείρηση µε εµπορικές συµφωνίες, τη 
δηµιουργία ή τη συµµετοχή σε νέα νοµικά πρόσωπα µε 
οποιαδήποτε νοµική µορφή και οργανωτική δοµή, όπως 
θεµατικά δίκτυα προηγµένης έρευνας, συστάδες επι−
χειρήσεων, επιστηµονικά−τεχνολογικά πάρκα µε κύριο 
σκοπό την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την 
καινοτοµία 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 δηµιουρ−
γών ή εφευρετών τους, η ανταµοιβή τους και η σύνα−
ψη ειδικών συµφωνιών κατά την κρίση των δηµόσιων 
ερευνητικών οργανισµών και των τεχνολογικών φορέων 
(συµµετοχή σε εταιρεία, χορήγηση χρηµατικών ανταλ−
λαγµάτων, ερευνητικών 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 απόφα−
ση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Η επιτροπή αυτή κρίνει κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν 
τα προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2. 
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα εγγράφονται στο 
Μητρώο οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα της πα−
ραγράφου 2.

4. Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο παρέχουν έγγραφη 
διαβεβαίωση ότι θα εκτελούν νοµίµως τα καθήκοντά 
τους, ότι θα τηρούν την εµπιστευτικότητα και την εχε−
µύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από 
το δικαίωµα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προ−
τάσεων και ότι θα δηλώνουν αµέσως κάθε σύγκρουση 
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συµφερόντων που προκύπτει λόγω του έργου που τους 
έχει ανατεθεί. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δηµιουργεί 
εργασιακή σχέση µε το ∆ηµόσιο.»

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 
Υπηρεσία περικόπτει από το πιστοποιηθέν από τους 
ορκωτούς λογιστές ύψος δαπάνης αντίστοιχο ποσό ή 
ποσοστό. Η δυνατότητα χρήσης των ορκωτών λογι−
στών αφορά και δράσεις ή προγράµµατα, που βρίσκο−
νται 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 διατάξεων και χωρίς να απαιτείται σχετική 
πρόβλεψη στις οικείες 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΄ µετά 
από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται µε το προτεινό−
µενο πρόγραµµα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και 
τη σύµφωνη γνώµη του διευθυντή του ινστιτούτου, στο 
οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται, εφόσον δεν παρακωλύεται 
η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, µε απόφαση του 
διοικητικού συµβουλίου, η χορήγηση ή τροποποίηση 
ερευνητικής άδειας ή άδειας αξιοποίησης εφευρέσεώς 
του, µε σκοπό τον εµπλουτισµό των γνώσεών τους µέσω 
της συµµετοχής τους σε ερευνητικό έργο ερευνητικού 
οργανισµού της αλλοδαπής ή της ηµεδαπής. Η ερευ−
νητική άδεια διαρκεί µέχρι δώδεκα (12) µήνες µετά από 
τη συµπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας ή µέχρι έξι (6) 
µήνες µετά από τη συµπλήρωση τριών (3) χρόνων υπη−
ρεσίας σε εθνικά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα τους. 
Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 
σύναψης της σύµβασης ή, εφόσον έλαβαν προηγούµε−
νες ερευνητικές άδειες, από την ηµεροµηνία λήξης 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 
τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α διορίζεται σε 
οργανικές θέσεις ως µόνιµο ή µε θητεία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις 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 

πρόκειται για πρόσληψη σε οποιαδήποτε βαθµίδα ή για 
προαγωγή σε Β΄ ή σε Γ΄ βαθµίδα, η πλήρωση της θέσης 
γίνεται µε ανοικτή διαδικασία. Εφόσον πρόκειται για 
προαγωγή σε βαθµίδα Α΄, η πλήρωση της θέσης γίνε−
ται µε κλειστή διαδικασία. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται 
στον ιστότοπο του ερευνητικού φορέα και περίληψή της 
δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας 
και µία της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε µία εφηµερίδα 
της έδρας του κέντρου ή ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει.

3. α) Για πρόσληψη σε βαθµίδες Α΄ και Β΄ ή για προ−
αγωγή 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 
µέλη, τα οποία επιλέγονται µε κλήρωση και κατέχουν 
βαθµίδα ανώτερη ή ίση µε τη βαθµίδα της υπό πλήρωση 
θέσης. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές 
γνωστικό αντικείµενο. ∆ύο (2) από τα µέλη αυτά είναι 
ερευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και δύο 
(2) είναι εξωτερικά και προέρχονται 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.

β) Για πρόσληψη στη βαθµίδα Γ΄ ή για προαγωγή από 
τη βαθµίδα ∆΄ στη Γ΄ συγκροτούνται 5µελείς επιτρο−
πές κρίσης. Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από τον 
διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του 
ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου και από τέσσερα 
(4) ακόµα µέλη, τα οποία επιλέγονται µε κλήρωση και 
κατέχουν βαθµίδα ανώτερη ή ίση µε τη βαθµίδα της 
υπό πλήρωση θέσης. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να 
έχουν συναφές γνωστικό αντικείµενο. ∆ύο (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 συµπληρώνεται 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 
επιτροπών κρίσης εκτός από τον διευθυντή του ινστι−
τούτου.

δ) Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψη−
φίων, ορίζεται τριµελής εισηγητική επιτροπή στην οποία 
συµµετέχει, ως Πρόεδρος, ο διευθυντής του οικείου 
Ινστιτούτου 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 
αποτελούν µέλη της επιτροπής κρίσης. Τα µέλη αυτά 
ορίζονται, κατόπιν κλήρωσης, από τον εθνικό κατάλογο 
κριτών.

ε) Οι ως άνω επιτροπές κρίσης και οι εισηγητικές 
επιτροπές ορίζονται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο 
του οικείου Ινστιτούτου.

στ) Στους τεχνολογικούς φορείς οι ως άνω επιτροπές 
ορίζονται, ως ανωτέρω, από τα ∆.Σ. των φορέων.

4. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης λαµβάνεται µε 
απλή πλειοψηφία του συνόλου των µελών, υποβάλλεται 
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στο ∆.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 
κέντρων και των ανεξάρτητων ινστιτούτων ή τον ορ−
γανισµό του τεχνολογικού φορέα.

7. Οι ερευνητές Γ΄ βαθµίδας διορίζονται µε τριετή 
θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για 
διορισµό ως µόνιµοι ερευνητές Β΄ βαθµίδας. Αν δεν 
προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται µέχρι δύο φο−
ρές για δύο χρόνια κάθε φορά, µετά το τέλος των 
οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση σύµφωνα µε 
τα παραπάνω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους 
δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απο−
µακρύνονται οριστικά από τη θέση τους µετά τη λήξη 
της. ∆ικαιούνται όµως, ύστερα από αίτησή τους, που 
υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευµάτων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) 
µηνών από τη λήξη της θητείας τους, να διορισθούν 
σε προσωποπαγή θέση επιστηµονικού τεχνικού προ−
σωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο µετά 
από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κέντρου ή 
του διευθυντή του ανεξάρτητου ινστιτούτου ή σε ανά−
λογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του 
δηµοσίου τοµέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ΄ υπέρβα−
ση των οργανικών θέσεων µε απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η διάταξη αυτή 
δεν παρέχει σε καµία περίπτωση δικαίωµα να λάβει ο 
αιτών στη νέα θέση αποδοχές του ειδικού µισθολογίου 
ερευνητών και γενικότερα άλλες από 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 
κρίνονται, ύστερα από αίτησή τους, για διορισµό σε 
θέση ερευνητή Α΄ βαθµίδας. Εφόσον κριθούν επιτυχώς, 
διορίζονται 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 
γίνεται κάθε χρόνο µέχρι το τέλος Μαρτίου ύστερα από 
πρόταση του ∆.Σ. κάθε κέντρου ή του διευθυντή κάθε 
ανεξάρτητου 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.∆. αξιολογείται 
κάθε δύο (2) έτη, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορί−
ζονται στον Οργανισµό ή τον Εσωτερικό Κανονισµό 
του ερευνητικού κέντρου, αυτοτελούς ινστιτούτου και 
τεχνολογικού φορέα. Με βάση τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης και τις προβλέψεις του εσωτερικού κα−
νονισµού, οι διοικήσεις των ανωτέρω προβαίνουν σε 
κρίσεις για βαθµολογικές προαγωγές του προσωπικού 
αυτού, µε ανάλογη 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 
περιλαµβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των 
ερευνητικών 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 
ερευνητικούς 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 περιλαµ−
βάνονται καταξιωµένοι και έγκριτοι επιστήµονες της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση µε τα πρόσω−
πα της παραγράφου 1, για την εγγραφή των επιστηµό−
νων της παρούσας παραγράφου απαιτείται απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η 
οποία τους αναφέρει, κατόπιν πρότασης του Γενικού 
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, του ΕΣΕΚ είτε 
ερευνητικών κέντρων 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 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«5. Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου των ερευνητικών και τεχνο−
λογικών φορέων του άρθρου 13α, που κατά τη δηµο−
σίευση του παρόντος νόµου είναι αποσπασµένο στη 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δύναται 
µε αίτησή του, που υποβάλλεται εντός εξαµήνου από τη 
δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, να µεταταγεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. µε ταυτόχρονη µε−
ταφορά της θέσης και των κονδυλίων της µισθοδοσίας 
τους, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του 
Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει. Τα κοινωνι−
κοασφαλιστικά δικαιώµατα των µετατασσοµένων δια−
τηρούνται. Το προσωπικό που µετατάσσεται, µε βάση 
την παρούσα διάταξη, διέπεται από τις διατάξεις περί 
βαθµολογικών προαγωγών και µισθολογικής εξέλιξης 
των δηµοσίων υπαλλήλων, 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 
εξής:
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«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, 
τεχνικό, ειδικό επιστηµονικό και εν γένει προσωπικό, 
µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου. Οι εν λόγω συµβάσεις συνάπτονται και παρα−
τείνονται µε αποφάσεις του ∆Σ του ερευνητικού κέ−
ντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς 
ινστιτούτου ή της Επιτροπής 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 συνάπτονται, 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 σχε−
τική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράµµατα ή 
τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. 
Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως 
συµβάσεις αορίστου χρόνου.»

2.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώ−
νται ΕΛΚΕ για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών και τε−
χνολογικών προγραµµάτων και έργων που εκτελούνται 
από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ή τους εποπτευόµενους ερευνητικούς και 
τεχνολογικούς φορείς του παρόντος. Από τους ειδικούς 
αυτούς λογαριασµούς µπορεί να χρηµατοδοτούνται και 
ερευνητικά προγράµµατα που εκτελούνται από ερευ−
νητές ή οµάδες ερευνητών που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι.. 
Η µεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των 
λογαριασµών αυτών ή τη συµπλήρωση των κονδυλίων 
τους από ειδική πίστωση, που εγγράφεται κάθε έτος 
στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, ενεργείται 
µε εντολή κατανοµής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ο σκοπός των 
ειδικών αυτών λογαριασµών, προβλέπονται και άλλοι 
πόροι των λογαριασµών αυτών και θεσπίζεται η δυνα−
τότητα µεταφοράς στο επόµενο έτος του χρηµατικού 
τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του τακτικού 
προϋπολογισµού, καθορίζονται τα όργανα διοίκησης 
και διαχείρισης η διαδικασία διάθεσης διαχείρισης και 
δικαιολόγησης των κονδυλίων, ο οικονοµικός έλεγχος 
αυτών και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια για 
τη λειτουργία 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 πε−
ριγράφονται αναλυτικά τα όργανα και οι διαδικασίες 
για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηµατοδότηση των 
δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται µέσω του Λο−
γαριασµού, για την οικονοµική διαχείριση των έργων 
και για τη διάδοση των αποτελεσµάτων των ερευνών 
και των άλλων δραστηριοτήτων που επιτελούν. Με τον 
Οδηγό εξειδικεύονται επίσης, οι αρµοδιότητες και οι 

υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, τα θέµατα αµοι−
βών και µετακινήσεων των συµµετεχόντων σε έργα που 
χρηµατοδοτούνται µέσω του Λογαριασµού και τα ζητή−
µατα προµηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση 
των έργων. Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης συντάσσεται 
από το ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου και εγκρίνεται 
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο Οδηγός χρηµατοδότησης µπορεί, εφόσον προκύπτει 
ανάγκη, να τροποποιείται και να συµπληρώνεται. Τα 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι τεχνολογικοί 
φορείς ρυθµίζουν τα ανωτέρω ζητήµατα στους Εσω−
τερικούς τους Κανονισµούς.

3.α. Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 
13α του ν. 4310/2014 και ο ΕΛΚΕ της Γ.Γ.Ε.Τ. αποτελούν 
αυτοτελείς µονάδες και υπάγονται στο ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο του ερευνητικού ή του τεχνολογικού κέντρου 
και τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 
αντιστοίχως. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας 
του ΕΛΚΕ εντάσσεται στον Οργανισµό/Εσωτερικό Κα−
νονισµό του φορέα και αποτελεί τµήµα αυτού.

β. Με τον Οργανισµό κάθε Α.Ε.Ι. καθορίζεται η ορ−
γανική µονάδα και δοµή της Γραµµατείας του Ειδικού 
Λογαριασµού 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 Ερευ−
νών συντάσσει Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του 
ΕΛΚΕ ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου 
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

γ. Στους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευ−
νας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., αποδίδεται διαφορετικός από τα 
Ιδρύµατα 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) αντικα−
θίστανται 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 ∆.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου δεν 
εµπίπτουν οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύ−
σης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες 
προγραµµάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών 
κ.λπ.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και 
των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., που χρηµατοδοτούνται αποκλει−
στικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργα−
νισµούς ή ιδιωτικά 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:
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«Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που 
χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα 
σύµφωνα 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 συγχρη−
µατοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράµ−
µατα. Τα χορηγούµενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν 
αποτελούν εισόδηµα και δεν υπόκεινται σε οποιονδή−
ποτε φόρο ή κράτηση. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται 
και για τους µεταδιδακτορικούς συνεργάτες.»

7. α. Οι δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτουν οι ερευ−
νητικοί 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 
ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νοµικά Πρόσωπα (Εταιρείες) 
για την Αξιοποίηση και ∆ιαχείριση της Περιουσίας των 
Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 
του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και τα Ερευνη−
τικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν 
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 στο 
πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, µε 
αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του 
άρθρου 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» αντικαθίσταται 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 
τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγµα−
τοποίησης τους προσαυξηµένες κατά ποσοστό τριάντα 
τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο 
πάνω δαπανών καθορίζονται µε κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευ−
νας και Θρησκευµάτων. 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 
νόµου προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού µε αντί−
στοιχο συντελεστή απόσβεσης και νέα περίοδος ως 
εξής:

«Εξοπλισµός και όργανα, που χρησιµοποιούνται για 
τις ανάγκες εκτέλεσης επιστηµονικής και τεχνολογικής 
έρευνας..40

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 
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώ−
του 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 Εται−
ρία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστηµίου, 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 (Εται−
ρείες) για την Αξιοποίηση και ∆ιαχείριση 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 υπηρε σίες κα−
θαριότητας και φύλαξης, προµήθειες καυσίµων, υπηρε−
σίες συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδοµών και 
εξοπλισµού και πληρωµή υπηρεσιών κοινής ωφε λείας 
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 (Εται−
ρείες) για την Αξιοποίηση και ∆ιαχείριση της Περιου−
σίας των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά 
Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται 
να καταβάλλουν αµοιβές για την πρόσθετη απασχόληση 
ή και αµοιβή αποδοτικότητας σε εργαζόµενους ή/και 
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, 
έργου ή εντολής) στους ως άνω φορείς, εφόσον υπάρχει 
σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του οικείου 
ΕΛΚΕ Α.Ε.Ι. ή του ∆.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογι−
κού 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 
έτος 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 ανή−
κουν στην Κεντρική ∆ιοίκηση, µεταφέρονται στον Ενιαίο 
Λογαριασµό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασµούς. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται 
ως την ανωτέρω ηµεροµηνία, καθορίζεται ο τρόπος 
κίνησης των υπολογαριασµών, η λειτουργία της τα−
µειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των 
κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την ίδια ή µε όµοια 
απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασµοί που 
εξαιρούνται από 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) προη−
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γούµενα έτη στον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα από 
έργα ή προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα αποκλειστικά 
από ιδιωτικά κονδύλια ή προγράµµατα χρηµατοδοτού−
µενα αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους 
ή από πλεονάσµατα που προέρχονται από πωλήσεις 
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, µπορεί να καταβληθεί, 
µε απόφαση του ∆.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογικού 
φορέα, σε όλο το προσωπικό του φορέα που συµµε−
τείχε ενεργά στο εκάστοτε έργο ή πρόγραµµα ή στην 
πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στο εν λόγω 
προσωπικό περιλαµβάνονται, εκτός από τους Ερευνητές 
και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες, όλες οι 
κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολο−
γικών 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 
εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (µόνιµο ή 
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, εφό−
σον είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος. Επιστη−
µονικοί υπεύθυνοι µπορεί, επίσης, να είναι καθηγητές 
και λέκτορες Α.Ε.Ι. και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Προς τούτο, 
απαιτείται απόφαση του ∆.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 προσωπι−
κό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επίσης, 
µπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Η δυνατότητα να 
είναι ορισµένες ή όλες από τις ως άνω κατηγορίες 
προσώπων επιστηµονικοί υπεύθυνοι, καθώς και οι ει−
δικότερες προϋποθέσεις 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 δι−
αχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ), ή και το Ν.Π.Ι.∆. 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 
επιφύλαξη των περιορισµών που προβλέπονται στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και ύστερα 
από ενηµέρωση του Κοσµήτορα της Σχολής στην οποία 
ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υπο−
χρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα σύµφωνα µε 
την περίπτωση 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) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αµοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λε−
κτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α΄ της 
προηγούµενης παραγράφου εισπράττονται µέσω του 
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύµα−
τος, όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση 
πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. 
Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι..

Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους 
απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό 
Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπη−
ρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ακαθά−
ριστου εισοδήµατος που υπάγεται στην περίπτωση θ΄ 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω 
αποδιδόµενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαρια−
σµού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της 
ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα 
σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η 
διαδικασία είσπραξης ή συµψηφισµού του ποσού που 
περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευ−
νας, 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 είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί 
των αµοιβών των περιπτώσεων α΄, γ΄ και θ΄ που συνιστά 
πόρο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας.»

14. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτκών Ερευ−
νών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «∆ιόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) κατά τη διαχείρηση 
των ερευνητικών έργων τους που χρηµατοδοτούνται 
αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή 
ιδιωτικά κονδύλια, υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής 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 ∆εκεµβρίου 2016 η ίδρυση 
των ακόλουθων ερευνητικών φορέων:

Α. Ερευνητικό Κέντρο ∆υτικής Ελλάδας (ΕΚΕ∆Ε) µε 
έδρα την Πάτρα.

Β. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης 
(Ε.ΚΕ.Α.Μ−ΘΡΑ.) − «Καραθεοδωρή» µε έδρα την Κοµο−
τηνή.

Γ. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας 
Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.).

∆. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, ως Ν.Π.Ι.∆., µε έδρα 
το Ηράκλειο Κρήτης.

Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.∆. 
µε έδρα τη Ρόδο.

Για την ίδρυση των ανωτέρω ερευνητικών φορέων 
ακολουθείται 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΄, ∆΄), που 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και αποτελούν 
προσωπικό ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή αυτο−
τελούς ινστιτούτου, που εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και έχουν υπο−
βάλει αίτηση εντός της τρίµηνης προ θεσµίας της πα−
ραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014, µπορούν 
να κριθούν για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης 
ερευνητή (Α΄, Β΄, Γ΄) εντός του φορέα του οποίου απο−
τελούν προσωπικό, σύµφωνα µε την εξής διαδικασία:
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Οι ΕΛΕ πρέπει να υποβάλουν συµπληρωµατική αίτηση 
στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθµίδα στην 
οποία θέλουν να κριθούν. Το γνωστικό αντικείµενο της 
υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον ∆ιευθυντή 
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− 
πονται 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 
∆.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 
προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014 ή εντάσ−
σονται σε θέση µε σχέση δηµοσίου δικαίου εφόσον 
πρόκειται για αντίστοιχη θέση σε δηµόσιο ερευνητικό 
ή τεχνολογικό 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 προσωπικό 
(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΄) εντός 
του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου του οποίου απο−
τελούν προσωπικό, σύµφωνα µε την εξής διαδικασία.

Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης πρέπει να 
υποβάλει συµπληρωµατική αίτηση στον φορέα, στην 
οποία θα αναφέρεται η βαθµίδα στην οποία θέλει να 
κριθεί. Το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέ−
σης προσδιορίζεται από τον ∆ιευθυντή του ινστιτούτου 
στο οποίο αυτός υπηρετεί, µετά από σύµφωνη γνώ−
µη του επιστηµονικού συµβουλίου του άρθρου 17 του 
ν. 4310/2014.

Οι υποψήφιοι για θέσεις ερευνητή πρέπει να διαθέτουν 
τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθµίδα, όπως 
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 προ−
βλέψεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισµού 
του φορέα τους.

Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύµφωνα µε το 
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 
∆.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή του ινστιτούτου και 
είναι δεσµευτική. Το προσωπικό της παρούσας περίπτω−
σης που κρίνεται επιτυχώς, συνάπτει σχέση εργασίας 
αορίστου ή ορισµένου χρόνου, αναλόγως της βαθµίδας 
στην οποία κατατάσσεται, όπως προβλέπεται στο άρ−
θρο 18 του ν. 4310/2014 ή εντάσσεται σε θέση µε σχέ−

ση δηµοσίου δικαίου εφόσον πρόκειται για αντίστοιχη 
θέση σε δηµόσιο ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα. Σε 
περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν 
την θέση (µόνιµη ή αορίστου χρόνου) που ήδη κατείχαν. 
Οι διαδικασίες 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 
αιτήσεων, κρίσεις που τυχόν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 
την ψήφιση του παρόντος επαναλαµβάνονται σύµφωνα 
µε τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος».

5.α. ∆ιαδικασίες 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 υπεβλήθη−
σαν µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4310/2014 και για 
τις οποίες δεν έχει εκδοθεί, έως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, απόφαση επιλογής ή εξέλιξης από την 
ειδική επιτροπή κριτών του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, 
εξετάζονται σύµφωνα µε το άρθρο 29, όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.

6. Λήγει η θητεία Περιφερειακών Συµβουλίων Έρευνας 
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 
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν εκδοθεί 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 10 του 
ν. 4310/2014, όπως αυτό ίσχυε, ανακαλούνται αυτοδι−
καίως και εκδίδονται εκ νέου σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος.

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 δια−
δικασία 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 
Υπουργού. 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 
παραγράφου λήγει µε την συγκρότηση του ΕΣΕΚ, σύµ−
φωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
12 του ν. 4310/2014, και πάντως το αργότερο µετά το 
πέρας τεσσάρων (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 λειτουργούν τα ΤΕΣ, τα οποία είχαν ήδη συστα−
θεί και λειτουργούσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 
ν. 1514/1985 (Α΄ 13), όπως ίσχυε και ασκούν τις αρµοδιό−
τητες που το ως άνω άρθρο τους ανέθετε πλην της 
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προβλεπόµενης από 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 νόµου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ΤΕΣ 
που συγκροτήθηκαν βάσει διατάξεων προγενέστερων 
του παρόντος νόµου.

10. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει λήξει 
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 
µέχρι έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος. Αν 
δεν καταστεί δυνατός ο διορισµός νέου διευθυντή εντός 
διαστήµατος έξι (6) µηνών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
αναθέτει προσωρινώς, στην µεν περίπτωση ερευνητικού 
κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ, στον αντιπρόεδρο 
του ∆.Σ., στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου, 
στον αναπληρωτή διευθυντή καθήκοντα διαχείρισης 
των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική 
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Εάν ο αντιπρό−
εδρος του ∆.Σ. ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του 
διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης 
ΕΚ ασκούνται από έναν από τους διευθυντές των ιν−
στιτούτων, σύµφωνα µε την παρ. 15 του άρθρου 15 του 
ν. 4310/2014, όπως ισχύει, µέχρι το διορισµό του νέου 
διευθυντή. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτού−
του ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή 
ινστιτούτου ασκούνται από τον αρχαιότερο ερευνητή 
α΄ βαθµίδας του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης 
αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθµίδας του 
ινστιτούτου, µετά από σύµφωνη γνώµη του ΕΣΙ.

11. Οι προκηρύξεις για τις θέσεις ∆ιευθυντών Ερευνη−
τικών Κέντρων, ∆ιευθυντών Κεντρικής ∆ιεύθυνσης και 
∆ιευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων, που εκδόθηκαν 
µετά την έναρξη ισχύος ν. 4310/2014 είναι νόµιµες και 
η διαδικασία επιλογής των ως άνω θέσεων πραγµα−
τοποιείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 4310/2014, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον παρόντα. 
Η προθεσµία 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ερευνητικών κέντρων 
ανασυγκροτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 15, εντός έξι (6) µηνών από 
τη δηµοσίευση του παρόντος. Έως τότε συνεδριάζει 
νοµίµως µε την υφιστάµενη κατά τη δηµοσίευση του 
παρόντος σύνθεσή του.

13. Ο αριθµός των υποψήφιων για το Εθνικό Συµβούλιο 
Έρευνας και Καινοτοµίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), τα Τοµεακά Ερευ−
νητικά Συµβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα Περιφερειακά Συµβούλια 
Έρευνας και Καινοτοµίας (Π.Σ.Ε.Κ.), καθώς και ο αριθµός 
των µελών των Επιστηµονικών Συµβουλίων (Ε.Σ.) των 
Ερευνητικών Κέντρων και των Επιστηµονικών Συµβου−
λίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται µε 
βάση την επιστηµονική αριστεία και σύµφωνα µε την 
εφαρµογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κάθε 
φύλο, βάσει του άρθρου 116 του Συντάγµατος, εφόσον 
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 ∆.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ µπορεί να προ−
σλαµβάνεται το αναγκαίο για τα ερευνητικά πλοία του 
ΕΛΚΕΘΕ προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου για πλήρη ή µερική απασχό−
ληση ή κατά πλουν. Επιτρέπεται επίσης µε την ίδια δια−
δικασία για τη στελέχωση της ναυτικής υπηρεσίας του 
κέντρου 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 ενοικιαζόµενα) του 
ΕΛΚΕΘΕ, µπορεί να χορηγηθεί κατά περίπτωση αποζη−
µίωση επιβίβασης, παραµονής και εργασίας σε πλωτά 
µέσα, αποζηµίωση υποβρύχιων εργασιών ή αποζηµίωση 
επιστηµονικών καταδύσεων. Οι εν λόγω αποζηµιώσεις 
δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό, αλλά το αντί−
στοιχο πρόγραµµα. Το ύψος και οι κατηγορίες προσωπι−
κού που µπορούν να λάβουν τις ανωτέρω αποζηµιώσεις 
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 
ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ.

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

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

«2. Όλες ή µέρος των µετοχών της Ανώνυµης Εταιρίας 
Επιστηµονικό Πάρκο Πάτρας (ΕΠΠ) δύνανται να περιέλ−
θουν στην αποκλειστική κυριότητα του Ι.Τ.Ε., κατόπιν κοι−
νής απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουρ−
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με την ως άνω 
απόφαση ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήµατα που 
αφορούν την µεταφορά των µετοχών του ΕΠΠ στο ΙΤΕ, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό λεπτοµερειακό ζήτηµα.»

18. ∆απάνες του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», οι οποίες πραγµατοποιήθη−
καν παρά την απουσία έγκρισης του προϋπολογισµού 
του από το εποπτεύον Υπουργείο, σύµφωνα µε το άρ−
θρο 63 του ν. 4270/2014, δεν πάσχουν ακυρότητας εξ 
αυτού του λόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Άρθρο 26
∆ιοικητικά 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 λέξεις «για τετρα−
ετή θητεία».

2. Τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων β΄ και δ΄ 
της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως 
ισχύει, καταργούνται.
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3. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 16 
του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως η παρά−
γραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς τροποποιή θηκε 
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 
αδυνατεί να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή 
µέρος των ως άνω αρµοδιοτήτων του ή να ενεργήσει 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες αρµοδιότητές του, υπο−
καθίσταται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση 
έκφρασης γνώµης ή έκδοσης εγκριτικής απόφασης η 
γνώµη ή η έγκριση θεωρείται ότι δόθηκαν µετά την 
άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την πε−
ριέλευση του ερωτήµατος ή της σχετικής απόφασης 
σε αυτό.

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Συγκλήτους 
των Ιδρυµάτων µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος σε 
εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου λόγω αδυ−
ναµίας λειτουργίας των Συµβουλίων είναι νόµιµες.»

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 όπως 
ισχύει, 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 
Οργανισµού κάθε Ιδρύµατος και του κατά το άρθρο 
6 Εσωτερικού του Κανονισµού, τα θέµατα που προ−
βλέπονται σε αυτούς ρυθµίζονται µε αποφάσεις της 
Συγκλήτου, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως».

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 ίδιων 
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 
συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα από τη σύστασή τους.

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 υπά−
γονται 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 ∆ιευθυντές Ερευνητικών Κέντρων 
ή Ινστιτούτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους ή µέρους αυτής από το 1997 έως το 2008, είχαν 
διατηρήσει το καθεστώς µελών ∆ΕΠ πλήρους απασχό−
λησης στο οικείο Α.Ε.Ι. ενώ παράλληλα εκτελούσαν 
αµισθί τα καθήκοντά τους ως ∆ιευθυντές Ερευνητικών 
Κέντρων ή Ινστιτούτων δεν αναζητούνται και διαγρά−

φονται. Επίσης, διαγράφονται οι τυχόν προσαυξήσεις 
και δεν εκτελούνται οι σχετικοί καταλογισµοί.

Άρθρο 27
Ρύθµιση θεµάτων Εκπαιδευτικού, ∆ιδακτικού,

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) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων, καθορίζονται η βαθµολογική και 
µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των µελών των 
ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθµίζονται τα 
σχετικά µε την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, 
όπως µονιµοποίηση, µετατάξεις, αποσπάσεις, η χορή−
γηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών, και κάθε άλλο 
θέµα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα 
αυτών.»

3. Για τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη των 
υπηρετούντων και των υπό διορισµό κατά τη δηµοσίευ−
ση του παρόντος µελών Ε.Ε.Π. και Ε.∆Ι.Π. των πανεπιστη−
µίων λαµβάνεται υπόψη ο αναγνωρισµένος συνολικός 
χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δη−
µόσιο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα µέλη Ε.Ε.Π. 
και Ε.∆Ι.Π. των Πανεπιστηµίων, από τη δηµοσίευση του 
παρόντος, και µέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού 
διατάγµατος 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 µε−
λών Ε.Τ.Ε.Π., λαµβάνεται υπόψη ο αναγνωρισµένος συ−
νολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού 
στο δηµόσιο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα µέλη 
Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων, από τη δηµοσίευση του 
παρόντος, και µέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού 
διατάγµατος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθµίδες 
του π.δ. 117/2002 (Α΄99). Για την κατάταξη σε βαθµίδες 
των µελών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των πανεπιστηµίων 
η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθµίδα υπολο−
γίζεται ως τριετής και ο αποµένων χρόνος λαµβάνεται 
υπόψη για την εξέλιξη στις επόµενες βαθµίδες. Όπου 
στις οικείες διατάξεις του π.δ. 118/2002, όπως ισχύει, 
αναφέρεται Ε.Ε.∆Ι.Π. Ι και Ε.Ε.∆Ι.Π. ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π. και 
Ε.∆Ι.Π., αντιστοίχως. Τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ εξακολουθούν να διατηρούν 
τη βαθµολογική τους κατάσταση και υπάγονται 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.∆Ι.Π. (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΡ.∆ΙΠ., 
Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια σε 
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αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόµενων στο άρθρο 29 
του ν. 4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.ΕΠ.. 
Για την ένταξη των µελών των ανωτέρω κατηγοριών 
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η 
διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαµβάνεται υπόψη για 
κάθε υπηρεσιακή, βαθµολογική και µισθολογική συνέ−
πεια. Ειδικότερα, από τη δηµοσίευση του παρόντος, τα 
υπηρετούντα µέλη των κατηγοριών Ε.Ε.∆Ι.Π. (κλάδων 
Ι και ΙΙ), Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Τ.Π. και ΕΡ.∆Ι.Π. που διαθέτουν τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011) τυπι−
κά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές 
θέσεις ή συνιστώµενες µε µετατροπή των θέσεών τους, 
ενώ τα µέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα 
εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπα−
γείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση από−
κτησης των τυπικών προσόντων των κατηγοριών προ−
σωπικού Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα µέλη εντάσσονται 
σε οργανικές θέσεις µε την ίδια διαδικασία. Για την 
ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτεί−
ται η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών για γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής 
και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν 
είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής δια−
τριβής 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 
άρθρου 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 υπηρετούν στα 
Α.Ε.Ι. µετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις 
των προβλεπόµενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 
µελών κατηγορίας Ε.∆Ι.Π., µε αντίστοιχη κατάργηση 
της κατεχόµενης πριν από την ένταξη θέσης τους. 
Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται 
σε θέσεις κατηγορίας Ε.∆Ι.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.∆Ι.Π..»

6. Για τις εκπαιδευτικές άδειες και µετατάξεις των µε−
λών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του π.δ. 147/2009 (Α΄189), όπως ισχύουν. Οι ίδιες διατά−
ξεις του ως άνω προεδρικού διατάγµατος εφαρµόζονται 
αναλογικά και για τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων, 
καθώς και των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 
υπηρετούν σε Τ.Ε.Ι. και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Επιπροσθέτως, 
µπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για µεταδι−
δακτορική έρευνα ενός έτους µε τις προβλεπόµενες 
κάθε φορά αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι 
µηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύµφωνα µε όρους 
και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται µε κανονιστική 
απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύµατος. Από της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος είναι δυνατή η µετάταξη 
από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήµια. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσί−
ευση του παρόντος διαδικασίες µετατάξεων ή αιτήσεις 
χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών συνεχίζονται και ολο−
κληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

7. Τα υπηρετούνται µέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.∆Ι.Π., τα οποία 
εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από τις κατηγορίες 

των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. I και II, Ε.ΤΕ.Π. ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.∆Ι.Π. ή 
των µονίµων διοικητικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τα οποία δεν 
έχει καθοριστεί γνωστικό αντικείµενο, µπορούν να υπο−
βάλλουν σχετική αίτηση στην ακαδηµαϊκή µονάδα που 
υπηρετούν για τον καθορισµό του. Για τον καθορισµό 
του, λαµβάνεται υπόψη το διδακτικό ή επιστηµονικό − 
ερευνητικό έργο ή µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του 
αιτούντος. Ο καθορισµός του γνωστικού αντικειµένου 
γίνεται µε διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και εκ−
δίδεται ύστερα από απόφαση της ακαδηµαϊκής µονάδας 
(Συνέλευσης του Τµήµατος, Κοσµητείας της Σχολής ή 
Συγκλήτου) στην οποία υπηρετεί ο αϊτών. Στα Τµήµα−
τα στα οποία λειτουργούν Τοµείς, για την έκδοση της 
απόφασης από τη Συνέλευση απαιτείται η προηγούµενη 
γνώµη του Τοµέα στον οποίο υπηρετεί ο αϊτών. Η ως 
άνω διαδικασία απαιτείται και για την περίπτωση µε−
ταβολής 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 
περίπτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012 
(Α΄ 54) µετά τη λέξη «(Ε.∆.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 
Ίδρυµα και κατανέµονται µε απόφαση της Συγκλήτου 
στα Τµήµατα, στις Σχολές ή στο Ίδρυµα, ύστερα από 
εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσµητόρων ή των Προ−
έδρων Τµηµάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τµήµατος, οι θέσεις των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Ε.Π. µπορούν 
να κατανέµονται στους Τοµείς σύµφωνα µε το γνωστικό 
τους αντικείµενο.»

β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυ−
µα και να κατανέµονται µε απόφαση της Συγκλήτου 
στις Σχολές ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των 
Κοσµητόρων. Με απόφαση της Κοσµητείας οι θέσεις 
Ε.Τ.Ε.Π. κατανέµονται στα Τµήµατα, ενώ µε απόφαση 
της Συνέλευσης 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.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι η Συ−
νέλευση του Τµήµατος. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις 
ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυµα, η αρµοδιότητα αυτή 
ασκείται από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο 
αντίστοιχα.»

10. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικα−
θίσταται 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 
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και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων 
αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής 
αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθµίζονται από 
τον Οργανισµό του ιδρύµατος και µέχρι τη δηµοσίευ−
σή του µε κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για 
την έκδοση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής 
λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 
του π.δ. 147/2009 (Α΄ 189). Οι ίδιες διατάξεις εφαρµό−
ζονται αναλογικά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού 
του παρόντος άρθρου των πανεπιστηµίων, των Τ.Ε.Ι. 
και της ΑΣΠΑΙΤΕ.»

11.α. Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.∆Ι.Π. υποχρεούνται να παρευ−
ρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους είκοσι δύο 
(22) ώρες εβδοµαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανεµη−
µένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες και 
να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό έργο µε αριθµό 
διδακτικών ωρών ανάλογο µε αυτό των µελών ∆ΕΠ, 
καθώς και κάθε µορφής επιστηµονικό−ερευνητικό έργο.

β. Τα µέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται 
στους πανεπιστηµιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες 
εβδοµαδιαίως, 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, 
τροποποιείται 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 Καθη−
γητών της σχολής και δύνανται να συµµετέχουν στην 
επίβλεψη 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.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..

γ. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρ−
θρου 14 του ν. 4369/2016 (Α΄33), προστίθεται φράση:
«, καθώς 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.∆Ι.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΄ µέρους 
του ν. 3205/2003 µέχρι τις 31.12.2015 θεωρείται νόµιµη, 
λαµβάνοντας υπόψη όλου του αναγνωρισµένου χρό−
νου υπηρεσίας τους. Οι καταβληθείσες αποδοχές του 
ανωτέρω προσωπικού µέχρι τις 31.12.2015 θεωρούνται 
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.∆Ι.Π., σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 και 5 της παρ. 3 του 
άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), τα µέλη Ε.∆Ι.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.∆Ι.Π. 
τα οποία εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από την 
κατηγορία των µελών Ε.Τ.Ε.Π. ή των µονίµων διοικητικών 
υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου 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 απαλ−
λάσσονται µέρους ή του συνόλου των διδακτικών τους 
καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του 
Ιδρύµατος στο οποίο υπηρετούν ύστερα από γνώµη του 
οικείου Τµήµατος.

Οι Πρόεδροι των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των επο−
πτευόµενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους, δύνανται να απαλλάσσονται των διδακτικών και 
διοικητικών 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) 
αντικαθίσταται 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 ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου, και του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 
Ελλάδος, των Κοσµητόρων και των Προέδρων Τµηµάτων 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), 
για την πρόσληψη επιστηµόνων αναγνωρισµένου επι−
στηµονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού δι−
πλώµατος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής 
εµπειρίας µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου για τη 
διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστηµονικού 
έργου εφαρµόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της 
χώρας και στο σύνολο των Τµηµάτων τους και δεν αφο−
ρούν µόνο µέλη ∆ΕΠ ή ΕΠ ή καθηγητές ή υπηρετούντες 
Λέκτορες. 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 ακα−
δηµαϊκά έτη 2011−2012, 2012−2013, 2013−2014 και 2014−2015, 
οι οποίες αφορούσαν εγκεκριµένες πιστώσεις δυνάµει 
αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.

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

«Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου και 
ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων Καθηγητών 
συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των 
καθηκόντων τους ως χρόνος παραµονής στη βαθµίδα 
που υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης 
του Τµήµατος, από την οποία θα προκύπτει ότι ο Κα−
θηγητής ασκούσε καθ’ όλο το χρόνο της αναστολής 
των καθηκόντων 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 



 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2083

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 ∆ΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη δι−
άρκεια της άδειας.

β) Στη ρύθµιση της περίπτωσης α΄ της παρούσας 
παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις των Κα−
θηγητών 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 ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης του Τµήµατος, ορίζεται για κάθε υποψήφιο 
διδάκτορα ως επιβλέπων καθηγητής και µε την προϋ−
πόθεση ότι συναινεί ο οριζόµενος καθηγητής του ίδιου 
ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό για το 
οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας. Με την 
ίδια διαδικασία µπορεί να ορίζονται περισσότεροι του 
ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή 
αντίστοιχης 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 συνεπίβλεψη. 
Η συνεργασία συνίσταται στον ορισµό, για κάθε υποψή−
φιο 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 
οποία πρέπει να πληρούν τα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. για να 
συνεργάζονται µε τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων της 
ηµεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
µε συνεπίβλεψη, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τη 
σύµπραξη θέµα ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»

8. Κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών των 
συνεδριάσεων 20.2.2012 (Β΄ 1317) και 22.3.2012 (Β΄ 1649) µε 
τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, 
µονιµοποίησης, διορισµού σε θέσεις καθηγητών οποιασ−
δήποτε βαθµίδας σε εφαρµογή του προγενέστερου, 
του ν. 4009/2011, νοµοθετικού καθεστώτος και για τους 
οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώµα έως την 
31η ∆εκεµβρίου 2012.

∆ιαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης οι 
οποίες 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 επιγενό−
µενης ανάκλησης ή ακύρωσης για λόγο που αφορούσε 
τη νοµιµότητα εφαρµογής των αποφάσεων αυτών της 
Συγκλήτου.

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 Πανεπι−
στηµιακής Εκπαίδευσης, του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνο−
λογικής Εκπαίδευσης και του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δύναται να απαλλάσσο−
νται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα στο 
Πανεπιστήµιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»

10. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, καθώς 
και την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη 
λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«Ι.Τ.Υ.Ε. − ∆ιόφαντος», µπορούν να επανασυνάπτονται ως 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις µί−
σθωσης έργου µέχρι και τις 30.6.2017 ατοµικές συµβάσεις 
µίσθωσης έργου ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρό−
νου 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 καλυφθούν αποκλειστικά 
από ίδιους πόρους των φορέων και δεν θα βαρύνουν τον 
τακτικό τους προϋπολογισµό ή την κρατική τους επιχο−
ρήγηση. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή 
των συµβάσεων αυτών ως συµβάσεων αορίστου χρόνου, 
καθώς και η αναγνώριση οποιωνδήποτε άλλων δικαιω−
µάτων απορρέουν από τις συµβάσεις αυτές.

Άρθρο 29
Ρύθµιση θεµάτων του ∆ιεπιστηµονικού

Οργανισµού Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης

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

«9. α. Μεταπτυχιακός τίτλος µουσικών, θεατρικών και 
σπουδών χορού οµοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ο 
οποίος απονεµήθηκε µετά από εισαγωγή και φοίτηση 
σύµφωνα µε τον κανονισµό µεταπτυχιακού προγράµ−
µατος του εν λόγω Α.Ε.Ι., αναγνωρίζεται αυτοτελώς 
χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. µε τις 
εξής προϋποθέσεις:

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 
απονοµής του τίτλου.

β. ∆ιδακτορικό 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 
ενηµέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συµµετοχή σε 
συνέδρια, η οποία καταβάλλεται στο µόνιµο και έκτα−
κτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων 
δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα και δεν πραγµα−
τοποιείται παρακράτηση φόρου από τις οικονοµικές 
υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των φορέων των ερευ−
νητών. 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 
φορολογητέα έσοδα του υπόχρεου.»
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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 προ−
µηθευτών −χορηγητών, για προµήθειες των ειδών που 
αναφέρονται 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 ∆ια 
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 ∆εύτερης Ευκαιρίας 
του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), οι εργαζόµενοι 
στο ∆ιδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 
(∆ΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
µίου Αθηνών, οι εργαζόµενοι στο ∆ιδασκαλείο Ξένων 
Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
µίου Αθηνών, καθώς και οι εργαζόµενοι στο Σχολείο 
Ελλη− νικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
µίου Θεσσαλονίκης 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 µηχα−
νηµάτων 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 
εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυµη εταιρία µε την επω−
νυµία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥ−
ΓΕΝΙ∆ΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» για χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπό τη 
ρητή προϋπόθεση της συµµετοχής στο µετοχικό της 
κεφάλαιο µε ποσοστό άνω του 80% του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή της διατή−
ρησης από το ίδιο Ίδρυµα της διαχείρισης, καθώς της 
προϋπόθεσης ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν 
του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστη−
µιακών ιατρών».

β. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.) µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και έγκρι−
ση της Συγκλήτου, δύναται να συνάπτει προγραµµατικές 
συµβάσεις ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή 
συµβάσεις µίσθωσης έργου µε το «ΕΥΓΕΝΙ∆ΕΙΟΝ ΘΕ−
ΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
µε την προϋπόθεση ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), διαθέτει άνω του 90% 
των µετοχών του, προς αποκλειστική υποστήριξη της 
έρευνας, εκπαίδευσης και λειτουργίας των Πανεπιστη−
µιακών Μονάδων του και τη χρήση χώρων και ιατρο−
τεχνολογικού εξοπλισµού µεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του 
Θεραπευτηρίου.»

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 πραγµα−
τοποίηση της µετεγγραφής δεν προβλέπεται από το 

νοµοθετικό πλαίσιο περί µετεγγραφών, η Επιτροπή Κατ’ 
Εξαίρεση Μετεγγραφών µε οµόφωνη απόφασή της, δύ−
ναται όλως εξαιρετικώς να εισηγείται στον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων την έκδοση σχε−
τικών 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 πα−
ραγράφου, ο αριθµός αυτών, ο τρόπος της κάλυψης 
της δαπάνης και το ύψος αυτής, τα ποσά που χορη−
γούνται στους δικαιούχους και κάθε αναγκαίο θέµα 
για την απονοµή, την καταβολή τους και την επιλογή 
των δικαιούχων, καθώς και τα αντίστοιχα προγράµµα−
τα και οι διατάξεις που τα διέπουν, ορίζονται ύστερα 
από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ., µε 
κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµικών ή/και 
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 
αναλόγως του εάν η χρηµατοδότηση προέρχεται από 
τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή και το Πρόγραµµα ∆η−
µοσίων Επενδύσεων αντιστοίχως.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) 
αντικαθίσταται 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 από−
φαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ.. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευµάτων και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ. και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κα−
θορίζεται η αποζηµίωση κάθε αξιολογητή, καθώς και 
οι λοιπές σχετικές δαπάνες που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση. Η αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερη 
των ογδόντα (80,00) ευρώ ανά αξιολογούµενη αίτηση, 
ανάλογα µε το αντικείµενο της αίτησης, και το συνο−
λικό ετήσιο ποσό αποζηµίωσης κάθε αξιολογητή δεν 
θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων 
(2.400,00) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθµού των αξιολο−
γήσεων που διενεργούνται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

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 ∆ιδα−
κτικού Επιστηµονικού Προσωπικού(∆.Ε.Π.) ή οµότιµους 
καθηγητές των τµηµάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., ή 
εκπαιδευτικούς της δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης 
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πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικής, 
Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής 
Φιλολογίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχι−
στον δύο εισηγητές θεµάτων για κάθε εξεταζόµενη 
γλώσσα από τα προαναφερόµενα µέλη. Η θητεία των 
µελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του 
επόµενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρό−
εδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής 
Επιτροπής, εκ των µελών αυτής, καθώς και ένας Γραµ−
µατέας µε τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους 
της Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων, κλάδου ΠΕ, που έχουν γνώση µίας 
ξένης γλώσσας ή από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας 
εκπαίδευσης των κλάδων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 
Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και 
Τουρκικής Φιλολογίας. Για τη διοικητική υποστήριξη 
της ως άνω Επιτροπής 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 
απονοµή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της 
προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαί−
δευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση 
προσωπικού στις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄226) και 
για την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιο−
ρισµό της επταετίας.

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), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Αίτηση παραίτησης µόνιµου εκπαιδευτικού πρωτο−
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υποβάλ−
λεται το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου θεωρείται ότι 
έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλλη−
λική 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 Απριλίου 
θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλ−
ληλική τους σχέση. Οι εκπαιδευτικοί παραµένουν στην 
υπηρεσία 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 ∆οµές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και στις Ειδικές 
Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης».

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

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανοµή των οργανικών 
θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης σε ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή 
µετάθεσης, 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 ενισχυ−
τικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, 
στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όµορο αυτού, ββ) σε 
γραµµατειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν 
ή σε όµορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της 
εκπαίδευσης στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία 
υπηρετούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη 
συµπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου 
αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο ∆ιευ−
θυντή Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε 
την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι 
ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ει−
δικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτι−
κοί ή σε σχολεία της οικείας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. 
Η απασχόληση για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού 
διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται µε 
απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας ή ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνώµη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣ∆Ε, λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν τις κείµενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκ−
παιδευτικών µετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε 
διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο 
σχολείο της οικείας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η από−
φαση του ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης περί συµπλήρωσης του υποχρεωτικού 
ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται µε απόφαση 
του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των οικείων 
∆ιευθυντών Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί−
δευσης η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης 
για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωρα−
ρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά 
εντός του Σεπτεµβρίου εκάστου διδακτικού έτους.

Ειδικότερα, για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, 
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώ−
νεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ότι 
έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωρά−
ριο για κάθε µία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις 
σχολικές µονάδες της οικείας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η συµπλήρωση του 
διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτή−
των πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
γίνεται σε σχολικές µονάδες και των δύο (2) βαθµί−
δων εκπαίδευσης, µε προτεραιότητα στη βαθµίδα στην 
οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Η κατανοµή και η ανωτέ−
ρω συµπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου 
των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθµιας και δευτερο−
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βάθµιας Εκπαίδευσης καθορίζονται µε απόφαση του 
οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη των 
ΠΥΣ∆Ε/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέµα αυτό σε 
κοινή συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή πραγµατοποιείται 
µε ευθύνη του αρµόδιου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Πρω−
τοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υποχρε−
ωτικά εντός του πρώτου δεκαηµέρου του Σεπτεµβρίου 
εκάστου διδακτικού έτους, ο οποίος ορίζει τον Πρόεδρο 
της κοινής συνεδρίασης.

Η κατά τα προηγούµενα εδάφια απασχόληση θεωρεί−
ται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, µε όλες τις 
απορρέουσες από αυτό συνέπειες.

β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού 
έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται 
αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. Η ανά−
θεση συµπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη 
διδακτικών αναγκών γίνεται µε ευθύνη των οικείων ∆ιευ−
θυντών Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο 
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 
∆ιευθυντών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 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), 
όπως 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 
σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και µε αποσπά−
σεις διάρκειας ενός σχολικού έτους µονίµων εκπαιδευ−
τικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξηµένα ακαδηµαϊκά 
προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των 
θέσεων µε θητεία. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που 
αποσπώνται γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε 
ΕΠ.Ε.Σ. ανακοινώνει πριν το τέλος του σχολικού έτους, 
σε χρονικό διάστηµα που ορίζει η ∆ΕΠΠΣ, τις κενές ή 
κενούµενες 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 αξι−
ολογικό πίνακα, αποδίδοντας σε κάθε προσόν τα µόρια 
που προβλέπονται για τις θέσεις µε θητεία. Ο συνολικός 
πίνακας κυρώνεται µε απόφαση της ∆.Ε.Π.Π.Σ, η οποία 
υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρµόδια κεντρικά υπη−
ρεσιακά συµβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣ∆Ε). Η απόσπαση των 
εκπαιδευτικών διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αποσπάσεων 
εκπαιδευτικών.

Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν 
για οποιονδήποτε λόγο ανάγκες αναπλήρωσης εκπαι−
δευτικών που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαµβάνονται 
αναπληρωτές, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξηµένα 
ακαδηµαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την 
πλήρωση των θέσεων µε θητεία. Για την επιλογή των 
εκπαιδευτικών που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε το 
προηγούµενο εδάφιο, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκλη−
ση ενδιαφέροντος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν κα−

ταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών µε αυξηµένα 
ακαδηµαϊκά προσόντα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα 
κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπλη−
ρωτών εκπαιδευτικών των µη πρότυπων και πειραµα−
τικών σχολείων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που 
επιλέγονται γίνεται µε απόφαση της ∆.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 ∆ιδακτικού Προ−
σωπικού (Ε.∆Ι.Π.) των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., µε 
ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης και της δαπάνης της 
µισθοδοσίας 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 επιστηµονι−
κά 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 αλλο−
δαπής 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 
αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα µέλος Ε.∆Ι.Π. 
που ορίζονται από τον Κοσµήτορα.

Η µετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας 
Εργαστηριακού ∆ιδακτικού 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.∆Ι.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.∆Ι.Π. των Α.Ε.Ι., όπως κάθε φορά 
ισχύουν. Για τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη 
των µετατασσοµένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο 
συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο 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 δι−
άρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθµίδα υπολο−
γίζεται ως τριετής και ο αποµένων χρόνος λαµβάνεται 
υπόψη για την εξέλιξη στις επόµενες βαθµίδες. Μετά την 
ένταξη στην κατηγορία Ε.∆Ι.Π. το προσωπικό που µε−
τατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 
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(Α΄ 195) και όλων των ισχυόντων νόµων που αφορούν 
όλα τα µέλη Ε.∆Ι.Π. των Α.Ε.Ι..

Η µετάταξη δύναται να πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα 
από το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει από προ−
ηγούµενη 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, ιδρύµα−
τα και λοιπούς φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων στο εσωτερικό ή 
στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην κείµενη 
νοµοθεσία για τους λοιπούς υπαλλήλους του δηµοσίου 
τοµέα».

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 διοικη−
τικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο 
εξάµηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, 
αξιολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της επόµενης 
παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η 
θητεία 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 προη−
γούµενες παραγράφους, για τους µεν αξιολογούµενους 
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 συνιστά λόγο 
καταγγελίας της σύµβασής τους, για τους δε αξιολο−
γούµενους 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 
πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσ−
διορίζεται 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 λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και 
β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές µονάδες αποµακρυσµέ−

νων, δυσπρόσιτων και παραµεθόριων περιοχών ή πε−
ριοχών µε δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις 
οποίες απαιτείται µεταφορά/µετακίνηση νηπίων σύµφω−
να µε τις ισχύουσες διατάξεις νόµων και κανονιστικών 
πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθµού των 
µαθητών ανά τµήµα έχει ο οικείος ∆ιευθυντής Πρωτο−
βάθµιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
καθορίζεται ο αριθµός των µαθητών που αντιστοιχεί σε 
κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν 
µέσα στα παιδικά κέντρα µπορεί να είναι µονοθέσια 
ή πολυθέσια, ανάλογα µε τον αριθµό των νηπίων που 
φοιτούν και µε βάση την αντιστοιχία µιας θέσης νηπι−
αγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια.»

β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το 
σχολικό 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 
νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δηµοτικού σχο−
λείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του 
προηγούµενου 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 ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων πρω−
τοβάθµιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 
(Α΄ 71), όπως ισχύουν, αφορούν σε σχολικές µονάδες 
οργανικότητας τεσσάρων θέσεων και άνω. ∆ιευθυντής 
σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της 
οποίας η λειτουργικότητα διαµορφώνεται σύµφωνα 
µε τον απαιτούµενο αριθµό µαθητών εντός του µηνός 
Σεπτεµβρίου κάτω των τεσσάρων τµηµάτων, ορίζεται 
για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάµενος 
της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. Ο ορισµός αυτός 
γίνεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυ−
ντή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
ύστερα από γνώµη του αρµόδιου περιφερειακού συµ−
βουλίου 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 οι−
κείου ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Από την 
ηµεροµηνία της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη 
του σχολικού έτους το επίδοµα, το υποχρεωτικό ωρά−
ριο διδασκαλίας, καθώς και η µοριοδότηση της θέσης 
προσαρµόζονται ανάλογα.

2. Οι θέσεις Προϊσταµένων διθέσιων και τριθέσιων 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που 
προκηρύσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφα−
λαίου Β΄ του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύουν, αφο−
ρούν σε σχολικές µονάδες οργανικότητας δύο και τριών 
θέσεων. Προϊστάµενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής 
µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η λει−
τουργικότητα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον απαιτού−
µενο αριθµό µαθητών εντός του µηνός Σεπτεµβρίου 
σε τέσσερα τµήµατα και άνω, ορίζεται για το σχολικό 
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έτος αυτό προσωρινά ως Αναπληρωτής ∆ιευθυντής της 
συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. Ο ορισµός αυτός γί−
νεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστε−
ρα από γνώµη του αρµόδιου περιφερειακού συµβουλίου 
επιλογής του άρθρου 16 παρ. 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), 
όπως ισχύει. Η γνώµη του συµβουλίου διατυπώνεται 
ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου ∆ιευθυντή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 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.

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό 
έτος 2016−2017.

Άρθρο 37
Ρύθµιση θεµάτων εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) εφαρ−
µόζεται και για τους µαθητές των: α) Γενικών και Επαγ−
γελµατικών Λυκείων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου, 
που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, 
β) του Γενικού και Επαγγελµατικού Λυκείου Ιθάκης που 
ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, γ) του Γενι−
κού Λυκείου Μύτικα της ∆ηµοτικής Ενότητας Αλυζίας, 
που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρ−
νανίας, δ) του Γενικού Λυκείου Αστακού της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αστακού, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενό−
τητα Αιτωλοακαρνανίας και ε) των λυκειακών τάξεων 
του Γυµνασίου Παλαίρου, του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας, 
του Γενικού Λυκείου Κατούνας, του 1ου Επαγγελµατι−
κού Λυκείου Βόνιτσας του ∆ήµου Ακτίου−Βόνιτσας, που 
ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

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 ∆ηµοκρατία της Γερµανίας των οποίων 
φορείς είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές 
αρχές συνεχίζουν να ενισχύονται σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις 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 
εδάφιο 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 
άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), οι οποίοι δεν υπέβα−
λαν αίτηση για την υπαγωγή τους στις ανακοινώσεις 
του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης για οποιονδήποτε λόγο και 
για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη 

απόλυσης, εφόσον τους καταβλήθηκε το 75% του µι−
σθού 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
∆ιάθεση εκπαιδευτικών στα δηµόσια Ι.Ε.Κ.

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

«10. Με απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαί−
δευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση 
των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρµοδιότητα 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης, εισήγηση 
του αρµόδιου ΠΥΣ∆Ε και πρόταση του οικείου ∆ιευ−
θυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η 
ολική ή µερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στα δηµόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε 
όσα εδρεύουν στην περιοχή αρµοδιότητας της οικείας 
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για την κά−
λυψη 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 εδάφιο 
και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ..

Θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της παραγράφου 
αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 42
Ρύθµιση Θεµάτων ∆ια Βίου Μάθησης

(Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ.)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) 
όπως 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., καθώς 
οι απόφοιτοι δοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνα−
νται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των 
Ι.Ε.Κ. απαλλασσόµενοι από τα µαθήµατα τα οποία ήδη 
έχουν 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.∆.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ. 
καθορίζονται, µε βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων 
και το περιεχόµενο των σπουδών, η κατάταξή τους 
σε εξάµηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι 
όροι και η διαδικασία για τη µετάβαση από ένα επίπεδο 
κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδι−
κότερο, 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 εκ−
δίδονται ειδικοί Κανονισµοί Λειτουργίας τους, µε τους 
οποίους, πέραν των θεµάτων που αναφέρονται στην πα−
ράγραφο 3 του άρθρου 17, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικά 
θέµατα λειτουργίας και στελέχωσής τους, όπως θέµα−
τα εκπαιδευτικής µεθοδολογίας, ειδικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού, ειδικοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
εποπτικών µέσων, ειδικών διαδικασιών και επιτροπών 
αξιολόγησης, υποδοµών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
θέµα σχετίζεται µε το περιεχόµενο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και τη φυσιογνωµία τους».
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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.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. 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 τµηµατική.»

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 
εαρινό εξάµηνο, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάµηνα και 
επιµερίζεται σε τέσσερα (4) εξάµηνα θεωρητικής και 
εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 
1.200 διδακτικές ώρες, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα προ−
γράµµατα σπουδών, και σε ένα (1) εξάµηνο Πρακτικής 
Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 
H Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία µπορεί να πραγµατο−
ποιείται και τµηµατικά µετά την ολοκλήρωση των δύο 
πρώτων εξαµήνων. Ο µέγιστος αριθµός ανά εκπαιδευτή 
καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόµενους, σε εργα−
στηριακά ή θεωρητικά ή και µεικτά µαθήµατα. ∆ικαίωµα 
φοίτησης στα Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας 
µη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώ−
τατης εκπαίδευσης.»

3. α) Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 αντικα−
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 
λεπτοµέρεια για την πλήρωση των θέσεων ∆ιευθυντών 
και Υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ. και Σχολείων ∆εύτερης 
Ευκαιρίας (Σ.∆.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 ∆ιευθύνσεων 
∆ια Βίου Μάθησης οι οποίες δεν συγκροτήθηκαν κατά 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού, περιέρχονται στη ∆ι−
εύθυνση ∆ια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας 
∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Όπου στις διατά−
ξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή άλλων διατάξεων νόµου, 
αναφέρονται ∆ιευθύνσεις ∆ια Βίου Μάθησης (∆.∆.Β.Μ.) 
νοείται εφεξής η ∆ιεύθυνση ∆ια Βίου Μάθησης της Γενι−
κής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Το 
προσωπικό το οποίο έχει µεταταγεί στις καταργούµενες 
∆∆ΒΜ βάσει της παραγράφου 10 του καταργούµενου 
άρθρου µε διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Παι−
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. 
της χώρας εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτά.

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

«2. Η ίδρυση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας γί−
νεται ύστερα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ια Βίου 
Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας ∆ια 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 επικαιροποι−
ούνται από τους φορείς που κατά περίπτωση αδειοδο−
τούν 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) ∆ήλωση 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 
άδειας µε την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική 
τεκµηρίωση 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 υπο−
βολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, 
όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.

β) Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν σύµφωνα µε τις 
περιπτώσεις 5α και 5β της υποπαραγράφου Θ.18 της 
παραγράφου Θ΄ υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευ−
όµενη µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 
χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και 
των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 
8 και 10 της υποπαραγράφου 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 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Πα−
ράρτηµα µε τα προγράµµατα σπουδών και τις ειδικότη−
τες που λειτουργούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµο−
θεσία και στην άδεια των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και ∆ύο προσαρτάται Παράρτηµα µε τα 
προγράµµατα σπουδών, µε απόφαση του Προϊσταµένου 
του αρµοδίου Τµήµατος ή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης. 
Η απόφαση αυτή τροποποιείται µε την ίδια διαδικασία, 
κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρ−
τισης.»

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

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

«Για την άσκηση των επαγγελµάτων του κοµµωτή−κου−
ρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών−ποδιών απαιτείται η 
κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης 
και κατάρτισης:

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

σης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής «Κοµµώσεων και Βαφής Μαλ−
λιών» ή Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρ−
τισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α΄ 
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Κύκλου σπουδών «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος 
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 τίτλος 
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 
αποφοίτους των Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Κ.) µετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης 
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 
(ΕΠΑ.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, ειδικότητας 
«Κοµµωτικής Τέχνης» και έξι (6) µήνες προϋπηρεσία.

στ) ∆ίπλωµα επαγγελµατικής ειδικότητας εκπαίδευ−
σης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους 
αποφοίτους Ι.Ε.Κ. µετά από πιστοποίηση ή ισότιµος τίτ−
λος σπουδών της αλλοδαπής.

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 ∆ια Βίου Μάθησης 
(Κ.∆.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 
πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

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 αλ−
λοδαπής και έξι (6) µήνες προϋπηρεσία.

β) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, επιπέδου 
Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ει−
δικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπι−
σµού νυχιών» ή ∆ίπλωµα 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 ∆ια Βίου Μάθησης 
(Κ.∆.Β.Μ.),συµβατό µε το εκάστοτε ισχύον επαγγελµατι−
κό 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 παραπάνω 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 
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, 
έχουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα της αντίστοιχης 
ειδικότητας, 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, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ειδικά στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύ−
µατος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, για την 
κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία αφορούν κυ ρίως 
σε πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα και, έως και τη 
15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους, δεν έχει καταστεί 
δυνατή η πλήρωσή τους, προσλαµβάνονται αναπλη−
ρωτές ή και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του παρόντος άρθρου, µε την ανάληψη του 
σχετικού µισθολογικού κόστους εξολοκλήρου και αµι−
γώς από ίδιους πόρους του Ιδρύµατος ως µη επιχορη−
γούµενου από τον τακτικό προϋπολογισµό. Με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που µπορεί να πε−
ριλαµβάνονται στο βιογραφικό σηµείωµα ή στην κατά 
τα ανωτέρω συστατική επιστολή, από τα οποία διαπι−
στώνεται 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκ−
παίδευσης είναι αρµόδιο για:

α) τις µεταθέσεις εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκ−
παίδευσης,

β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας,
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 Εκ−

παίδευσης,
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β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκ−
παίδευσης,

γ) τις µετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκ−
παίδευσης,

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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιεθνές Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής 
Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,

γ) κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τµήµατα Ελ−
ληνικών Σπουδών ή σε άλλες δοµές διδασκαλίας της 
ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, που λειτουργούν 
σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
και σε ανάλογα ιδρύµατα ερευνών του εξωτερικού, την 
απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχω−
ση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων ∆ιε−
θνών Οργανισµών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών µελών 
επιτροπής των θεµάτων του εθνικού Baccalaureat και 
την έκδοση εντολής µετακίνησής τους,

δ) κάθε θέµα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάστα−
ση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω 
σχολικές µονάδες,

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

στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προ−
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξω−
τερικό,

ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση 
θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και

η) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

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 παρα−
γράφου 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 κα−
ταργούνται:

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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστώνται αναδρο−
µικά από 23.9.2015 και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 67 του ν. 1943/1991 δύο (2) επιπλέον θέσεις 
δηµοσιογράφων για τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρµό−
διο για τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου ∆ιοικητι−
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
και δύο (2) επιπλέον θέσεις δηµοσιογράφων για τον 
Αναπληρωτή Υπουργό, αρµόδιο για τις υπηρεσίες του 
πρώην Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, για την κάλυψη συναφών αναγκών τους.

2. Η πρόσληψη των δηµοσιογράφων στις ως άνω θέσεις, 
ανατρέχει στο χρόνο έναρξης εκτέλεσης των καθηκό−
ντων των θέσεων αυτών, στη δε σύµβασή τους τίθεται 
υποχρεωτικά ο όρος, ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και 
χωρίς αποζηµίωση και ότι ο προσληφθείς απολύεται µε 
την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Αναπληρωτή 
Υπουργού, τις ανάγκες του οποίου καλύπτει.

3. Η προκαλούµενη δαπάνη επιβαρύνει τις πιστώ−
σεις των προϋπολογισµών των Υπηρεσιών των πρώην 
Υπουργείων ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κατ’ αντιστοιχία του Αναπληρωτή Υπουργού, 
του οποίου οι ανάγκες καλύπτονται από τους αντίστοι−
χους δηµοσιογράφους.»

Άρθρο 47

1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίω−
µα επί του συνόλου ακινήτων αδιάθετων, υπόλοιπων 
εφαρµογής στεγαστικών προγραµµάτων του Υπουρ−
γείου Υγείας, τα οποία αφορούν και σε εκτάσεις, οι 
οποίες απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
(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 κατοικίας, ακινήτων, που έχουν 
περιέλθει στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας για 
εφαρµογή στεγαστικών προγραµµάτων µέσω συµβά−
σεων µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς, από το Υπουργείο Οι−
κονοµικών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και από δήµους, µεταφέρονται αυτοδικαίως 
από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, 
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 
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αντάλλαγµα µε την επιφύλαξη των κειµένων διατάξεων 
περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών.

2. Εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση 
του παρόντος υποχρεούται η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραµµα τείας 
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διενέργεια απο−
γραφής όλων των ακινήτων, που κατά τις διατάξεις της 
προηγούµενης παραγράφου περιέρχονται στην κυριό−
τητα του ως άνω Υπουργείου, και στην υποβολή των 
σχετικών εκθέσεων στον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας. 
Απόσπασµα της έκθεσης απογραφής των ως άνω ακινή−
των, που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, και των λοιπών εµπράγµατων δικαιωµάτων επί 
των ως άνω ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία 
βιβλία του υποθηκοφυλακείου.

3. Η αξιοποίηση (εκµίσθωση, εκποίηση, παραχώρη−
ση µε ή άνευ ανταλλάγµατος κλ.π.) και διαχείριση της 
ακίνητης περιουσίας των παραγράφων 1 και 2 του πα−
ρόντος άρθρου πραγµατοποιούνται µε αποφάσεις του 
Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας.

Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 104/1973 (Α΄ 30) 

«Περί συστάσεως εν Αθήναις Ιδρύµατος 
υπό την επωνυµίαν «Ι∆ΡΥΜΑ Η ΠΑΙ∆ΙΚΗ 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 ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µε τριετή θητεία, συγκροτείται µε απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:

α. ∆ύο (2) µέλη, ήτοι ένα εγνωσµένου κύρους και αξιο−
πιστίας πρόσωπο ως Πρόεδρο και έναν υπάλληλο της 
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοι−
ας, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης.

β. Τρία (3) µέλη, που υποδεικνύονται µε τους αναπλη−
ρωτές τους από το Σωµατείο.

γ. ∆ύο (2) έγκριτα πρόσωπα, που διορίζονται µε τους 
αναπληρωτές τους από τον κατά τόπο αρµόδιο ∆ήµο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του 
ν. 3852/2010 (Α΄187), όπως ισχύουν.

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών 
αυτού µε µυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, τον 
Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία αυτού.

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

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

«β. Το ∆ιοικητικό 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 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλεται προς 
έγκριση στον κατά τόπο αρµόδιο ∆ήµο, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις 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 υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

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 
λήξη του οικονοµικού έτους, ξεχωριστό απολογισµό 
της παρεχόµενης από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) και 
του άρθρου 12 του ν.δ. 1264/1942 (Α΄100), όπως ισχύουν.»

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 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης ως Κυβερνητικός Επίτροπος υπάλλη−
λος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας 
Πρόνοιας.» 

Άρθρο 49
Μεταφορά οργανικών θέσεων 
Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας

1. Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού των Ιδρυµάτων Παιδι−
κής 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 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, καθώς και το προσωπικό, που κατέχει τις ως 
άνω θέσεις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, 
µεταφέρονται αυτοδικαίως στο «Κέντρο Παιδικής Μέ−
ριµνας 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 
ισχύος του παρόντος νόµου έως τη δηµοσίευση των 
πράξεων µεταφοράς και ανάληψης υπηρεσίας του 
προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγ−
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µατικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στην υπη−
ρεσία υποδοχής, 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 
υπηρεσίας, τεκµαίρονται χρόνος πραγµατικής υπηρε−
σίας 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 πλή−
ρωση των οποίων εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.
ΕΓΚΡ.8/277/8641/π.ε./1.6.2007 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄280) 
και προκηρύχθηκαν µε τις υπ’ αριθµ. 3Κ/2009 (Πανεπι−
στηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και 5Κ/2009 
(∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, 
ολοκληρώνονται κανονικά και οι επιτυχόντες σε αυτές 
τοποθετούνται σε αντίστοιχες µεταφερόµενες οργανι−
κές θέσεις του «Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων 
Παπάφειο Θεσσαλονίκης», του «Θεραπευτηρίου Χρο−
νίων Παθήσεων Ευρυτανίας» και των αποκεντρωµένων 
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 
θέσεων 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), 
όπως ισχύουν.

Άρθρο 50
Καθορισµός της συνάφειας

των τίτλων σπουδών µε την ΕΑΕ

Η παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συ−
στήνεται επιστηµονική επιτροπή, η οποία θα ορίζει τα 
κριτήρια και θα εξετάζει τις συνάφειες των µεταπτυ−
χιακών− διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση (ΕΑΕ), καθώς και στη Σχολική Ψυχολογία 
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτερο βάθµιας 
εκπαίδευσης, καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού (ΕΕΠ). Επιπλέον, θα εξετάζει τη συνάφεια των 
µεταπτυχιακών−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.»

Άρθρο 51
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 «∆ιοίκηση Τεχνολογίας» 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους 
που εισήχθησαν µετά το ακαδηµαϊκό έτος 2013−2014 
ή του Τµήµατος «Πληροφορικής και Τηλεµατικής» του 
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ή αναγνωρισµένος ισότι−
µος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών Πανεπιστηµίων 
της αλλοδαπής».

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 ∆ικτύων» (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), 
όπως 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, 
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (I.E.Π.) καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία 
αξιολόγησης 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), αντικαθίσταται 
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., καθώς 
και τα ωρολόγια προγράµµατα όλων των Τάξεων του 
ΓΕ.Λ. και κατανέµονται τα µαθήµατα που προβλέπονται 
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των τάξεων του ηµερή−
σιου 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 άρθρο 41 του 
ν. 4342/2015 (Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού 
Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 
στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή 
Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικής ή Ροµποτικής, 
Φυσικής, Χηµείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεµη−
θεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό 
ή χάλκινο µετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του 
αριθµού εισακτέων σε σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές 
κατευθύνσεις τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, εφόσον 
το µάθηµα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυµπιάδες, 
περιλαµβάνεται στα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατο−
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λισµού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία 
τάξη Λυκείου. Ειδικά η βράβευση στη Ροµποτική, η οποία 
αναπτύσσει 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 έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισµό 
για νέους επιστήµονες µε την απονοµή σε αυτούς του 
πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2016−2017 και αφορά στους κατόχους 
απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου του 
σχολικού έτους 2015− 2016 κι εφεξής, καθώς και τους 
αποφοίτους 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 Κρά−
τους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύµατος 
του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει µέλος του Συµβου−
λίου, 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), αντικαθί−
σταται εκ νέου ως ακολούθως:

«Εισηγητές ορίζονται, ενώπιον του Συµβουλίου, εκ των 
υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευµάτων, µε έγκριση του Γενικού Γραµµατέα ∆ια Βίου 
Μάθησης και Νέας Γενιάς, µετά από σχετική εισήγηση 
του Προϊσταµένου του τµήµατος στο οποίο υπάγεται 
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 
ακολούθως:

«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. ∆ιορισµοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και 
της ∆ωδεκανήσου, 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 υπηρεσίας.»

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 οποιονδή−
ποτε τρόπο συµµετοχή φυσικού προσώπου ή νοµικού 
προσώπου, όταν µε αυτή επιδιώκεται ο προσπορισµός 
κέρδους.»

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

«1. Καταργούνται οι πέντε (5) κενές, προσωρινές και 
προσωποπαγείς, Ιερές Μητροπόλεις Νέων Λιοσίων Φαρ−
σάλων και ∆οµοκού, Αγιάς και Συκουρίου, Αµαλιάδος 
και Μεγαλοπόλεως, οι οποίες ιδρύθηκαν µε το άρθρο 
12 του ν. 1951/1991 (Α΄ 84), ενώ οι λειτουργούσες Ιερές 
Μητροπόλεις Γουµενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυ−
κάστρου καιΣταγών και Μετεώρων διατηρούνται ως 
µόνιµες δυνάµενες να πληρωθούν κατά τις διατάξεις 
του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της 
Εκκλησίας 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 αποφάσεων 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 Καθολι−
κού δόγµατος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας 
αντίστοιχα, µετά από σχετική εισήγηση των αρµοδίων 
Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευ−
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, 
ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων 
πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκα−
λία του µαθήµατος των θρησκευτικών του Καθολικού 
δόγµατος και για τη διδασκαλία του µαθήµατος των 
θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. 
Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται µε 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευµάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου 
της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα. 
Για την πρόσληψη απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού 
τµήµατος ή πτυχίο Καθολικών ή Εβραϊκών Σπουδών, 
αντίστοιχα, Ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ηµεδα−
πής ή ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνω−
ρισµένο από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στην περίπτωση τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται η άριστη γνώση 
της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται 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 ισχύει, 
µετά τη φράση «και γνώµη των αρµόδιων καλλιτεχνικών 
επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και 
του Εποπτικού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκκλησια−
στικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.∆.Ε.Ε.) για τις σχολικές µονά−
δες της ∆ευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» 
προστίθεται η φράση «και του Εποπτικού Συµβουλίου 
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 ακολούθως:
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«Ειδικά για τα θέµατα εκπαιδευτικών που υπηρε−
τούν στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών 
σχολείων, οι σχετικές αρµοδιότητες των Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και 
Κ.Υ.Σ.∆.Ε. ασκούνται εφεξής από τα οικεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
και Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε..» 

Άρθρο 56

1. Η παρ. 2 του άρθρου 160 «∆ιάρκεια της ισχύος του 
προϋπολογισµού» του Κώδικα ∆ήµων 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 
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,

β) την καταβολή των χορηγούµενων από τους δήµους 
προνοιακών επιδοµάτων και 

γ) την καταβολή του επιδόµατος ένδειας στους δι−
καιούχους.»

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 
έχουν επαναπροκηρυχθεί για οποιοδήποτε λόγο».

Β) Η παρ. 3 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης Νο−
µοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες 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), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολείων 
που πραγµατοποιούνται από την έναρξη του σχολικού 
έτους 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 
οποιοδήποτε 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 
έτους 2015−2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχο−
λικών 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), προστί−
θεται 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 Συνεδρίου.»

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 
κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας και ασφαλιστικών 
εισφορών του ανωτέρω προσωπικού, αυτές δύνανται 
να καλύπτονται για το τρέχον οικονοµικό έτος, από 
κάθε είδους γενικά και µη προοριζόµενα για την κάλυψη 
συγκεκριµένης 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 
εξής:

«Τµήµατα των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναµη λειτουρ−
γία µόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες: α) διορισµού 
οκτώ (8) Καθηγητών ή υπηρετούντων Λεκτόρων, εκ των 
οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) στη βαθµίδα του 
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και β) εγγραφής 
φοιτητών.»

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 προϋ−
ποθέσεις 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 οι−
κεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση µη ορισµού 
φοιτητών, η προσωρινή Συνέλευση λειτουργεί σύµφωνα 
µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται µε πράξη του 
Πρύτανη ή του Προέδρου της ∆.Ε. του Α.Ε.Ι., µε την οποία 
ορίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχε−
ται από τη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αν. Καθηγητή του 
οικείου Τµήµατος. Η προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις 
αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις κείµενες δια−
τάξεις για τη Συνέλευση Τµήµατος. Εντός προθεσµίας 
ενός µηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτο−
δυναµίας του Τµήµατος, κινείται µε ευθύνη του Πρύτανη 
ή του Προέδρου ∆.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου 
Τµήµατος 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 αντικεί−
µενο 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), όπως 
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 αντικαθίστα−
ται ως εξής:
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«7.α. Επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύ−
ρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υπο−
ψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, 
δύναται να απασχολούνται ως ακαδηµαϊκοί υπότροφοι 
δια πράξεως του οικείου Τµήµατος, για τη διεξαγωγή 
διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού, οργανωτικού, 
εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόµενου δια 
της συµβάσεως. Οι συµβάσεις που συνάπτονται σύµ−
φωνα µε το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατά−
ξεις των Κεφαλαίων 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 καθορίζεται για χρονικό διάστηµα ενός 
ακαδηµαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις 
ανάγκες του Τοµέα δύναται δε να ανανεώνεται ή να 
παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος 
διάρκειας της σύµβασης δεν δύναται να υπερβεί τα 
τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη.

β. ∆εν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδηµαϊκών 
υποτρόφων των αφυπηρετησάντων µελών του οικείου 
ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συντα−
ξιούχων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

γ. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλή−
ρης ή µερική και η κάλυψη της αποζηµίωσης τους θα 
γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει 
το Τµήµα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταµειακών 
υπολοίπων προηγούµενων οικονοµικών ετών του Ιδρύ−
µατος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς 
το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγ−
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.»

Άρθρο 59
Ρυθµίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής 

άσκησης των φοιτητών στα Α.Ε.Ι.

Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ή 
εκείνες που θα εκδοθούν και αφορούν την πρακτική 
άσκηση των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων της χώρας, για τα ακαδηµαϊκά έτη 2014−2015 
και 2015−2016, ισχύουν αναδροµικά από την ηµεροµηνία 
λήψεως της σχετικής απόφασης των αρµοδίων οργάνων 
του οικείου Α.Ε.Ι..

Άρθρο 60
∆ιαδικασία 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 
ιδρύµατος η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µε την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν 
αποκλειστικά µε ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν 
τον τακτικό προϋπολογισµό ή την κρατική επιχορήγηση 
του ιδρύµατος.

2. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η µετονοµασία, 
κατάργηση, συγχώνευση και τροποποίηση των εσωτε−

ρικών κανονισµών των κατά τα ως άνω, εργαστηριών 
κλινικών, 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 ∆ιοικούσας 
Επιτροπής έπειτα από αντίστοιχη απόφαση της ∆ιοι−
κούσας 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 Σχολές: 
α) Κοινωνικών Επιστηµών, β) Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
γ) Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, δ) Εφαρµοσµέ−
νων Τεχνών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε 
πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ−
µάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., 
µπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύο−
νται, να κατατέµνονται ή να µετονοµάζονται Σχολές του 
Ε.Α.Π., κατά τις κείµενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.. β) Οι Σχο−
λές παρέχουν Προγράµµατα Σπουδών. Κάθε Πρόγραµµα 
Σπουδών συγκροτείται από συνδυασµούς Θεµατικής 
Ενότητας (Θ.Ε.), Εργαστηριακής Θεµατικής Ενότητας 
(Ε.Θ.Ε.) ή και Ενότητας Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.). Με 
απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., µπορούν να δηµι−
ουργούνται, να καταργούνται, να µετονοµάζονται ή και 
να συγχωνεύονται Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. των Σχολών. 
∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία µίας Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. ή Ε.Π.Α. 
µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο σε περισσότερες από 
µία Σχολές. Το περιεχόµενο και η δόµηση σε εργαστη−
ριακούς κύκλους της Ε.Θ.Ε. και της Ε.Π.Α. καθορίζονται 
µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της 
Κοσµητείας. γ) Τα Προγράµµατα Σπουδών καθορίζο−
νται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώµη ή 
πρόταση της Κοσµητείας, και εγκρίνονται µε απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
Η γνώµη της Κοσµητείας θεωρείται ότι δόθηκε και η 
απόφαση της Συγκλήτου λαµβάνεται νοµίµως µετά την 
άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την περι−
έλευση του ερωτήµατος στην Κοσµητεία. Με απόφαση 
της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης 
Κοσµητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο 
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 πρότα−
ση των αντίστοιχων Κοσµητειών και έγκριση από τον 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 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 Συγκλήτου 
λαµβάνεται νοµίµως µετά την άπρακτη παρέλευση τρι−
άντα (30) ηµερών από την περιέλευση του ερωτήµα−
τος στην Κοσµητεία. ε) Ως ∆ιευθυντής Προγράµµατος 
Σπουδών για κάθε Πρόγραµµα Σπουδών ορίζεται από 
τον Κοσµήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο (2) ετών 
και κατά σειρά αρχαιότητας, ένας εκ των καθηγητών 
του Ε.Α.Π. που είναι συντονιστής µιας από τις Θ.Ε. του 
προγράµµατος αυτού. Σε περίπτωση που υπηρετεί µόνο 
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ένας καθηγητής της ως άνω κατηγορίας, η θητεία του 
ως ∆ιευθυντή Προγράµµατος Σπουδών ανανεώνεται. 
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 ∆ιευθυντή Προγράµµα−
τος Σπουδών ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό 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 ∆.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 

φράσης «για οποιονδήποτε άλλο λόγο» και πριν από 
την έναρξη της φράσης «Σε περίπτωση παραίτησης...» 
προστίθεται η φράση «Ο Πρόεδρος µπορεί σε κάθε 
περίπτωση να ασκήσει ο ίδιος τις ανατιθέµενες αρµο−
διότητες».

5. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 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 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας».

Άρθρο 62
Επέκταση του προγράµµατος Παιδαγωγικής 

και ∆ιδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τµήµα 
Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/ 
2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή 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 ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 
Τµηµάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυ−
χολογίας, 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 Επιστήµων 
της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων» όπως τρο−
ποποιήθηκε 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 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Εικα−
στικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης.»

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντι−
καθίσταται 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 
ακαδηµαϊκή και την εφαρµοσµένη διδασκαλία των εικα−
στικών τεχνών − ζωγραφική, γλυπτική, πολυµέσα/ γρα−
φικές τέχνες, να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές 
και τεχνολογικές γνώσεις στη φωτογραφία, το βίντεο, 
τις ψηφιακές µορφές τέχνης (κινούµενο σχέδιο, τρισ−
διάστατη κινούµενη εικόνα− animation), τη γραφιστική 
και να συµβάλει στην ανάπτυξη της αισθητικής παι−
δείας και στην προώθηση του πολιτισµού. Παράλληλα, 
το Τµήµα θα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στην ιστο−
ρία και θεωρία της τέχνης. Ειδικότερα δίνεται έµφαση 
στα επιµέρους αντικείµενα που ορίζουν τις διακριτές 
κατευθύνσεις του πτυχίου ως ειδικευµένους και σαφώς 
προσδιορισµένους ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατικούς 
προσανατολισµούς: α Ζωγραφική, β. Γλυπτική, γ. Πο−
λυµέσα − Γραφικές Τέχνες, 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 
εκπαίδευσης.

δ) Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών 
και Επιστηµών της Τέχνης µε βάση τις εξειδικευµένες 
επιστηµονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγ−
γελµατικής ενασχόλησης σε φορείς του δηµόσιου ή του 
ιδιωτικού τοµέα −Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά Ινστιτούτα, 
Μουσεία, Πινακοθήκες− οι οποίοι έχουν ως αντικείµενο 
δραστηριότητας την τέχνη σε µία ή περισσότερες κα−
τευθύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν 
στο Τµήµα. Ακόµη, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν 
στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση τα 
Καλλιτεχνικά µαθήµατα − Αισθητική Αγωγή, καθώς και 
την Ιστορία της Τέχνης, ή και να εργαστούν ως ελεύ−
θεροι επαγγελµατίες. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος που 
επιθυµούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της τέχνης στην 
εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, είναι υποχρεω−
µένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς 
στα προβλεπόµενα από το πρόγραµµα σπουδών και τον 
κανονισµό του Τµήµατος παιδαγωγικά µαθήµατα.»

γ) Το άρθρο 2 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Εισαγωγή − Φοίτηση − ∆ιάρκεια Σπουδών − 

Τίτλοι − Κατευθύνσεις

1. Ο αριθµός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τµήµα 
ορίζεται 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) 
εξάµηνα σπουδών.
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4. Από το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών 
της Τέχνης απονέµονται τίτλοι σπουδών µέχρι και δι−
δακτορικού διπλώµατος.

5. Το ενιαίο πτυχίο του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών 
και Επιστηµών της Τέχνης προσδιορίζεται από τις κα−
τευθύνσεις: α) Ζωγραφικής, β) Γλυπτικής και γ) Πολυ−
µέσων − Γραφικών Τεχνών, δ) Ιστορίας και Θεωρίας της 
Τέχνης. Ο χρόνος έναρξης και το ακαδηµαϊκό εξάµηνο 
λειτουργίας κάθε κατεύθυνσης και ειδίκευσης, όπως η 
διαδικασία επιλογής και έγγραφης των φοιτητών, κα−
θορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Τµήµατος. Η κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο που 
απονέµεται από το Τµήµα.»

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

Άρθρο 64
Ρυθµίσεις για την απασχόληση των µελών Ε.∆Ι.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.∆Ι.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 
κλινικού αυτού έργου το οποίο δεν παρεµποδίζει τα 
διδακτικά τους καθήκοντα.»

β) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 13 ν. 2889/2001 
(Α΄ 37) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στα µέλη του Ε.∆Ι.Π. που εργάζονται σε Πανεπιστη−
µιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες εγκατεστηµέ−
νες σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι. και παρέχουν 
κλινικό−εργαστηριακό έργο, καταβάλλεται ειδική αµοι−
βή ανάλογη προς αυτή των πανεπιστηµιακών ιατρών, 
το ύψος της οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών 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) προστί−
θενται 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 δω−
ρεάν έντυπα διδακτικά συγγράµµατα. β) Από της δηµοσι−
εύσεως του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γενική 
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) αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:

«4. Εσπερινά Επαγγελµατικά Λύκεια ιδρύονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευµάτων και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην 
εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή ορί−
ζεται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία 
των ανωτέρω σχολείων. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά 
είναι τετραετής, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόµενοι, 
είτε άνεργοι µε κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆., 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: 

«Άρθρο 7
∆ιάρθρωση Σπουδών Επαγγελµατικού Λυκείου 

και Τάξεις Μαθητείας

1. Το Επαγγελµατικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους 
σπουδών ως εξής:

α. το «∆ευτεροβάθµιο 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 «∆ευτεροβάθµιο Κύκλο Σπουδών» στα Ηµερήσια 
ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι A΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α΄ τάξη 
εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου 
Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου. Στη Β’ τάξη εγγρά−
φονται οι προαγόµενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού 
ή του Επαγγελµατικού Λυκείου, καθώς και απόφοιτοι 
Γενικού Λυκείου για την απόκτηση πτυχίου. Στη Γ΄τάξη 
εγγράφονται οι προαγόµενοι από τη Β΄ τάξη του Επαγ−
γελµατικού Λυκείου. Οι προαγόµενοι από την Α΄ Τάξη 
του Επαγγελµατικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν 
στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου. Απόφοιτοι ΕΠΑΛ του 
παρόντος 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, Έρευνας και θρησκευµάτων, που δηµοσιεύε−
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι 
αντιστοιχίες και οι εγγραφές των αποφοίτων και των 
µαθητών προηγούµενων τύπων σχολικών µονάδων Τε−
χνικής − Επαγγελµατικής 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 «Μεταλυκειακό 
έτος – τάξη µαθητεία» είναι απολυτήριο και πτυχίο του 
δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και 
παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης ισότιµων µε το ΕΠΑ.Λ. του παρόντος νόµου. 
Το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητεία» εφαρµόζει το 
δυικό σύστηµα εκπαίδευσης (µαθητείας), έχει διάρκεια 
ένα (1) σχολικό έτος και περιλαµβάνει: α) µαθητεία µε 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) µαθήµατα Ειδικό−
τητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήµατα Πιστοποίησης 
στη σχολική µονάδα, αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίη−
σης του «Μεταλυκειακού έτους − Τάξης Μαθητείας», έχει 
το ΕΠΑ.Λ. ή το Ε.Κ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
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που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για τη διοικητική 
διαχείριση της µαθητείας που πραγµατοποιείται σε 
συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆. Η τοποθέτηση σε χώρους 
εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους 
θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η 
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται η σχέση του εκπαιδευτικού έργου της πα−
ρούσας παραγράφου µε το εργασιακό και το διδακτικό 
ωράριο των εκπαιδευτικών.

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

«Άρθρο 8
Τοµείς και Ειδικότητες

1. Στη Β΄ Τάξη του Επαγγελµατικού Λυκείου συνιστώ−
νται τοµείς σπουδών, οι οποίοι διαχωρίζονται σε επι−
µέρους ειδικότητες στη Γ΄ τάξη.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται, στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, τα δηµόσια Επαγγελµατικά Λύκεια πα−
ρέχουν τοµείς και ειδικότητες, οργανώνουν τµήµατα, 
σύµφωνα µε τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της 
εθνικής οικονοµίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών 
Επιτροπών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι−
σης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των Επιµελητηρίων 
και των Επιστηµονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και του Ο.Α.Ε.∆., 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 
∆ιευθυντής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν κατα−
τεθούν προτάσεις εκ µέρους των Περιφερειακών Επι−
τροπών 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 προ−
τάσεις 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 ισχύει, 
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 
εβδοµαδιαίως. Η Α΄ τάξη έχει ενιαίο πρόγραµµα και 
διδάσκονται µαθήµατα γενικής παιδείας, µαθήµατα 
προσανατολισµού και µαθήµατα επιλογής. Η Β΄ τάξη 
διαχωρίζεται σε τοµείς σπουδών και διδάσκονται µαθή−
µατα γενικής παιδείας και τεχνολογικά − επαγγελµατικά 
µαθήµατα του τοµέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η 
Γ΄ τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται 
µαθήµατα γενικής παιδείας και µαθήµατα ειδικότητας 

(θεωρητικά και εργαστηριακά). Τα ανωτέρω εφαρµό−
ζονται αναλογικά για το πρόγραµµα σπουδών στα 
εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδεί−
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται οι αναθέσεις των διδασκόµενων µαθηµά−
των 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 αίτησή 
τους σε οποιοδήποτε τοµέα επιθυµούν. Προαχθέντες 
µαθητές της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Γ΄ 
τάξη µπορούν να ενταχθούν µε αίτησή τους σε οποια−
δήποτε ειδικότητα του τοµέα που παρακολούθησαν 
στη Β΄ τάξη.

3. Στο «Μεταλυκειακό έτος − τάξη µαθητείας» εφαρ−
µόζεται: α) πρόγραµµα εργαστηριακών µαθηµάτων της 
ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδά−
σκεται στη σχολική µονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από 
εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα 
διδακτικό έτος και β) «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο 
χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι 
οκτώ (28) ωρών εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο τουλάχι−
στον σε τέσσερις (4) ηµέρες για ένα σχολικό έτος. Η 
συνολική διάρκεια 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 δι−
καίου) και θεωρείται από τον ∆ιευθυντή της οικείας 
σχολικής µονάδας. Η Σύµβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: 
α) να καταγγελθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
από τους συµβαλλόµενους, β) να ακυρωθεί µε απόφαση 
του ∆ιευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.∆. µετά από εισήγηση 
του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., ο 
οποίος είναι αρµόδιος για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο του προγράµµατος µάθησης στο χώρο εργα−
σίας. Το εργαστηριακό µάθηµα πραγµατοποιείται στα 
οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια 
των ΕΠΑ.Λ.. Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. 
είναι αρµόδιος για τη µαθητεία στον εργασιακό χώρο 
κατά ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) µαθητών. Για την 
αναλογία καθηγητών − µαθητών στα εργαστήρια εφαρ−
µόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια 
των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση και τη λει−
τουργία του «Μεταλυκειακού έτους− τάξης µαθητείας».

Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους − 
τάξης µαθητείας» χορηγείται στον απόφοιτο από τη 
σχολική µονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συµ−
µετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Οι απόφοιτοι του 
«µεταλυκειακού έτους – τάξης µαθητείας» του σχολικού 
έτους, 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 
συµµετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσό−
ντων, απόκτησης Πτυχίου Επαγγελµατικής Ειδικότητας 
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Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, οι οποίες διε−
ξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθο−
ρίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του 
Προπαρασκευαστικού 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 µαθή−
µατα» 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 
ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν 
τα διδασκόµενα µαθήµατα, γενικής παιδείας και τα 
µαθήµατα τοµέων και ειδικοτήτων. Με το προεδρικό 
διάταγµα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 δύνανται 
να ορίζονται µαθήµατα, τα οποία εξαιρούνται από τις 
γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Τα 
θέµατα ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή 
τους διδάσκοντες το µάθηµα. Τα γραπτά διορθώνο−
νται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεµάτων 
που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 
466112 Προγράµµατος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει 
ως προαιρετικό συµβουλευτικό εργαλείο για µαθητές 
και εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των µαθητών 
απαιτείται γενικός µέσος όρος τουλάχιστον εννέα και 
πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των 
βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή. Για την απόκτη−
ση πτυχίου απαιτείται: α) µέσος όρος των βαθµών ετή−
σιας επίδοσης των γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων 
ειδικότητας της τελευταίας τάξης 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 άρθρου 
72 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), διαγράφεται η φράση «από 
τη Γ΄ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου.»

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 
απολυτήριο δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών Επαγ−
γελµατικού Λυκείου, ii) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενι−
κού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας 
ΕΠΑ.Λ., και iii) οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων Επαγγελµα−
τικού Λυκείου έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές 
πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ 
και σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 

των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του 
πτυχίου τους, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκ−
παίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών 
των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της 
Σχολής Πυροσβεστικής, των Σχολών της Ακαδηµίας 
Εµπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων 
του συνολικού αριθµού εισακτέων, κατά προσέγγιση 
ανάλογο του ποσοστού του αριθµού των υποψηφίων 
των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση µε το σύνολο των 
υποψηφίων αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. για τα ΤΕΙ, που 
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων ή και του κατά περίπτωση αρµόδι−
ου Υπουργού. Οι συµµετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές 
εξετάσεις έχουν δικαίωµα να διεκδικήσουν θέσεις και σε 
τµήµατα σχολών των Πανεπιστηµίων, για ειδικό ποσο−
στό 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 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται οι αντιστοιχίες τµηµάτων των ΑΕΙ µε τους 
τοµείς των ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 
εφαρµογής της διάταξης αυτής.»

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 
έχουν τα Ε.Π.Α.Λ. ή τα Ε.Κ. και ο Ο.Α.Ε.∆. από κοινού, 
µέσω των Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.∆.. Για το λόγο αυτόν, µπορεί 
να διατίθενται µερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ 
στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.∆. 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 
εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται 
κάθε αναγκαία 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 σύστα−
ση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους − Τάξη 
Μαθητείας» 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 άρ−
θρου 14 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται εδάφια 
ως ακολούθως: 

«Οι µαθητές υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ για το δι−
άστηµα 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.»
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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 Μαθητείας»».

14. Στο ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται 
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, αναγνωρίζεται 
και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια.

2. Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που δεν συµπληρώνουν το 
υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, δύνανται να διατί−
θενται για τη συµπλήρωσή του και σε άλλες εκπαιδευ−
τικές µονάδες Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας 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 
συµπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωρα−
ρίου, καθώς και η αντιστοιχία τους µε τους κλάδους 
και τις ειδικότητες 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 
όριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες, εφόσον µε βεβαίωση του 
∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας προς τον ∆ιευθυντή 
της οικείας ∆ιεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
διαπιστώνεται η λειτουργία αντίστοιχου εργαστηρίου. 
Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύ−
θυνοι εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση ή β) πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκ−
παίδευση ή γ) φυσικών επιστηµών στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση δεν προβλέπεται µείωση διδακτικού ωρα−
ρίου και αναλαµβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου 
ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την 
κατανοµή των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων.

4.α. Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις που συστήθηκαν µε υπουρ−
γικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 42 του ν. 2413/1996 
(Α΄ 124) και

Α) ανήκουν σε κλάδο στον οποίο προβλέπεται ίδια ή 
αντίστοιχη ειδικότητα µε αυτή του κλάδου στον οποίο 
ανήκαν οι εκπαιδευτικοί που µετατάχθηκαν σε αυτές, 
προσφέρουν 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 εκπαι−
δευτικοί προέρχονται από τον κλάδο ∆Ε1 προσφέ−
ρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους 
εκπαιδευτικούς 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 Εκπαιδευ−
τικής 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, Έρευνας 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 Τµη−
µάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των οποίων 
τα γνωστικά αντικείµενα είναι αντίστοιχα ή συναφή µε 
τα γνωστικά αντικείµενα των τοµέων ή ειδικοτήτων 
του ΕΠΑ.Λ.,

β) τα µαθήµατα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται 
οι µαθητές για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τµήµα−
τα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., 
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των 
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υ−
νάµεων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων 
και των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού και 
των Πανεπιστηµίων,

γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την 
εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τµή−
µατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., 
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των 
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υ−
νάµεων, 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 
ακολούθως:

«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 θέµα−
τα λεπτοµερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην ορ−
γάνωση και τη λειτουργία του Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγ−
γελµάτων του Επαγγελµατικού Λυκείου, ρυθµίζονται µε 
κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων 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 παρά−
γραφοι 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 
έτος 2018−2019 για τη ∆΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.. Οι 
µαθητές που φοιτούν τη σχολική χρονιά 2015−2016 στη 
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Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα εγγράφουν στη Γ΄ τάξη σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες πριν τη δηµοσίευση του νόµου αυτού 
διατάξεις.

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 ∆ΙΕΚ ενηλίκων αποφοί−
των υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ευαίσθητων κοινωνικών 
οµάδων µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και δηµο−
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε την 
οποία ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή της παρούσας διάταξης.

β) Ειδικά οι δηµόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελ−
µατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) που λειτουργούν κατά το 
χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου και στις οποίες 
είχαν 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 ∆ια Βίου Μάθησης και δηµο−
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται 
τα θέµατα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου.

17. Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας 
του Ο.Α.Ε.∆. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, µέχρι το σχολικό έτος 2020−2021. Ειδικά 
οι µαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. κατά 
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 
θέµατα 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 κυ−
ρώθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 
(Α΄ 118) τροποποιούνται ως ακολούθως:

«17. Εφόσον ο φάκελος του υποψήφιου χαρακτηριστεί 
πλήρης, οι αξιολογητές εντάσσουν τους υποψηφίους σε 
µία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

α) Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας:
αα) Για τους κατόχους πτυχίου στην εκπαίδευση 

ενηλίκων ή τη ∆ια Βίου Μάθηση ή τη συνεχιζόµενη εκ−
παίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και 
εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαί−

δευσης της ηµεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισµένα 
Ιδρύµατα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των 
σπουδών τους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν 
Μικροδιδασκαλίες. Οι ενδιαφερόµενοι εντάσσονται 
απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών και τους αποδί−
δεται µοναδικός κωδικός, που ισχύει για κάθε συνεργα−
σία του εκπαιδευτή µε όλους τους φορείς του Εθνικού 
∆ικτύου ∆ια 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 ∆ια Βίου µάθηση ή τη 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή 
εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυµα τρι−
τοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή από αντίστοιχα 
αναγνωρισµένα Ιδρύµατα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο 
πλαίσιο των σπουδών τους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και 
υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.

ββ) Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγµένοι στο Εισα−
γωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα 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 Κοινωνικής Προ−
στασίας περί Συστήµατος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν 
παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραµµα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας ή έχουν ολοκληρώσει επι−
τυχώς 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 Εκπαιδευ−
τικής Επάρκειας µετά από παρακολούθηση πιστοποιη−
µένου 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 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστηµίου Κρήτης, διενεργη−
θείσες 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 ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής Επιθεώρησης, όπως συµπληρώθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 938/10.2.2006 έκθεση, εφόσον δεν έχουν 
εκτελεστεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος, αίρονται 
και δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά δια−
γράφονται.
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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 παρα−
µένουν επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραµ−
µάτων µέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων 
καθηκόντων αρχίζει πριν από την ηµεροµηνία έναρξης 
της αφυπηρέτησής τους. Μετά από αίτησή τους και 
αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
τµήµατος, δύναται να παρέχουν διδακτικό έργο στο 
προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µέχρι 5 ώρες εβδο−
µαδιαία ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Για την παροχή του 
έργου αυτού οι Οµότιµοι Καθηγητές δεν δικαιούνται 
οποιασδήποτε αµοιβής 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 θέ−
σης καθηγητή δεν ισχύει προκειµένου περί γνωστικού 
αντικειµένου εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτε−
ρότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες 
της οικείας τέχνης ή επιστήµης (de lege artis). Στην περί−
πτωση του προηγούµενου εδαφίου, προϋπόθεση για την 
εκλογή αποτελεί το αναγνωρισµένο έργο µε βραβεύσεις 
σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισµούς, η συµµετοχή σε 
εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και 
διεθνής αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περι−
πτώσεις 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 κα−
θηγητών εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη της προη−
γούµενης παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δηµοσίευση 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Κάθε αντίθετη στο άρθρο αυτό 
διάταξη καταργείται. 

γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύ−
νανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόµενη 
βαθµίδα ή µονιµοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, 
µε τη συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δηµο−
σίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης 
του Πρύτανη 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 δεκα−
πέντε (15) µέλη ίσης ή ανώτερης βαθµίδας µε την προ−
κηρυχθείσα θέση και ειδικότερα βαθµίδας Καθηγητή, 
Αναπληρωτή Καθηγητή και µόνιµου Επίκουρου Καθηγη−
τή ή Ερευνητή αντίστοιχης βαθµίδας µε επιστηµονικό 
έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό 
αντικείµενο µε εκείνο της υπό πλήρωση θέσης.

3.α) Το Εκλεκτορικό Σώµα συγκροτείται µε πλήρως 
αιτιολογηµένη, ως προς το γνωστικό αντικείµενο των 
µελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων, από επτά (7) καθηγητές µε 
τους αναπληρωµατικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο 
ίδιο Τµήµα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές 
µε τους αναπληρωµατικούς τους, του ίδιου ή άλλου 
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, 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 θέσης.

β) Στην περίπτωση µη ύπαρξης ικανού αριθµού εκλε−
κτορών που προέρχονται από το Τµήµα, και έπειτα 
από πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συ−
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ως προς το κριτήριο της 
συνάφειας του γνωστικού αντικειµένου σύµφωνα µε το 
προηγούµενο εδάφιο, η συµπλήρωση του Εκλεκτορικού 
Σώµατος πραγµατοποιείται από καθηγητές, µε ίδιο ή 
συναφές 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 
αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόµενη στο 
εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 
αριθµητική αναλογία.

γ) Στην περίπτωση που ο αριθµός των προτεινοµένων 
µε κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο 
είναι µεγαλύτερος του αριθµού που απαιτείται για τη 
συµπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώµατος, διενεργείται 
κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος µε ευθύνη 
του Προέδρου του Τµήµατος, 

δ) ∆εν επιτρέπεται να µετέχει σε Εκλεκτορικό Σώµα 
καθηγητής, ο οποίος είναι σύζυγος ή συνδέεται µε συγ−
γένεια έως και τετάρτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστεί−
ας µε υποψήφιο.

ε) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλεκτορικού 
Σώµατος, στο συνολικό αριθµό των εκλεκτόρων δεν 
υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόµιµης άδειας 
ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος µε πλήρως 
και ειδικώς αιτιολογηµένη απόφασή της. Σε περίπτωση 
επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται βεβαίωση από 
δηµόσιο νοσοκοµείο. Μετά τη συγκρότηση του Εκλε−
κτορικού Σώµατος, η σύνθεσή του δεν µεταβάλλεται 
παρά µόνο εάν µέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί 
σε νόµιµη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές, το µέλος του 
Τµήµατος ή το εξωτερικό µέλος αναπληρώνεται από 
το πρώτο κατά σειρά µη κωλυόµενο αναπληρωµατικό 
µέλος του αντίστοιχου καταλόγου αναπληρωµατικών 
µελών που ορίστηκε κατά τη συγκρότηση του Εκλε−
κτορικού 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 
ορισθεί η τριµελής εισηγητική επιτροπή. Το Εκλεκτορι−
κό Σώµα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 
ήµισυ πλέον ενός του αριθµού των µελών του Εκλεκτο−
ρικού Σώµατος. Στην περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας, 
η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας µίας (1) εβδοµάδας µε τη συµµετοχή του 
ενός τρίτου (1/3) του αριθµού των µελών του Εκλεκτο−
ρικού Σώµατος. 
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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 
αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τη 
συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ηµέ−
ρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση µε τη συγκριτική 
αποτίµηση του έργου των υποψηφίων και αξιολογική 
κατάταξή τους. Για την υποβοήθηση του έργου της, η 
εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επι−
στολές από επιστήµονες της αλλοδαπής µε σχετικό 
γνωστικό αντικείµενο. Η εισηγητική έκθεση κοινοποι−
είται αµέσως µετά την κατάθεσή της στα µέλη του 
Εκλεκτορικού Σώµατος και τους υποψηφίους µε ευθύνη 
του Προέδρου του Τµήµατος.

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 
υπόµνηµα/−τα, τα οποία σε καµία περίπτωση δεν επέ−
χουν θέση 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 
κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του 
Τµήµατος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό 
Σώµα εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
παρέλευση της προθεσµίας, για να προβεί σε κρίση µε 
βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων. 

β) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος συντάσσει και γνω−
στοποιεί στα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος και της 
Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στους υποψηφίους τη 
σχετική 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 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του 
Τµήµατος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η µη νόµιµη ή 
εµπρόθεσµη κλήση στη συνεδρίαση των µελών, της 
Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της 
διαδικασίας της εκλογής. 

δ) Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό 
υπόµνηµα τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη 
συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώµατος, το οποίο κοινο−
ποιείται αµελλητί στα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος.

ε) Εάν παρέλθουν άπρακτες, µε ευθύνη του Προέδρου 
του Τµήµατος, οι προθεσµίες της περίπτωσης α΄ της 
παρούσας παραγράφου, το Εκλεκτορικό Σώµα συγκα−
λείται υποχρεωτικά από τον Κοσµήτορα ή τον αρµόδιο 
Αντιπρύτανη στην περίπτωση µονοτµηµατικής Σχολής, 
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την καταληκτική ηµερο−
µηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τµήµατος όφειλε 
να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώµα. Στην περίπτωση 
αυτή, κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώµατος 
προεδρεύει ο Κοσµήτορας ή ο αρµόδιος Αντιπρύτανης 
αντιστοίχως, χωρίς δικαίωµα ψήφου, διενεργεί δε όλες 
τις πράξεις που έχουν ανατεθεί µε τις διατάξεις του 
παρόντος στον Πρόεδρο του Τµήµατος και αφορούν 
τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης των 
µελών ∆.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, δε−
δοµένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της 
διακινούµενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση κατα−
γράφεται στα πρακτικά ότι εφαρµόστηκε η παρούσα 
διάταξη και γίνεται ρητή µνεία ποια συγκεκριµένα µέλη 
του Εκλεκτορικού Σώµατος συµµετείχαν µέσω τηλεδι−
άσκεψης.

ζ) Στην αρχή της συνεδρίασης, οι υποψήφιοι µπο−
ρούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για 
το περιεχόµενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις 
ερωτήσεις των µελών του Εκλεκτορικού Σώµατος και 
αποχωρούν. 

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 
µοναδικό 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 
συνεδρίαση µεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ περισσοτέρων των δύο 
(2), στη δεύτερη ψηφοφορία συµµετέχουν όλοι οι ισο−
ψηφήσαντες. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς 
εκ των υποψηφίων 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 
Εκλεκτορικού Σώµατος, µαζί µε όλα τα σχετικά έγγρα−
φα, 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 ∆.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 καθη−
γητή, τον έλεγχο νοµιµότητας των διαδικασιών αυτών, 
την κατάρτιση και τήρηση µητρώων εσωτερικών και 
εξωτερικών µελών και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 
συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης του µητρώου 
αυτού.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
ελέγχει τη νοµιµότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέ−
λιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυ−
γή που υποβάλλεται ενώπιόν του από οποιονδήποτε 
έχει έννοµο συµφέρον. Η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί 
εφόσον έχει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλι−
ξης, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση της 
πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή από την 
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον 
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έλεγχο νοµιµότητας της προσβαλλόµενης πράξης. Για 
τις περιπτώσεις άγονης εκλογής, η προσφυγή µπορεί να 
ασκηθεί εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση της σχετι−
κής διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη. Ο έλεγχος 
νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την περιέ−
λευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων.»

3. Από της δηµοσιεύσεως των ως άνω άρθρων κα−
ταργούνται:

(α) Το άρθρο 17 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τρο−
ποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) 
και ισχύει.

(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 Οικονοµικών 
και Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο «Ανάπτυξη και 
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης 
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθη−
γητών, 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 
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται µε το κατά τη δηµο−
σίευση των άρθρων νοµικό καθεστώς.

Άρθρο 71

Ως χρόνος κατά τον οποίο εξετάζεται η συνδροµή ή µη 
του κωλύµατος της µη εκπληρώσεως της στρατιωτικής 
υπηρεσίας των περιληφθέντων σε πίνακες διο ριστέων 
εκπαιδευτικών του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού θεωρείται η ηµεροµηνία της ορκωµοσίας 
και ανάληψης υπηρεσίας. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και 
εφαρµόζεται αναδροµικά και για τους περιληφθέντες 
στους πίνακες διοριστέων 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 από τον Υπουργό Γεωργίας µε 
την υπ’ αριθµ. 4104/30.1.2002 απόφασή του − µεταβιβά−
ζονται κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στο ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας, που ορίζεται καθολικός διάδο−
χος συνέπεια της συγχώνευσης του αρχικού «Τµήµα−
τος Παραγωγής και Σχεδιασµού Ενδυµάτων» του ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης στο «Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας 
Ένδυσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Προϋπόθεση 
για τη µεταβίβαση είναι η προηγούµενη οριστική παρα−
λαβή 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 
δικαίωµα 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. ∆ύναται να επιχορηγείται και από ιδι−
ωτικούς φορείς. Το ύψος της κατ’ έτος επιχορήγησης 
καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, των 
αρµόδιων 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 «Οργα−
νισµού ∆ιοικήσεως και ∆ιαχειρίσεως του Κοινωφελούς 
Ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»» (Οργα−
νισµού 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 
ερεύνης, εκδηλώσεων κ.λπ. στην Ελλάδα και το εξω−
τερικό, µε στόχο την προβολή και διάδοση του ιστο−
ρικού έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και τη 
διαφύλαξη της ιστορικής του µνήµης, µεµονωµένα ή σε 
συνεργασία µε το Κράτος, οργανισµούς τοπικής αυτο−
διοίκησης, πανεπιστήµια και άλλους έγκυρους φορείς 
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. Ακόµα, στο πλαίσιο 
της ανάδειξης της διαχρονικότητας του Ελευθερίου 
Βενιζέλου η υλοποίηση έργων και κοινωνικών ερευνών 
για ζητήµατα του σύγχρονου ελληνικού, ευρωπαϊκού και 
διεθνούς περιβάλλοντος, καθώς και σχετικών µε θέµατα 
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τον πολιτισµό και 
την κοινωνική οικονοµία».

6. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4 του Οργανισµού του Ιδρύµατος αντικαθίστα−
νται ως εξής:

«Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος µετέχουν 
αυτοδικαίως: α) ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, 
ως Πρόεδρος, β) ο Μητροπολίτης Κυδωνιάς και Απο−
κορώνου, γ) ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανιών, δ) ο ∆ήµαρχος Χανιών, ε) ο Πρόεδρος 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χανιών, στ) εκπρόσωπος 
του Ιδρύµατος «Αγία Σοφία», ζ) εκπρόσωπος της Πα−
γκρητικής Αµερικής, η) ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας 
Κρητικών Σωµατείων, θ) ο Πρόεδρος της Παγκρητίου 
Ενώσεως, ι) ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
ια) ο ∆ιευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ιβ) οι Βουλευ−
τές της Αντιπεριφέρειας Χανιών, ιγ) οι ∆ήµαρχοι Αγίου 
Νικολάου, Ηρακλείου και Ρεθύµνου, ιδ) εκπρόσωπος της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανιών, ιε) ο Πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος − Τµήµατος ∆υτικής 
Κρήτης, ιστ) ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχα−
νικού Επιµελητηρίου Χανίων.

Τα ως άνω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέ−
γουν τα υπόλοιπα, τα οποία πρέπει να είναι υψηλού 
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κύρους επιστήµονες ή διακεκριµένα µέλη της ελληνικής 
κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων συµµετέχει 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε σκοπό την ενίσχυση του 
κύρους του Ιδρύµατος και µε αποκλειστική αρµοδιότητα 
τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµα−
τος άπαξ του έτους, κατά προτίµηση κατά την επέ−
τειο της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα ή κατά το 
ετήσιο µνηµόσυνο του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης τον ετήσιο προγραµµατισµό 
της επιδίωξης των µειζόνων στόχων του Ιδρύµατος. 
Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, τις αρµοδιότητες του 
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί ο Γενικός 
∆ιευθυντής του Ιδρύµατος, ο οποίος εκπροσωπεί το 
Ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως». 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Οργανισµού του 
Ιδρύµατος αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών 
του, µε απόλυτη πλειοψηφία, τρεις (3) Αντιπροέδρους, 
τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα και τον 
Ταµία. Προτεραιότητα για την εκλογή στις θέσεις Αντι−
προέδρων έχουν ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκο−
ρώνου, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενό−
τητας Χανίων και ο ∆ήµαρχος Χανίων. Προτεραιότητα 
για την εκλογή στη θέση του Γενικού Γραµµατέα έχει 
ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Αν οι 
ανωτέρω δεν αποδέχονται την εκλογή τους στις ως άνω 
θέσεις, 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
είναι εξαετής, µε δυνατότητα επανεκλογής τους για µία 
ακόµα θητεία, µε εξαίρεση τα µέλη τα οποία µετέχουν 
αυτοδικαίως, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν το 
αξίωµά τους. Ο Γενικός ∆ιευθυντής που υπηρετεί κατά 
τη δηµοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του µέχρι τέλους του 2016 µε δυνατότητα 
επανεκλογής του.»

9. Οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραµµατέας, ο Ειδικός 
Γραµµατέας και ο Ταµίας που έχουν εκλεγεί για την 
περίοδο από 22.9.2012 έως 21.9.2016, κατά το ΙΣΤ/27.6.2012 
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα εξαντλήσουν 
τη θητεία τους, εφόσον διατηρήσουν το αξίωµα δυνάµει 
του οποίου µετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

10. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του 
Οργανισµού του Ιδρύµατος, απαλείφεται η φράση 
«εφαρµοζοµένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της 
προβλεποµένης υπό των διατάξεων της συστατικής 
πράξεως 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 ∆ιευθυντή».

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 
του Οργανισµού του Ιδρύµατος αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, συνιστά, 
από µέλη του ή και από µη µέλη του, εννεαµελή εκτε−
λεστική επιτροπή στην οποία µεταβιβάζει, κατά πλήρη 
δικαιοδοσία, όλες τις αρµοδιότητές του, εκτός από την 
αρµοδιότητα προγραµµατισµού των µειζόνων στόχων 
του Ιδρύµατος, µπορεί δε να της αναθέτει και την εκτέ−
λεση συγκεκριµένου έργου, στο πλαίσιο γενικών οδη−
γιών 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 ∆ή−
µαρχος Χανίων, ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Χανιών και εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπε−
ζας Χανίων. Της εκτελεστικής επιτροπής προεδρεύει ο 
Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος. Τα υπόλοιπα µέλη 
εκλέγονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από τα 
υπόλοιπα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η θητεία 
των µελών που δεν συµµετέχουν στην επιτροπή ως 
εκ του αξιώµατός τους, είναι εξαετής, µε δικαίωµα 
επανεκλογής για µια ακόµα εξαετία. Επιτρέπεται η 
συµµετοχή στην εκτελεστική επιτροπή, χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, του Προέδρου του Συλλόγου των Φίλων του 
Ιδρύµατος και των Προέδρων των Παραρτηµάτων του 
Ιδρύµατος».

14. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4 του Οργανισµού 
του Ιδρύµατος αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος διαπιστώ−
νεται µε πράξη του Γενικού ∆ιευθυντή.»

15. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του Οργανισµού 
του Ιδρύµατος αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνιστά, µε απόφασή 
του, Παραρτήµατα στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή, 
µε σκοπό την προβολή και προώθηση των σκοπών του 
Ιδρύµατος. Τα συνιστώµενα Παραρτήµατα τελούν υπό 
τον έλεγχο 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), αντικα−
θίσταται 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» 
αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τους όρους του 
άρθρου 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 ∆ιοικητικού 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 
Ιδρύµατος, το οποίο ορίζει, στη σχετική σύµβαση και 
το χρόνο θητείας του. Με απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, µπορεί να 
συσταθεί θέση Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή. Στη 
σχετική σύµβαση ορίζονται ο χρόνος θητείας του, οι 
αρµοδιότητες και η αµοιβή του. Σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι., κατά προτίµηση πο−
λιτικός επιστήµονας ή ιστορικός.»

21. Στην περίπτωση δ΄ του ανωτέρω άρθρου του Ορ−
γανισµού του Ιδρύµατος προστίθενται, µετά τη λέξη 
«εισηγητής», παύλα και η λέξη «συντονιστής».

22. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ του ίδιου 
άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
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«Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύµατος, ο 
Γενικός ∆ιευθυντής 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 Οργα−
νισµού του Ιδρύµατος, η φράση «των άρθρων 98 του 
α.ν. 2039/1939 και 110 του Αστικού Κώδικα» αντικαθίστα−
ται 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) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Έως την ένταξη των Πράξεων «Ενθάρρυνση και 
υποστήριξη της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις 
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερει−
ακό και τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της 
προγραµµατικής περιόδου 2014−2020, η χρηµατοδότηση 
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως 
της µισθοδοσίας του απασχολούµενου προσωπικού της 
περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του παρόντος καλύ−
πτεται από πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, 
οι οποίοι, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, αποδίδονται απευθείας 
στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) και στην 
Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), ως αρµόδιων φο−
ρέων για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, 
βάσει απολογιστικών στοιχείων. Οι διατάξεις του προ−
ηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και σε περίπτωση µη 
ένταξης των ως άνω Πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
της προγραµµατικής περιόδου 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 ∆υτικής Μακεδονίας, 
καθώς και τα Συµβουλευτικά Κέντρα και τον Ξενώνα 
Φιλοξενίας για γυναίκες θύµατα βίας των δήµων της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, παρατείνεται έως την 
31η ∆εκεµβρίου 2016.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Έως την ένταξη των Πράξεων «Λειτουργία δοµών και 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος 
των γυναικών για την καταπολέµηση της βίας− Λειτουρ−
γία ξενώνων φιλοξενίας» και «Λειτουργία δοµών και υπη−
ρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών για την καταπολέµηση της βίας−Λειτουργία 
Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµά−
των βίας σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της 
προγραµµατικής περιόδου 2014−2020, η χρηµατοδότηση 
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως 
της µισθοδοσίας του απασχολούµενου προσωπικού 
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος 

καλύπτεται από πιστώσεις: α) του προϋπολογισµού 
του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, β) πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, 
οι οποίοι, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, αποδίδονται απευθείας 
στους δήµους που είναι αρµόδιοι για τη λειτουργία της 
αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει απολογιστικών στοιχείων. 
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται 
και σε περίπτωση µη ένταξης 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 
υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες εντός συνολικού διαστή−
µατος δώδεκα (12) µηνών.»

Άρθρο 77

Η αντιστοιχία Σχολών και Τµηµάτων των ΑΕΙ που πε−
ριλαµβάνονται στην υπ’ αριθµ. 139804/Β1/2014 υπουρ−
γική απόφαση που εκδόθηκε ως εξουσιοδότηση του 
ν. 4264/2014, άρθρο 53 παράγραφος 5, επεκτείνεται και 
ανάµεσα στα Τµήµατα: Εικαστικών Τεχνών της Ανώ−
τατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, Εικαστικών και 
Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και Εικα−
στικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών 
Τεχνών Φλώρινας του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακε−
δονίας.

Κατ’ εξαίρεση όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ΑΕΙ πά−
σχουν βάσει αποδεικτικών των ΚΕΠΑ µε αναπηρία 
τουλάχιστον 67%, δύνανται χωρίς περιορισµούς να 
µετεγγράφονται στην πόλη που ακολουθούν τη θε−
ραπευτική τους αγωγή, στα αντίστοιχα τµήµατα των 
Σχολών της ίδιας επιστηµονικής ή γνωστικής κατεύ−
θυνσης, που έχουν την ίδια διάρκεια σπουδών και στα 
οποία τα γνωστικά αντικείµενα των µελών ∆ΕΠ που 
υπηρετούν σε αυτά, είναι κατά πλειοψηφία ίδια ή εξαι−
ρετικώς συναφή µεταξύ τους, και επίσης λαµβάνοντας 
υπόψη τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τµηµάτων 
και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και 
τα παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά 
υφίστανται.

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 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, για είκοσι (20) έτη, η χρήση των ακινή−
των µετά των συστατικών και παραρτηµάτων τους, που 
περιγράφονται στην επόµενη υποπαράγραφο, για την 
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κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δικαστικών υπη−
ρεσιών.

β) Τα κτήρια, τα οποία ευρίσκονται στη Ζώνη Α2 του 
Ολυµπιακού Πόλου Φαλήρου, κατά τις διατάξεις του 
από 26.3.2002 προεδρικού διατάγµατος «Έγκριση Ειδικού 
Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (Ε.Σ.Ο.Α.Π.) Περιο−
χής Εγκαταστάσεων BeachVolley και Ανάπλασης της 
περιοχής του Φαληρικού Όρµου (Ν. Αττικής)» (∆΄ 2002), 
όπως 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 
αξόνων 8 και 1 και τα parking διαπιστευµένων και V.VIP.

γ) Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφά−
νειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθορίζεται κάθε 
διαδικασία και λεπτοµέρεια για τη χρήση των παρα−
πάνω ακινήτων.

δ) Κάθε αντίθετη διάταξη προς την ανωτέρω ρύθµιση 
καταργείται.»

Άρθρο 79

Στις περιπτώσεις δηµόσιων έργων που εκτελούνται 
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, χωρίς πρόβλεψη χο−
ρήγησης προκαταβολής στη διακήρυξή τους, τα οποία 
αν και δεν αποτελούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα από 
πόρους προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
χρηµατοδοτούνται µε οποιοδήποτε τρόπο είτε εξαρχής 
είτε µετά την αποπεράτωσή τους είτε µετά την ολο−
κλήρωση συγκεκριµένου σταδίου τους, από αλλοδαπό 
δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα σε οποιοδήποτε ποσοστό, 
δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 
του άρθρου 51 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικο−
ποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» 
(Α΄ 116), η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της σύµβασης 
(χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.). Στην περίπτωση αυτή, 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία ανάθεσης έργων, µελετών, προµη−
θειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής 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 αντί−
στοιχων 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 άρθρου 
143 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 4001/2011 που περιλαµβά−
νεται στους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η πα−
ρεχόµενη ανταµοιβή ισοδυναµεί µε έκπτωση 2% για 
κάθε εκατοστιαία µονάδα (1%) συνολικής εξοικονόµησης 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου από την έναρξη 
εφαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος. Το µέγιστο 
ποσοστό της παρεχόµενης έκπτωσης δεν θα πρέπει 
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 
Ειδικού 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 ∆ικτύου διανοµής και Χρεώ−
σεις Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς). Η παρεχόµενη 
ανταµοιβή ισοδυναµεί µε έκπτωση 2% επί του αντί−
στοιχου εφαρµοζόµενου ρυθµιζόµενου τιµολογίου για 
κάθε εκατοστιαία µονάδα (1%) συνολικής εξοικονόµησης 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου από την έναρ−
ξη εφαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος. Ορίζεται 
µέγιστο όριο εξοικονόµησης ενέργειας 40% για τον 
υπολογισµό της παρεχόµενης έκπτωσης. Οι σχετικώς 
παρεχόµενες εκπτώσεις επί των ανωτέρω ρυθµιζόµενων 
χρεώσεων, πλην ΕΤΜΕΑΡ, για όλους τους δικαιούχους, 
σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 
ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ 
συνολικά για κάθε έτος. Το ποσό αυτό αναπροσαρµό−
ζεται ετησίως µε απόφαση της ΡΑΕ, βάσει της ετήσιας 
µεταβολής του ∆είκτη 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 
λαµβάνει υπόψη τη διαφορά που προκύπτει κατά τη 
σύγκριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού 
έτους όπως αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία κατανά−
λωσης που πιστοποιεί ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής δικτύου, 
µε την κατανάλωση του έτους έναρξης του πιλοτικού 
προγράµµατος, καθώς και µεταβολές στοιχείων που 
αφορούν στις υποδοµές και τη λειτουργία των Ανώτα−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Χώρας.

4. Η παρεχόµενη έκπτωση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ εντός του πρώτου 
τριµήνου εκάστου έτους, βάσει των πιστοποιηµένων 
στοιχείων κατανάλωσης που προσκοµίζονται στη ΡΑΕ 
µε ευθύνη του αρµόδιου ∆ιαχειριστή δικτύου, εντός 
του πρώτου διµήνου κάθε έτους. Εντός της ίδιας προ−
θεσµίας προσκοµίζονται από κάθε φορέα που εντάσ−
σεται στο πιλοτικό πρόγραµµα, τυχόν πρόσθετα ανα−
γκαία στοιχεία για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης 
ενέργειας, όπως καθορίζονται µε την κοινή υπουργική 
απόφαση της αµέσως 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 
πρώτη Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, δι−
ενεργείται δε σχετική εκκαθαριστική πράξη από τον 
αρµόδιο ∆ιαχειριστή, 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 εφαρµο−
ζόµενων µεθοδολογιών σχετικά µε τις ρυθµιζόµενες 
χρεώσεις τιµολογίων.
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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 Εκπαίδευσης» του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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 ∆ιασφάλισης της Ποιό−

τητας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.Π.∆.Ε.)» (Α΄83), στους έως το ακαδηµαϊκό έτος 
2012−2013 εισαχθέντες φοιτητές των τµηµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που µετονοµάζονται χωρίς µεταβολή 
του γνωστικού τους αντικειµένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τµήµατος όπως προκύπτει από τη µετο−
νοµασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδηµαϊκό έτος 2012−2013 εισαχθέντες φοιτητές 
των τµηµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που µετονοµάζονται ή συγχωνεύονται µε παράλληλη µεταβολή του 
γνωστικού τους αντικειµένου, ή αύξηση του αριθµού των εξαµήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών του 
τµήµατος, όπως προκύπτει από τη µετονοµασία, ύστερα από την παρακολούθηση, εξέταση και επιτυχή ολοκλή−
ρωση µαθηµάτων, που θα καθοριστούν µε απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα 
σπουδών του τµήµατος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡ∆ΑΚΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
 ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: ∆ευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τµήµα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τµήµα Συνδροµητών:  (Ηµιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τµήµα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τµήµα A1 Παραλαβής ∆ηµοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραµµένων εγγράφων προς δηµοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική µορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται µε τα 
δηµοσιεύµατα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση ειδικής φόρµας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη µορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για µεµονωµένα φύλλα µε το ανάλογο κόστος από το 
τµήµα Πωλήσεων απευθείας ή µε ταχυδροµική αποστολή µέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό µορφή συνδροµής από το τµήµα Συνδροµητών.

Πληροφορίες σχετικά µε την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δηµοσίευση, την διαθεσιµότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιµοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα µπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά µε την πορεία δηµοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθµό ∆ηµοσιεύµατος (ΚΑ∆). 

Περισσότερες πληροφορίες για δηµοσιεύµατα και λοιπά θέµατα, µπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τµήµα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του ∆ηµοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο µετά από σχετικό αίτηµα φορέα του ∆ηµοσίου αναλαµβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, µπλοκ, µηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δηµόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του ∆ηµοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).




