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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Άρθρο 1
Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ημερήσιο και Εσπερινό) αποτε−
λεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης 
και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

2. Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως:
α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που 

θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, 
πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβου−
λίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των 
μαθητών.

γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πο−
λιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία 
των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.

δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο 
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δη−
μοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης 
και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.

στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή 
ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συν−
δυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία 
και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή κοι−
νών έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας 
στην οποία μετέχουν.

ζ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και 
επίλυσης προβλημάτων.

η) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για 
κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιο−
ποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επι−
κοινωνιών και

θ) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

3. Στην Α΄Τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κά−
τοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. 
Στη Β΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ 
Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη 
Γ΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ Τάξη 
του Γενικού Λυκείου.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Γενικού Λυκείου

1. Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη 
αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται 
πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά 
ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαι−
δευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδο−
μαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για 
όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο 
(2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) 
μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων 
μαθημάτων.

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος 
(γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, με 
διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική 
Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται πέντε 
(5), δύο (2) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.

β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα 
αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία 
για τα οποία διατίθενται τρεις (3) ώρες και δύο (2) ώρες, 
αντίστοιχα.

γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά ανά 
δύο ώρες διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, 
τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά 
αντικείμενο δύο (2) ώρες.

δ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
ε) Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, με διδακτέα αντι−

κείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου 
και Κοινωνιολογία.

στ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
ζ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), 

δύο (2) ωρών.
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ύστερα από χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από τρία (3) χρόνια, παρακολουθώντας την 
επόμενη Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε.. Η παρ. 14 του άρθρου 81 του ν. 
4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195) παραμένει σε ισχύ.

6. α. Η παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«12. Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα μέλη 
Σ.Ε.Π. διορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος, 
ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η διαδικασία, τα κρι−
τήρια αξιολόγησης, οι όροι της σύβασης, οι υποχρεώ−
σεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται 
με απόφαση της Δ.Ε.. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή 
των μελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. είναι τριμελής επι−
τροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που 
ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε., στην οποία συμμετέχουν 
ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., ως πρόεδρος, 
με μέλη, μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. 
με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή αν δεν υπάρχουν με 
συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικεί−
μενο της αντίστοιχης Θ.Ε.. Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την 
επιλογή των μελών Σ.Ε.Π., που ορίζονται ταυτόχρονα 
και Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών ή Συντονιστές 
Θ.Ε. στις οποίες δεν έχει εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.. 
Συνιστώνται στο Ε.Α.Π. είκοσι (20) θέσεις διδακτικού 
ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται με 
απόφαση της Δ.Ε. στις σχολές του Πανεπιστημίου.»

β. Η περίπτωση ΙV της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 
2552/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρά−
γραφος 7 περίπτωση ιδ΄ του ν. 3027/2002, καταργείται.

7. Ο παρεχόμενος από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπι−
στήμιο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του εγκεκριμέ−
νου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές 
στην Εκπαίδευση» εντάσσεται στους μεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών στις επιστήμες της αγωγής, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξι−
οκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71).

Άρθρο 38
Θέματα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Συστήματος Πιστοποίησης
Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

1. Η παρ. 15 του άρθρου 16 του ν. 4115/2013 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«15. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόε−
δρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ.. Αποφάσεις που το Δ.Σ. 
θεωρεί ως επείγουσες και άμεσα εκτελεστές, προσυ−
πογράφονται άμεσα και εκτελούνται. Τα πρακτικά του 
Δ.Σ. επικυρώνονται, στο σύνολό τους, από το διοικητικό 
συμβούλιο στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση.»

Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 4115/ 
2013.

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4115/2013 
προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:

«3Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ−
γού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού 
που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από σχετική 
αίτησή τους σε άλλους οργανισμούς του Υπουργεί−

ου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή λοιπούς φορείς και 
υπηρεσίες του Δημόσιου, σύμφωνα με τη διαδικασία 
έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.»

3. α. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταρ−
γούνται: Η διάταξη της περίπτωσης 4 της υποπαραγρά−
φου Θ.15 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α΄ 
222) και το άρθρο 5 του π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές 
Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρη−
τικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, πλην της παραγράφου 6 αυτού.

β. Από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παρ 1.β 
του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 καταργούνται: η αριθμ. 
10141/ΙΑ/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Σύστημα Πιστο−
ποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (Β΄ 3056), καθώς και η θητεία των 
μελών και του γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία συ−
γκροτήθηκε με την αριθμ. ΓΠ/2389/2013 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 26 τ. Υπαλλήλων Ειδικών 
Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου 
και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα/24.1.2013).

4. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 τροποποι−
είται ως εξής:

«3. Για το Μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρ−
θρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 
3879/2010 (Α΄163) του οποίου η παράγραφος 2 αντικα−
θίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος ως εξής:

«2. Από 1.9.2014 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρ−
κεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να 
μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους 
πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.»

Άρθρο 39
Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 
4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα, 
απόφαση της κοσμητείας και σχετική πράξη που εκδίδε−
ται από τον Πρύτανη, μετά από έλεγχο νομιμότητας και 
σκοπιμότητας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε 
καθηγητές του ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται 
η ομαλή λειτουργία της σχολής.»

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Στα 
μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή 
αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και 
ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης 
βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημε−
δαπής και της αλλοδαπής.»

3. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 78 
του ν. 4009/2011 προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής:

«ε) Για τους καθηγητές εφαρμογών που κατέχουν προ−
σωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής 
της προσωποπαγούς θέσης, που κατέχουν σε τακτική 
θέση επίκουρου καθηγητή, σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα από το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 
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2916/ 2001 (Α΄ 114), εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση από το 
ενδιαφερόμενο μέλος Ε.Π. για τη μετατροπή της θέσης 
του έως την 1.7.2011. Πέραν αυτής της καταληκτικής 
ημερομηνίας, για τα ως άνω μέλη Ε.Π. παύει να ισχύει 
η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης 
σε τακτική και η εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα γίνεται 
με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 78 
του ν. 4009/ 2011.»

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ−
θρου 78 του ν. 4009/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα, στην περίπτωση Αναπληρωτών Καθηγη−
τών Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν τη θέση αυτή από μετα−
τροπή της προσωποπαγούς θέσης βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Κα−
θηγητή, η εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή γίνεται 
υποχρεωτικά με προκήρυξη της θέσης και παύει να ισχύ−
ει για αυτούς η εξέλιξη με κλειστή διαδικασία, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
6 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114).»

5. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4009/2011 
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
έχουν το δικαίωμα άδειας, ανεξάρτητα από τις κείμενες 
περί αδειών διατάξεις, προκειμένου να απασχοληθούν 
σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, 
για χρονικό διάστημα έως τριών ετών. Η σχετική άδεια 
εκδίδεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από εισήγηση 
του Κοσμήτορα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή 
λειτουργία της Σχολής.»

6. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρ−
θρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών 
και Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού δι−
πλώματος. Για την επιστημονική υποστήριξη των δρα−
στηριοτήτων του Κέντρου, το Συμβούλιο της Αρχής, 
με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήσει Επιστημονικό 
Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι..»

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 προστί−
θεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να επανεκλεγεί Πρόε−
δρος Τμήματος, για τρίτη συνεχή θητεία.»

8. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων και Έρευνας των Τ.Ε.Ι. που προέκυψαν από 
συγχώνευση δύο Ιδρυμάτων, για το μεταβατικό διάστη−
μα και το αργότερο μέχρι 30.11.2013, συγκροτείται από 
τα μέλη και των δύο επιτροπών των συγχωνευθέντων 
Ιδρυμάτων και προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. που 
απορροφά, λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών λόγω 
συγχωνεύσεων και καταργήσεων Τμημάτων.

9. Από την ημερομηνία δημοσίευσης των προεδρι−
κών διαταγμάτων που αφορούν στη συγχώνευση των 
Ιδρυμάτων έως και 30.11.2013, οι πάσης φύσεως πράξεις 
διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης (δαπάνες που 
έχουν πραγματοποιηθεί ή τιμολογηθεί), οι οποίες έχουν 
εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων, που 
συγχωνεύθηκαν, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί αρμο−
δίως.

10. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύναται να 
απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με επι−
βάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού τους και χωρίς 
επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 
από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών 

ετών κατά το μέρος που δεν αφορά ανεξόφλητες υπο−
χρεώσεις προηγούμενων ετών. Το ποσό της αμοιβής 
του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθορίζεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και Οικονομικών.

11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του 
άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιό−
τητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ−
ση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83) στους έως το ακαδημαϊκό έτος 
2012−2013 εισαχθέντες φοιτητές των πανεπιστημιακών 
τμημάτων που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του 
γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπου−
δών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομα−
σία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το 
ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 εισαχθέντες φοιτητές των 
πανεπιστημιακών τμημάτων που μετονομάζονται με πα−
ράλληλη 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 και 
επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν 
με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με 
το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

12. Τα συγχρηματοδοτούμενα Έργα−ΕΣΠΑ− του Πανε−
πιστημίου Στερεάς Ελλάδος που καταργήθηκε με το 
π.δ. 99/2013 (Α΄ 134) μεταφέρονται αυτοδικαίως και υλο−
ποιούνται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως καθολι−
κού διαδόχου. Αντιστοίχως, τα συγχρηματοδοτούμενα 
Έργα − ΕΣΠΑ− του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος που 
καταργήθηκε με το π.δ. 89/2013 (Α΄ 130) μεταφέρονται 
αυτοδικαίως και υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών, ως καθολικού διαδόχου.

13. Η επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος 
που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 18 πε−
ρίπτωση ιη΄ του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 4076/2012 (παράγραφος 20 περίπτωση ιζ΄) θεωρείται 
νομίμως συγκροτημένη, έως τις 30.11.2013, λαμβανομέ−
νων υπόψη των μεταβολών λόγω συγχωνεύσεων και 
καταργήσεων τμημάτων.

14. Η Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος 
που συγκροτήθηκε από την συνένωση των Επιτροπών 
Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Πάτρας και του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 
θεωρείται νομίμως συγκροτημένη, έως τις 30.11.2013. 
Η Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος που 
συγκροτήθηκε από τη συνένωση των Επιτροπών Ερευ−
νών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας θεωρείται 
νομίμως συγκροτημένη, έως τις 30.11.2013, λαμβανομέ−
νων υπόψη των μεταβολών λόγω συγχωνεύσεων και 
καταργήσεων τμημάτων.

15. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και οι νομικές 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από τις Επιτροπές Ερευ−
νών των συγχωνευμένων Φορέων (Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 
και Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας), από 
την ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 94/2013 (Α΄ 132) 
και του π.δ. 100/2013 (Α΄ 135) μέχρι και τη συγκρότηση 
της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος και 
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, θεωρούνται νόμιμες και κα−
λύπτονται με αναδρομική ισχύ.

16. Έδρα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τε−
χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσα−
λίας ορίζεται η Λάρισα.

17. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης 
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Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομο−
ταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 
του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η 
διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγμα−
τοποιηθεί στο Ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρε−
ση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών 
μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προ−
γράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε 
ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε 
συνδυασμό αυτών.»

18. Μετά την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 
του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι−
ακές σπουδές» (Α΄ 148) προστίθεται περίπτωση β.1. ως 
εξής:

«β. 1.) Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό απο−
νομής διδακτορικού τίτλου φέρει υπογραφές τεσσάρων 
μελών της Επταμελούς Επιτροπής, πέμπτο δε μέλος έχει 
υπογράψει την Εισηγητική έκθεση, ο τίτλος θεωρείται 
ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως.»

19. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
2 του ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και ανα−
μόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των 
Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. − Τ.Ε.Ι.) 
− Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών ιδρυμάτων και άλ−
λων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»(Α΄ 218) 
αντικαθίστανται αντίστοιχα ως ακολούθως:

«β. Να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια 
ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγμένα στο 
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο ανή−
κουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε Προγράμματα Σπουδών 
του οικείου Α.Ε.Ι., κατ’ ελάχιστο όριο οχτώ (8) ώρες 
εβδομαδιαίως, μόνο μετά από σχετικές αποφάσεις των 
αρμόδιων οργάνων.

γ. Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώ−
ρους δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο 
όριο, πέραν των οχτώ (8) ωρών διδασκαλίας και να 
παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό − επιστη−
μονικό και διοικητικό έργο.»

20. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης 
των μελών του Ε.Π., όπως ορίζονται στην παρ. 1 της 
περίπτωσης Β΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983 «Δομή 
και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων» (Α΄ 173), δύνανται να αυξάνονται το πολύ κατά 
δύο (2) ώρες, μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμό−
διων οργάνων.

21. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 
4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Ορ−
γανισμού του ιδρύματος, οι μόνιμα υπηρετούντες στο 
Ίδρυμα, καθώς και οι υπηρετούντες με συμβάσεις ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα να 
ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που 
προβλέπεται στο άρθρο 29, εφόσον είναι κάτοχοι δι−
δακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο 
ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 
το ίδρυμα. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της 
κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτρο−
πής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα 

μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και 
σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.»

22. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, σύμφωνα 
με το άρθρο αυτό, όταν δεν έχει εκλεγεί Συμβούλιο, αρ−
μόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οι−
κονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, 
του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, 
καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 
που αφορά στο ίδρυμα, είναι η Σύγκλητος.»

23. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 
(Α΄156) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων του 
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του 
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας που επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του 
οικείου Ιδρύματος, είναι δυνατή η εισαγωγή μετά από 
ειδικές εξετάσεις των υποψηφίων της παραγράφου 1 
καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, 
ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς 
και ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης των σχε−
τικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων για την εισαγωγή των 
υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»

24. Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄156) 
τροποποιείται ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κα−
τηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και 
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικα−
στικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Πλα−
στικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των 
Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των 
Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας 
καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, 
εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή 
αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, 
με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από 
μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυττα−
ρική αναιμία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με 
μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου 
υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, 
όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής 
κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από 
βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, 
από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συ−
μπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από 
τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέ−
ατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από 
βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με 
φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται 
σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες 
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από συγγενική αιμορραγική διάθεση − αιμορροφιλίες 
και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, 
υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή 
μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπα−
τος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, 
πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη 
τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγι−
ζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά 
προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, 
πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομ−
βοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής 
αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς 
κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη 
νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς 
καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική 
υπέρταση άνω των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από 
κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου 
οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή 
της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης < 35%), 
τεκμηριωμένο από εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονά−
δες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωμένο σε μαγνητική 
τομογραφία καρδιάς, από υπερτροφικού τύπου μυο−
καρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, 
από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολο−
γίας, από το σύνδρομο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλια−
κή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες 
από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία 
υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, πάσχο−
ντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από ελκώδη 
κολίτιδα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή ή 
έχουν λάβει ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν 
και συνεχίζουν με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, 
πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολ−
λαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen), από πολλα−
πλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσο−
κατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος 
ή/και ΚΝΣ, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη 
δερματική προσβολή, από συστηματικό ερυθηματώδη 
λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω 
προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υμένων 
ή/και αίματος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική 
ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την 
ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, υποβλη−
θέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα 
του εγκεφάλου, από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής 
ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, από 
νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη 
τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, από ιδιοπαθή 
θρομβοπενική πορφύρα υπό μείζονα ανοσοκατασταλ−
τική θεραπεία, από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία υπό 
μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, καθώς και οι 
πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά 
ή επίκτητα σύνδρομα − νοσήματα όταν εκφράζονται με 
σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 
τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.

25. Όπου με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και 
τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, απαι−
τείται ως προσόν για τη χορήγηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος, την πρόσληψη, το διορισμό ή την επι−
λογή σε ορισμένη θέση, η κατοχή πτυχίου Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 
με κύρια ή πρώτη ειδικότητα σε συγκεκριμένο άθλη−
μα ή δίπλωμα ειδικότητας συγκεκριμένου αθλήματος 

Τ.Ε.Φ.Α.Α., η έννοια των όρων αυτών είναι ότι ο τίτλος 
περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που, 
με βάση το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών που 
παρακολούθησε ο πτυχιούχος, (υποχρεωτικά μαθήματα 
και μαθήματα επιλογής), καλύπτουν με πλήρη επάρκεια 
το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω αθλήματος. Την 
περί τούτου βεβαίωση χορηγεί το Τμήμα που χορήγησε 
τον εν λόγω τίτλο σπουδών. Η κατά τα ανωτέρω ανα−
φορά ειδικότητας συγκεκριμένου αθλήματος σε τίτλο 
σπουδών που είχε χορηγηθεί από τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επέχει θέση της 
ανωτέρω βεβαίωσης.

26. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 
του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώ−
ρισης οι τίτλοι σπουδών ομοταγών πανεπιστημίων, που 
ελήφθησαν από χώρες του εξωτερικού μετά την ένταξή 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια εφαρ−
μόζονται ως προς τους τίτλους αυτούς οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 4.»

27. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/ 
2011 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:

«3Α. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται 
μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμή−
ματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ει−
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) αυ−
τοδύναμο διδακτικό έργο. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει 
και τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.
ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι..»

28. Οι αποφάσεις μεταφοράς θέσεων επιτυχόντων, 
κατά την παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, οι οποί−
ες εκδόθηκαν λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις αντιστοιχίες 
των Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. κατά την έννοια της υπ΄ 
αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπι−
στημιακών Τμημάτων» (Β΄ 874) και της υπ’ αριθ. 69066/
Ε5/7.7.2006 «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι.» (Β΄998) από−
φασης του ίδιου Υπουργού, όπως αυτές τροποποιήθη−
καν και ίσχυαν κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του 
ανωτέρω νόμου, είναι νόμιμες, ανεξαρτήτως πλημμελει−
ών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων αντιστοιχιών 
και η μεταφορά θέσεων ολοκληρώνεται κανονικά.

29. Στο τέλος του άρθρου 41 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80), 
προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«2. α. Οι ίδιες ως άνω ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου 
και του άρθρου 27 παρ. 1 εδάφιο α΄ του π.δ. 60/2006 
(Α΄65) όπως αυτό ίσχυε, εφαρμόζονται αναλόγως και 
για όλα τα υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων 
ανήλικα τέκνα στρατιωτικών ή στελεχών των σωμάτων 
ασφαλείας πεσόντων κατά την ώρα του καθήκοντος.

β. Στη ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παρ. 13β του άρ−
θρου 9 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), δεν υπάγονται όσον αφο−
ρά την καταβολή εξόδων κίνησης, όσοι αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 της υπ’ αριθ. 4331/2013 απόφασης 
του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (Β΄ 1108).»

30. Σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋπο−
θέσεις του ν. 2454/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 
παρ. 51 του ν. 3149/2003, περί αυτοδυναμίας, ο Πρόεδρος 
του Τμήματος ορίζεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. 
Τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
και του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, 
ασκεί η Κοσμητεία, τις δε σχετικές πράξεις υλοποίησης 
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αποφάσεων υπογράφει ο Πρύτανης μετά από έλεγχο 
νομιμότητας και σκοπιμότητας.

31. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεμελιω−
δών ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Χριστίνα Τσιμηρίκα του 
Γεωργίου και της Ειρήνης, εισάγεται στη Στρατιωτική 
Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Ιατρικό), καθ` υπέρβαση 
του αριθμού των εισακτέων και ανεξαρτήτως βαθμού, 
μορίων ή άλλων ειδικών προϋποθέσεων εισαγωγής. Η 
εγγραφή της πραγματοποιείται με μόνη την κατάθεση 
αίτησης εγγραφής στη Γραμματεία της Σχολής, η οποία 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταυ−
τοπροσωπίας, εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος νόμου.

32. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συστήνο−
νται πέντε (5) προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας 
διοικητικών γραμματέων, οι οποίες προστίθενται στις 
προβλεπόμενες θέσεις του άρθρου 24 του π.δ. 96/2006 
«Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης» (Α΄ 98).

33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυ−
κείου, το οποίο παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την 
εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύ−
θυνση Α.Ε.Ι. μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή 
τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, 
Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέτα−
ση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής 
τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά 
μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβα−
ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό 
ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της 
τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα 
μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες 
για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ−
μογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

34. Το π.δ. 92/2013 «Μετονομασία − κατάργηση … Θεσ−
σαλίας» (Α΄ 131) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. H προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 177/ 

1993 (Α΄65). Σε αυτήν εντάσσεται το ανεξάρτητο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών.»

β) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 συμπλη−
ρώνεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1α. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται Σχολές 
ως ακολούθως: i) Θετικών Επιστημών, με έδρα τη Λαμία, 
η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Πληροφορικής 
με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής και ii) 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα 
τα Τρίκαλα, στην οποία εντάσσεται το ομώνυμο τμήμα. 
Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά 
σε ιδρυόμενη σχολή, νοούνται εφεξής οι ιδρυόμενες 
σχολές.»

γ) Η υποπερίπτωση vi της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 5 καταργείται.

δ) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προ−
στίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:

«στ) Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι−
σμού με έδρα τα Τρίκαλα, με το Τμήμα Επιστήμης Φυ−
σικής Αγωγής και Αθλητισμού.»

35. Στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την άσκηση διδακτικού έρ−
γου, ο χρόνος της απόσπασης αναγνωρίζεται ως χρόνος 
άσκησης διδακτικού έργου για όλες τις συνέπειες. Η 
αναγνώριση πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του οικείου Τμήματος του Α.Ε.Ι..

 Άρθρο 40
Θέματα Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Το άρθρο 23 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159) αντικαθίσταται, ως 
εξής:

«Άρθρο 23
Σύστημα υποτροφιών και δανείων

1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι. χορηγούνται υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ, από το ακα−
δημαϊκό έτος 2013−2014, με τους εξής όρους:

α) Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς 
φοιτητές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση 
του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο 
κριτήριο την επίδοσή του, κατ’ απόλυτη σειρά επιτυχίας, 
στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε 
έτους σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάμεσων 
ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα πρέπει να έχουν 
επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 
8,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0−10 στα μαθήματα του 
ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης 
ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστι−
κής περιόδου.

β) Η εξειδίκευση των προϋποθέσεων χορήγησης των 
υποτροφιών, ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό που 
θα χορηγείται για την υποτροφία και οι λοιπές λε−
πτομέρειες απονομής των υποτροφιών, καθώς και το 
πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το 
διέπουν ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ..

γ) Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέ−
χονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, από το ακα−
δημαϊκό έτος 2013−2014, άτοκα δάνεια και οικονομικές 
ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών ανα−
γκών τους με κριτήριο την ατομική ή την οικογενειακή 
τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές. Η 
έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης 
των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των 
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 41
Αθλητικές Ακαδημίες

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονο−
μικών ιδρύονται Αθλητικές Ακαδημίες, ως περιφερειακές 
υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι Αθλη−
τικές Ακαδημίες είναι δύο (2) και εδρεύουν στην Αττική 
και τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο κάθε Αθλητικής Ακα−
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