ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4115 (ΦΕΚ Α' 24/30/01/2013)
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 34
Θέµατα Α.Ε.Ι
1. Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α`69) τροποποιείται ως εξής: Η φράση «5.
Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας,...»
τροποποιείται µε τη φράση «5. Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.., που αποχωρούν λόγω
συνταξιοδότησης,...».
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α` της παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α`195) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 47 του ν. 4025/2011 (Α`228) και
συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/ 2012 (Α`159)
τροποποιείται ως εξής:
«11.α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισµών των Ιδρυµάτων για τα Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α`148), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών µετά την έκδοση των Οργανισµών των
Ιδρυµάτων, όπου γίνεται αναφορά σε σχολές µεταπτυχιακών σπουδών νοούνται οι Σχολές
των Ιδρυµάτων και όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η
οικεία κοσµητεία».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α`195) όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 4076/2012 (Α`159) τροποποιείται ως εξής:
«β) οι λέκτορες µε θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή εκλεγούν µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν να ζητήσουν την εξέλιξη τους στη βαθµίδα του
επίκουρου καθηγητή µέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δηµοσίευση της πράξης
διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει
αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυµα».
4. Η περίπτωση γ`της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/ 2011 (Α`195) αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ. Επίκουροι µε θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή εκλεγούν µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διορίζονται για τετραετή θητεία µετά το πέρας της οποίας
υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, µονιµοποίηση στη βαθµίδα τους ή
εξέλιξη στην ανώτερη βαθµίδα ύστερα από τη συµπλήρωση τετραετίας από τη δηµοσίευση
της πράξης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και για τη
διαδικασία της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση µονιµοποίησης τους, οι θέσεις τους
µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων καθηγητών, τις
οποίες και καταλαµβάνουν έως την εξέλιξη τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξη τους και εφόσον
δεν έχουν µονιµοποιηθεί κατά τα ανωτέρω αποχωρούν από το ίδρυµα κατά τη
λήξη της θητείας τους».
5. Η περίπτωση α`της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α`195), αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) Οι µόνιµοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
διατηρούν τις θέσεις τους είτε µέχρι τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση τους από την
υπηρεσία είτε µε την εξέλιξη τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, για την οποία
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µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε τη συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δηµοσίευση
της πράξης διορισµού τους στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές
καταργούνται».
6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του ν. 4076/2012 (Α`159) η θητεία των εκλεγέντων,
σύµφωνα µε αυτόν, οργάνων ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του αντίστοιχου έτους
ολοκλήρωσης αυτής.
Οι αντιπρυτάνεις, των οποίων η θητεία έχει παραταθεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
12 του ν. 4076/2012 (Α`159), ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρ. 17 του
άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α`195).
7. Η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α`195) καταργείται. Η ισχύς της παρούσας
παραγράφου άρχεται από την ψήφιση του νόµου.
8. Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α`195) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να περιλαµβάνουν µαθήµατα για
την εκµάθηση ξένων γλωσσών».
9. Στο τέλος της περίπτωσης α`της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α`195)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται στους Καθηγητές των Α.Ε.Ι. να απασχολούνται, υπό τις
ανωτέρω ιδιότητες, σε µη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα τα οποία αποτελούν νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου».
10. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α`195) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά
καθήκοντά τους αµισθί».
11. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 (Α`195) προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Για τους καθηγητές που εξελέγησαν ή µετακινήθηκαν στην ίδια βαθµίδα σε άλλο ΑΕΙ
της χώρας, στο χρόνο εξέλιξης τους στην επόµενη βαθµίδα θα προσµετράται η θητεία που
είχαν στη βαθµίδα του ΑΕΙ προέλευσης. Για να έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την εξέλιξη
τους στην επόµενη βαθµίδα θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια
υπηρεσίας στη βαθµίδα του ΑΕΙ προορισµού».
12. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α`195) προστίθεται περίπτωση δ`ως
εξής:
«δ) Οι Καθηγητές και οι Λέκτορες που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια
υπηρεσίας στο Τµήµα που υπηρετούν έχουν τη δυνατότητα µετακίνησης σε άλλο Τµήµα του
ιδίου ή άλλου Πανεπιστηµίου στην ίδια βαθµίδα που κατέχουν στο ίδιο γνωστικό
αντικείµενο. Αποκλείεται η µετακίνηση Καθηγητών προς τα Πανεπιστήµια των νοµών
Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για τη µετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόµενου προς το
Τµήµα του και προς το Τµήµα υποδοχής, αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη των Γενικών
Συνελεύσεων των δύο Τµηµάτων και σύµφωνη γνώµη της Κοσµητείας σε περίπτωση που το
Τµήµα προέλευσης ανήκει σε Σχολή για τη λήψη απόφασης περί µετακίνησης εφαρµόζεται
αναλόγως στο Τµήµα υποδοχής η διαδικασία για την εκλογή καθηγητών και λεκτόρων
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετακίνηση είναι σχετική
απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής προέλευσης, µε την οποία συνηγορεί στη µεταφορά
της πίστωσης της θέσης του Καθηγητή που µετακινείται. Η µετακίνηση γίνεται µε πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου υποδοχής µετά από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του
Πανεπιστηµίου προέλευσης. Τα όσα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλογικά και στους
καθηγητές των Τ.Ε.Ι».
13. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α`195) τροποποιείται ως εξής:
«4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης
υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή
ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών µελών ή στο µέτρο
που αυτό δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ηµεδαπής που ανήκουν στο
µητρώο των εξωτερικών µελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται
από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα µητρώα του ιδρύµατος και δεν
περιλαµβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης».
14. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α`195), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µε το ν. 4076/2012 (Α`159), προστίθεται νέα παράγραφος 13Α ως εξής:
«13Α. α. Το Συµβούλιο λειτουργεί νοµίµως αν κάποια από τα µέλη του εκλείψουν ή
αποχωρήσουν

08/03/2016

για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν,
εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, β.
Αν τα
λοιπά µέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, µε απόφαση που εκδίδεται από τον
Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού τα ελλείποντα µέλη
αντικαθίστανται από
επόµενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα, γ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων
µελών
δεν είναι δυνατή κατά τα αµέσως ανωτέρω, µε απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό
Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού αυτά αντικαθίστανται µε κλήρωση µεταξύ
των
καθηγητών Α` βαθµίδας του Ιδρύµατος, δ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών δεν
είναι
δυνατή κατά τα αµέσως ανωτέρω, το αρµόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο
προβαίνει
αµελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του
παρόντος άρθρου».
15. Αρµόδια όργανα για την έγκριση, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
2685/1999
(Α`35) «Κάλυψη δαπανών µετακινούµενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και
άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει, των µετακινήσεων του προβλεπόµενου στο άρθρο 4 του ιδίου ως
άνω
νόµου προσωπικού των πανεπιστηµίων και του ∆ιεπιστηµονικού Οργανισµού Τίτλων
Ακαδηµαϊκών
και Πληροφόρησης, είναι κατά περίπτωση οι Πρυτάνεις, οι Πρόεδροι των ∆ιοικουσών
Επιτροπών
των Πανεπιστηµίων και ο Πρόεδρος του προαναφερόµενου οργανισµού. Η ισχύς της εν
λόγω
διάταξης άρχεται από την 1.1.2010. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
4009/2011
(Α`195) τροποποιείται ως εξής:
«2. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν
ισχύει
προκειµένου περί γνωστικών αντικειµένων εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας,
για τα
οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η κατοχή
διδακτορικού
διπλώµατος από υποψήφιο συνεκτιµάται ως ουσιαστικό προσόν».
16. Στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού
διπλώµατος
είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας δύναται να προσλαµβάνονται
ως
πανεπιστηµιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τµήµατος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού,
οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόµενου δια της συµβάσεως. Η
προκήρυξη
του γνωστικού αντικειµένου γίνεται µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα
και
έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τµήµατος. Η διάρκεια της συµβάσεως καθορίζεται µέχρι
ενός
Πανεπιστηµιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα. ∆ύναται αυτή
να
ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όµως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να
υπερβεί
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τα τρία (3) Πανεπιστηµιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή
µερική και
η κάλυψη της αποζηµίωσης τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει
το
Τµήµα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι.».
17. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται µε τον ελάχιστο
αριθµό
των αναγκαίων για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα µε το Ενδεικτικό
Πρόγραµµα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του
Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013 σε όλα τα µαθήµατα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά
διδάσκονται σε χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο.
18. Στο άρθρο 11 του ν. 3879/2010 (Α`163) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
ύστερα
από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας
των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο
της ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και αυτών της Αρχικής Επαγγελµατικής
Κατάρτισης, ήτοι των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα
κατόχων
αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάµενων αντίστοιχων συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης που έχουν ήδη απονεµηθεί µε προεδρικά διατάγµατα: α) του άρθρου 6 παρ. 3
του ν.
2009/1992 (Α`18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α`163), καθώς και γ)
µε την,
κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νοµοθεσία εκάστου καθ` ύλην
αρµόδιου Υπουργείου».
19. α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του
σχολικού
έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, τεκµαίρουν δικαίωµα µεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη
Σχολή ή
Τµήµα, κατά την έννοια της υπ` αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού
Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (Β` 874) και της
υπ` αριθ.
69066/Ε5/7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β` 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και
ισχύουν, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2011 εισόδηµα του δυνητικά δικαιούχου και των
µελών
της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ
κατά
κεφαλήν. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις
αναφερόµενες
στο παράρτηµα της υπ` αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής
απόφασης
παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α` ή
β`
βαθµού ή οι γονείς ή κηδεµόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν
αποδεδειγµένα συµπληρώσει δέκα (10) µήνες ανεργίας εντός του έτους 2012, το ανωτέρω
εισόδηµα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κεφαλήν.
β. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και επιτρέπεται µόνο από
Πανεπιστήµιο σε
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Πανεπιστήµιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθµός των µεταφεροµένων θέσεων δεν επιτρέπεται
να
ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθµού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τµήµα που εδρεύει
στους
νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων στις
υπόλοιπες Σχολές ή Τµήµατα.
γ. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική
Υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για αντίστοιχα
Τµήµατα
έως δύο διαφορετικών Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ.
δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τµήµα είναι µε σειρά
προτεραιότητας τα κάτωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου και των µελών της οικογενείας του κατά το
έτος
2011, κατά αύξουσα κατανοµή,
ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ` αριθ.
Φ151/122732/Β6
(Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγµατοποιήσει δωρεά
οργάνου, ή
µυελού των οστών σε συγγενή α` ή β` βαθµού,
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών,
όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α` 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου,
µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Τουρισµού διαφορετικής πόλης της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να
ανήκει
στην κατηγορία των πολύδυµων τέκνων που συµµετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις
πανελλαδικές
εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις
αναφερόµενες στο
παράρτηµα της υπ` αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β`1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης
παθήσεις
ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α` ή β`βαθµού
ήο
δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέρονται στην
παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α`120),
στστ) τα µόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη µεταφορά της θέσης εισαγωγής, η
εξειδίκευση των
κριτηρίων χορήγησης της µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την ψήφιση του νόµου.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 39 παρ.28 Ν.4186/2013,ΦΕΚ Α 193/17.9.2013,
ορίζεται ότι:
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" Οι αποφάσεις µεταφοράς θέσεων επιτυχόντων, κατά την παρ. 19 του άρθρου 34 του ν.
4115/2013, οι οποίες 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 Εθνικής
Παιδείας
και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (Β` 874) και της υπ` αριθ.
69066/Ε5/7.7.2006 «Αντιστοιχίσεις Τµηµάτων Τ.Ε.Ι.» (Β` 998) απόφασης του ίδιου
Υπουργού, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόµου,
είναι
νόµιµες, ανεξαρτήτως πληµµελειών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων αντιστοιχιών και
η
µεταφορά θέσεων ολοκληρώνεται κανονικά".
20. Κατ` εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων του
Συντάγµατος:
α) Ο Αθανάσιος Τσιµηρίκας, του Γεωργίου και της Ειρήνης, πρωτοετής φοιτητής στο
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης,
µεταφέρει αυτοδικαίως τη θέση εισαγωγής του, στο αντίστοιχο Παιδαγωγικό Τµήµα
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κατά την έννοια
της υπ` αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (Β` 874) και
β) Η Κωνσταντίνο Τσιµηρίκα, του Γεωργίου και της Ειρήνης, πρωτοετής φοιτήτρια στο
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης,
µεταφέρει αυτοδικαίως τη θέση εισαγωγής της, στο αντίστοιχο Παιδαγωγικό Τµήµα
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κατά την έννοια
της υπ` αριθ. 67859/Β1/ 5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (Β` 874).
21. Η Μαρία Άννα Πουκαµισά του Σπυρίδωνος, κόρη του δολοφονηθέντος στις 13.6.2012
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη φαρµακοποιού, Σπυρίδωνος Πουκαµισά εισάγεται στη
Φαρµακευτική Σχολή Αθήνας καθ` υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων. Για την εγγραφή
της πρέπει να καταθέσει αίτηση µεταγραφής από το Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου της
Αθήνας προς τη Γραµµατεία της Σχολής ή του Τµήµατος Φαρµακευτικής, µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός µηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσας.
22. Στο άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι καθηγητές και οι λέκτορες, µετά από απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, µπορούν να
ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστηµονικό
έργο σε περισσότερους από έναν Τοµείς του ίδιου Τµήµατος και σε περισσότερα από ένα
Τµήµατα της ίδιας Σχολής µετά από αίτηµα του Τοµέα ή του Τµήµατος υποδοχής».
«23.α. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη
Σχολή
Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας του σχολικού έτους 2012-2013 θα εγγραφούν στις
οικείες
σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.
β. Κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη
Σχολή
Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας θα πραγµατοποιηθούν
κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος
20162017.»
***Η παρ.23,όπως είχε αντικατασταθεί µε τη παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν.4249/2014
(ΦΕΚ Α 73 24.3.2014),αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 53 Ν.4278/2014,
ΦΕΚ Α 157/4.8.2014.
"γ. Η κατάταξη στις Ενοπλες ∆υνάµεις των επιτυχόντων στρατευσίµων των προηγούµενων
περιπτώσεων αναβάλλεται από την ηµεροµηνία έκδοσης των πινάκων του Υπουργείου
Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του καθοριζόµενου έτους κατάταξης
στις
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οικείες σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας. Για τη χορήγηση της αναβολής οι στρατεύσιµοι
υποβάλλουν στην αρµόδια στρατολογική υπηρεσία αίτηση και βεβαίωση επιτυχίας της
αρµόδιας
υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας, από την οποία προκύπτουν η ηµεροµηνία έκδοσης
των
πινάκων επιτυχόντων του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και
το
ακαδηµαϊκό έτος εγγραφής τους στις ως άνω σχολές. Η χορηγηθείσα αναβολή κατάταξης
διακόπτεται µε αίτηση του ενδιαφεροµένου. Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας
ενηµερώνουν τις οικείες Στρατολογικές Υπηρεσίες για την εγγραφή των ως άνω
επιτυχόντων στις
σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας".
***Η εντός " " περίπτωση γ προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 του Ν. 4329/2015
Α΄
53/02.06.2015)

(ΦΕΚ

24. Στο εδάφιο ε` της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 προστίθεται:
«∆εν τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές οι αναπληρωτές
διοικητές των ανωτέρω νοµικών προσώπων, εφόσον επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση τους στο Πανεπιστήµιο και την άσκηση του κλινικού και εργαστηριακού έργου
σε
Πανεπιστηµιακή κλινική, εργαστήριο ή µονάδα νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ.».
25. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Τα µέλη ∆.Ε.Π. (Λέκτορες και Επίκουροι Καθηγητές) που εξελέγησαν πριν τη
δηµοσίευση
του ν. 4009/2011 έχουν το δικαίωµα να µονιµοποιηθούν στη βαθµίδα του Επίκουρου
Καθηγητή
µετά τη συµπλήρωση τριετούς θητείας στη βαθµίδα αυτή, µετά από κρίση σύµφωνα µε τις
κείµενες
διατάξεις. Εάν µονιµοποιηθούν δύναται να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στη βαθµίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε µετά τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης
µονιµοποίησης
τους στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή».
Άρθρο 35
Αναγνώριση µαθηµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που
εισάγονται σε
Τµήµα των Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, να
αναγνωρίσουν
µαθήµατα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τµήµα προέλευσης τους.
2. Η αναγνώριση των µαθηµάτων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο,
πραγµατοποιείται
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου του Τµήµατος, κατά
περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων ή των
ασκήσεων του
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τµήµα προέλευσης
και
δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάµηνο από αυτό της εγγραφής τους.
Άρθρο 42
Θέµατα Αρχής ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 (Α`195) προστίθενται τα
εξής
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εδάφια: «Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το Συµβούλιο της Αρχής ορίζει µε τη
δηµόσια
προκήρυξη της θέσης τη διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει και στάδιο συνέντευξης των
υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και τα ειδικότερα προσόντα του γενικού διευθυντή. Η
επιλογή
γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές
της
δηµοσιότητας της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011
αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωση τους σε τµήµατα, αυτοτελή
γραφεία ή γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταµένων
τους
καθορίζονται στον Οργανισµό της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού για την
πλήρωση των
ως άνω θέσεων, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και ειδικότητες ορίζονται µε απόφαση του
Συµβουλίου
της Αρχής και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος
άρθρου».
3. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«Πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες του Κέντρου, τα θέµατα λειτουργίας αυτού,
καθώς και
τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και πλήρωσης της θέσης του διευθυντή
Ερευνών
και Μελετών καθορίζονται στον Οργανισµό της Αρχής. Κατά την πρώτη εφαρµογή του
παρόντος η
πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3 του
παρόντος».
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται 25 θέσεις
ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού και 20 θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις
συνιστώνται
ως θέσεις µόνιµου προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και
κατανέµονται ως ακολούθως:
α) 25 θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού εκ των οποίων οι 10 είναι µόνιµου
προσωπικού
και οι 15 προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
β) 5 θέσεις ΠΕ ∆ιοικητικού εκ των οποίων οι 3 είναι µόνιµου προσωπικού και οι 2
προσωπικού µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
γ) 2 θέσεις ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού εκ των οποίων η 1 είναι µόνιµου προσωπικού και
η1
προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
δ) 2 θέσεις ΠΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού εκ των οποίων η 1 είναι µόνιµου προσωπικού και η
1
προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ε) 2 θέσεις ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού εκ των οποίων η 1 είναι µόνιµου προσωπικού και η
1
προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
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στ) 3 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής εκ των οποίων οι 1 είναι µόνιµου προσωπικού και οι 2
προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ζ) 2 θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-∆ιερµηνέων εκ των οποίων η 1 είναι µόνιµου προσωπικού
και η 1
προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
η) 2 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής εκ των οποίων η 1 είναι µόνιµου προσωπικού και η 1
προσωπικού
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού καλύπτονται αποκλειστικά µε µετατάξεις µόνιµου
προσωπικού.
Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού της Αρχής, οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα
του κλάδου Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ορίζονται µε τη δηµόσια προκήρυξη για την
κάλυψη τους.
Με τον Οργανισµό της Αρχής είναι δυνατή η ανακατανοµή των κενών θέσεων της
παρούσας παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα διορισµού
ή πρόσληψης, καθώς και η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου που
επιλαµβάνεται των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του
προσωπικού και κάθε σχετικό θέµα».
5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής µπορεί να καλύπτονται µε αποσπάσεις. Για την
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών µε απόσπαση προσωπικού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας ή της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
εφαρµόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του
π.δ. 291/1998 (Α`210) µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρούσα και όπου στις
διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρόεδρος της
Αρχής. Η προεπιλογή για
τις θέσεις γίνεται από τον Πρόεδρο της Αρχής επικουρούµενο από τον γενικό διευθυντή. Η
αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριµελή επιτροπή, η σύνθεση της
οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Αρχής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο µέλη
του Συµβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα ενώπιον του Συµβουλίου
της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό.
Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του
Προέδρου της Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων
κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Για την υποβολή της πρότασης του
Προέδρου απαιτείται
προηγουµένως η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της Αρχής που διαµορφώνεται ύστερα
από αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί 3
έτη, µπορεί να παρατείνεται µια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα και είναι
υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του
Συµβουλίου και αξιολόγησης των υπαλλήλων να αποφασίζει την παράταση της απόσπασης
τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Η παράταση της απόσπασης του κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος προσωπικού που υπηρετεί µε απόσπαση στην Αρχή δύναται να
πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου, ύστερα από αίτηση του εν
λόγω προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.
Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού µπορεί να πληρώνονται και µε µετατάξεις
προσωπικού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τουλάχιστον διετή
διοικητική εµπειρία σε αντίστοιχο αντικείµενο, στις ως άνω συσταθείσες και κατανεµηθείσες
θέσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
Οι ως άνω συσταθείσες θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού δύνανται να καλύπτονται
µε µετατάξεις υπαλλήλων, µόνιµων ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
καθώς και εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ύστερα από
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διαδικασία επιλογής και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για
την προεπιλογή και επιλογή του προς µετάταξη προσωπικού σε θέση Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η ως άνω προβλεπόµενη διαδικασία για τις
αποσπάσεις. Για τον ορισµό των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων µε µετάταξη
εφαρµόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α`39). Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι κατά
περίπτωση ισχύουσες για τις µετατάξεις διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεως ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
(ν. 3528/2007, Α`26), του ν. 4024/2011 (Α`226), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του
Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. (π.δ.
410/1988, Α`191) όπως εκάστοτε ισχύει και του ν. 3801/2009 (Α`163) ως προς το
προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι την έκδοση του
Οργανισµού της Α∆ΙΠ, όπου απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συµβουλίου τελεί το Συµβούλιο
της Αρχής.
Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετούντες µε απόσπαση ή µε πιστοποιηµένη
διάθεση στην Αρχή δύνανται ύστερα από αίτηση τους να µεταταχθούν στις ως άνω θέσεις
διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, εφόσον κατέχουν τα
απαιτούµενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α`39) και
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη µετάταξη όπως αυτές προβλέπονται µε τον Κώδικα
Καταστάσεως ∆ηµόσιων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ν. 3528/2007, Α`26) και τον Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού
∆ικαίου του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α`191) όπως ισχύει
και το ν. 3801/2009 (Α`163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η ως άνω µετάταξη διενεργείται µε απόφαση του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και απόφαση του Συµβουλίου της Α∆ΙΠ ύστερα από
πρόταση του Προέδρου της, χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της υπηρεσίας
προέλευσης κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η απόφαση του Προέδρου για τη
µετάταξη υπαλλήλου λαµβάνεται ύστερα από αξιολόγηση από τριµελή επιτροπή
αποτελούµενη από τον Πρόεδρο και 2 µέλη του Συµβουλίου της Αρχής και κατόπιν σχετικής
αίτησης του προς µετάταξη υπαλλήλου. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται από το Συµβούλιο
της Αρχής ύστερα από εισήγηση που Προέδρου.
Το προσωπικό, µόνιµο ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
µετατάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος στην Α∆ΙΠ εντάσσεται, µε την
απόφαση µετάταξης του, στο βαθµό της θέσης που µετατάσσεται µε βάση το βαθµό που ήδη
κατέχει και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθµό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθµό της θέσης,
καθώς και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει. Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς
των µετατασσοµένων ρυθµίζεται µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
3234/2004 (Α`52)».
6. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου οι αναγκαίες διαδικασίες για την
πλήρωση των θέσεων ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου αυτής».
7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 (Α`195) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οι αποδοχές του διοικητικού προσωπικού, µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, καθορίζονται µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α`226). Οι αποδοχές
του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Α∆ΙΠ, µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, καθώς και του από µετάταξη προσωπικού στις θέσεις αυτές, καθορίζεται
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ως άνω νόµου».
8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α`195) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
και λαµβάνει αποδοχές και τα λοιπά µέλη του Συµβουλίου λαµβάνουν αποζηµίωση για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου,
καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών µελών καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
9. Η παράγραφος 9 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α`195) αντικαθίσταται ως εξής:
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«9. Οι δαπάνες και η αποζηµίωση µετακίνησης των µελών του Συµβουλίου της Αρχής και
του γενικού διευθυντή για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή».
10. α. Έως τη συγκρότηση του Συµβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 67 του ν.
4009/2011 (Α`195) παρατείνεται η θητεία των µελών της Ολοµέλειας µε τη σύνθεση της
κατά τις 31.8.2012 και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 11 του ν. 3374/2005 (Α`189), όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε την περ. ιβ` του άρθρου 38 του ν. 3848/2010 (Α`71). Η εν λόγω
παράταση ισχύει έως τις 31.8.2013 κατά µέγιστο και ισχύει και για τα µέλη που έχουν
συνταξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την οργανική τους θέση έως την
ανωτέρω ηµεροµηνία.
«β. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης ανά
συνεδρίαση των µελών, των περιπτώσεων δ`, ε` και ζ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
3374/2005 (Α`189) για το διάστηµα αυτό, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
***Η παρ. β` αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 8 του Ν.4142/2013
(ΦΕΚ Α 83 9.4.2013)
11. Έως την έγκριση του Οργανισµού της Α∆ΙΠ, τα θέµατα που θα ρυθµίζονται σε αυτόν
αποφασίζονται από την Ολοµέλεια ή το Συµβούλιο αφότου συγκροτηθεί. Μέχρι τη
συγκρότηση του Συµβουλίου της Α∆ΙΠ, ο νέος Πρόεδρος της Α∆ΙΠ, ο οποίος ορίσθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4009/2011, υπέχει την θέση του Προέδρου της Ολοµέλειας
της Α∆ΙΠ και αναλαµβάνει όλες τις σχετικές αρµοδιότητες.
"Άρθρο 47"
"Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συµµετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συµµετέχοντας απευθείας
στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, είτε κάνοντας χρήση των βαθµολογιών των δυο
προηγούµενων ετών 2009 ή 2010 µε το 10% και βάσει της βαθµολογίας τους ήσαν
επιτυχόντες µε τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι,
είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων
για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν, και οι Σχολές ή Τµήµατα των ΑΕΙ (Πανεπιστήµια και
ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδερφών τους ή λόγω
υπερβάσεως ορίου εισοδήµατος ή δεν διατάχθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από
αυτούς Σχολές ή Τµήµατα, λόγω κατοικίας των γονέων τους, έχουν δικαίωµα εγγραφής ή
επανεγγραφής στη Σχολή ή το Τµήµα επιτυχίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής ή
επανεγγραφής των ανωτέρω, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας ρύθµισης. Η εγγραφή ή επανεγγραφή των ανωτέρω θα πρέπει να έχει περατωθεί
το αργότερο έως την 12η Μαΐου 2013.
Κάθε προηγούµενη διάταξη καταργείται."
***Το άρθρο 47 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 11 του Ν.4142/2013
(ΦΕΚ Α 83 9.4.2013)
Άρθρο 48
Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υπηρετούντες Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. µπορούν να
υποβάλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθµίδα του Καθηγητή µε τη συµπλήρωση τριετούς
υπηρεσίας από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους στο ΦΕΚ».
Άρθρο 50
Επίκουροι µε θητεία Καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, µονιµοποίηση στη βαθµίδα τους ή
εξέλιξη στην ανώτερη βαθµίδα ύστερα από τη συµπλήρωση τριετίας από τη δηµοσίευση της
πράξης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία
της µονιµοποίησης.
Σε περίπτωση µονιµοποίησης τους, οι θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε
προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαµβάνουν έως
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την εξέλιξη τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, έχοντας τη δυνατότητα να
υποβάλουν αίτηση εξέλιξης οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται η συµπλήρωση επιπλέον
χρονικού διαστήµατος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξη
τους και εφόσον δεν έχουν µονιµοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυµα
κατά τη λήξη της θητείας τους.
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