NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014)
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
*** ∆ιόρθωση σφαλµάτων ΦΕΚ Α 280/31.12.2014.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 73
Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
1. Προστίθεται παράγραφος 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως:
«24. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί µετά το
πέρας του χειµερινού εξαµήνου σε όλα τα µαθήµατα που διδάχθηκε σε προηγούµενα
εξάµηνα.»
2. Στο άρθρο 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως
ακολούθως:
«11. Ιδρύονται τµήµατα πρώτου κύκλου σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
µε πρόγραµµα σπουδών, όπου η διδασκαλία των µαθηµάτων θα γίνεται εν όλω σε ξένη
γλώσσα. Στα τµήµατα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι
δεν έχουν ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι
απολυτηρίου ελληνικού λυκείου.
Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συµµετέχουν οικονοµικά στην
κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραµµάτων αυτών. Με το προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθµίζεται η ονοµασία των τµηµάτων αυτών
και τα ειδικότερα θέµατα που θα αφορούν τη λειτουργία των τµηµάτων αυτών, τη
στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της
οικονοµικής συµµετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονοµικής αυτής
συµµετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
12. Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιδρύονται τµήµατα πρώτου
κύκλου τουριστικών σπουδών, στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιδρύεται τµήµα πρώτου κύκλου
ναυτιλιακών σπουδών και στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ιδρύεται τµήµα πρώτου
κύκλου ελληνικών σπουδών σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 11. Το πρόγραµµα
σπουδών των παραπάνω τµηµάτων θα διδάσκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα. Στα
τµήµατα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν
ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτήριου
ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα
συµµετέχουν οικονοµικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραµµάτων
αυτών. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθµίζεται η
ονοµασία των τµηµάτων αυτών και τα ειδικότερα θέµατα που θα αφορούν τη λειτουργία
των τµηµάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών
φοιτητών, το ύψος της οικονοµικής συµµετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της
οικονοµικής αυτής συµµετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
3. Στο τέλος του άρθρου 39 του ν. 4301/2014 (Α΄223) προστίθεται εδάφιο ως
ακολούθως:
«Η µεταφορά θέσης επιτρέπεται, εξαιρετικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, σε
αντίστοιχο Τµήµα ή Σχολή του ιδίου ΑΕΙ που εδρεύει σε διαφορετικές πόλεις της ίδιας
Περιφέρειας, για τους φοιτητές που, µετά από την υποβολή της ηλεκτρονικής τους
αίτησης που πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014,
έχουν συµπεριληφθεί στους πίνακες µεταφοράς θέσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση γστ΄ στην
περίπτωση γ΄ ως ακολούθως:
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«γστ) που οι ίδιοι ανήκουν στην κατηγορία ατόµων ειδικών αναγκών επειδή έχουν
κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία 67% και άνω και αποδεικνύονται µε
πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).»
5. Στο άρθρο 38 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Επιτρέπεται η συµµετοχή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών αλλοδαπών
φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ισοτιµία από το ∆ΟΑΤΑΠ, µε
απόφαση της κοσµητείας, η οποία θα διενεργεί και το σχετικό έλεγχο.»
6. Το εδάφιο β΄ της παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται, ως
ακολούθως:
«Με την απόφαση ορισµού των αναπληρωτών πρυτάνεων καθορίζεται η σειρά µε την
οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί
η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο και ασκούν τα καθήκοντά του
µέχρι την εκλογή νέου πρύτανη.»
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