ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4264 (ΦΕΚ Α 118 15.5.2014)
Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 50
Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 µε τις
οποίες συµπληρώθηκε το άρθρο 7 του ν. 4009/2011 στους εισαχθέντες έως και το
ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 στα τµήµατα των καταργηθέντων Πανεπιστηµίων ∆υτικής και
Στερεάς Ελλάδας
απονέµεται ο τίτλος των πανεπιστηµίων στα οποία, τα τµήµατα των ιδρυµάτων αυτών έχουν
ενταχθεί ή µε τµήµατα των οποίων έχουν συγχωνευθεί. Ο οικείος πρύτανης των τελευταίων
υπογράφει τους τίτλους σπουδών και διενεργεί την ορκωµοσία των αποφοίτων. Η διάταξη
αυτή εφαρµόζεται αναλόγως και για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους
διδάκτορες των καταργηθέντων ιδρυµάτων
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 51
Θέµατα Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
1. Ειδικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, στους υποψηφίους που υπέβαλαν
σε Λύκεια της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Αίτηση-∆ήλωση
για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελµατικών
Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθµού εισακτέων για την εισαγωγή τους
σε σχολές, τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των ΤΕΙ, και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
2. Οι θέσεις αυτές καταλαµβάνονται από τους ανωτέρω υποψηφίους, εφόσον δεν
επιλέγονται κατά πρώτον για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11(3 του άρθρου 59
του ν. 3966/2011 (Α` 118).
3. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής: α) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών
εξετάσεων των ηµερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. -οµάδα Β` σε ποσοστό 0,5% καθ` υπέρβαση
του αριθµού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των
ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ. οµάδα Α` σε ποσοστό 0,5% καθ` υπέρβαση του αριθµού εισακτέων,
γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.-οµάδα Β` δίνεται το δικαίωµα να
διεκδικήσουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α` µείνουν κενές, µε αίτηση τους
µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τα επιστηµονικά πεδία που µπορούν
να δηλώσουν µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, δ) κατά τον προσδιορισµό των θέσεων
που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` και β` της
παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν
προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης µονάδας. Αν
το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό της ακέραιης µονάδας, δεν
λαµβάνεται υπόψη, εκτός εάν µηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην
ακέραιη µονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει µία τουλάχιστον θέση για κάθε
Σχολή ή Τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
4. Η υποπερίπτωση ιι της περίπτωσης γ` της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997
(Α`188), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 11 περίπτωση β` του άρθρου 59 του ν.
3966/2011 (Α`118), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.
4071/2012 (Α`85), καταργείται. Τα εννέα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτωση ιϋ
της περίπτωσης γ` της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 διαγράφονται.
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
2525/1997 (Α` 188), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2909/2001 (Α`90) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α` της παρ. 11
του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α`118) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

08/03/2016

«Εάν µε το σύνολο των µορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε
περισσότερες από µία σχολές ή τµήµατα εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη τη σχολή ή
τµήµα που προσδιόρισε στη δήλωση του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε
τις άλλες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.»
6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 52
Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το 10%
1. Στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α`193) και στην παράγραφο 33 αυτού, στο πρώτο
εδάφιο µετά τη φράση «οι οποίοι επιθυµούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τµήµα,
Σχολή ή
Εισαγωγική Κατεύθυνση» διαγράφεται το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.» και τίθεται η φράση «των
Πανεπιστηµίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της
Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και της Ακαδηµίας Εµπορικού
Ναυτικού». Στο ίδιο εδάφιο και µετά τη φράση «µε βάση τη βαθµολογία της τελευταίας
εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα» προστίθεται η φράση «των
ηµερήσιων Λυκείων» ενώ στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, µετά τη φράση «που
έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα», προστίθεται η
φράση «των ηµερήσιων Λυκείων».
Στην ίδια παράγραφο, µετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται τέταρτο και πέµπτο εδάφια ως
εξής:
«Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 δίνεται κατ` εξαίρεση το δικαίωµα συµµετοχής
στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συµµετάσχει στις πανελλαδικές
εξετάσεις των ηµερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του
αριθµού εισακτέων κατανέµονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και
στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%.»
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 55
Προσωπικό Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
1. Τα προβλεπόµενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του
ν. 4235/2014 (Α`32) εφαρµόζονται και για τα υπηρετούντα µέλη των κατηγοριών ΕΡ.∆Ι.Π.
και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι.. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί µέχρι την έκδοση του προβλεπόµενου
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, προεδρικού διατάγµατος την
κατά το χρόνο της ένταξης του βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση.
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 µόνιµων διοικητικών υπαλλήλων και των
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. µετατρέπονται
αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεποµένων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011
µελών κατηγορίας Ε∆ΙΠ. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις
κατηγορίας Ε∆ΙΠ διατηρούν την κατά το χρόνο της ένταξης τους βαθµολογική και
µισθολογική κατάσταση έως την έκδοση του προβλεπόµενου στην παρ. 6 του άρθρου 29
του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγµατος και του προβλεπόµενου Οργανισµού του
Ιδρύµατος.
3. Στο τέλος της περίπτωσης δ` της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α`195)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η χρονική προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται στις
περιπτώσεις µετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων λόγο κατάργησης του Τµήµατος που
υπηρετούσαν.»
4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
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