
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 1
Σχολές – Τµήµατα

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
τροποποιείται ως εξής: 

«1. Κάθε Ίδρυµα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες α-
ποτελούν τις βασικές µονάδες του. Η Σχολή καλύπτει
µία ενότητα συγγενών επιστηµονικών κλάδων και εξα-
σφαλίζει τη διεπιστηµονική προσέγγιση, τη µεταξύ τους
επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την
έρευνα συντονισµό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντο-
νίζει τη λειτουργία των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τον Κα-
νονισµό Σπουδών τους.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
τροποποιείται ως εξής: 

«2. Το Τµήµα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακα-
δηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, προάγει την επιστήµη,
την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστηµονι-
κό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίω-
ση της µάθησης σε αυτό. Το Τµήµα αποτελείται από το
σύνολο των Καθηγητών, των λεκτόρων, των µελών του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των µελών
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και
των µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
τροποποιείται ως εξής: 

«Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράµµατα
µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που υπάγο-
νται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τµή-

µατα ή σε οµάδες διδασκόντων. Τα προγράµµατα µετα-
πτυχιακών και διδακτορικών σπουδών λειτουργούν σύµ-
φωνα µε τον Οργανισµό του Ιδρύµατος.»

4. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
τροποποιείται ως εξής: 

«6. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγρά-
φους 3, 4 και 5, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδεί-
ας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορούν
να συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται και
καταργούνται Α.Ε.Ι. και να µεταβάλλεται η έδρα τους,
καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέ-
µνονται, µετονοµάζονται και καταργούνται Σχολές ή και
Τµήµατα και να µεταβάλλεται η έδρα τους, για τους ακό-
λουθους, κατά περίπτωση, λόγους:
α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκρι-

µένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώ-
τατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστη-
µονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστηµονικού
χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονοµι-
κοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται
µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τµήµατα που
λειτουργούν. 
β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα µεγάλο ή α-

ντίστοιχα µικρό ετήσιο αριθµό φοιτητών ή αποφοίτων α-
νά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή µια Σχολή ή ένα Τµήµα.
γ) Όταν η λειτουργία µεµονωµένων Α.Ε.Ι. ή Σχολών ή

Τµήµατος δεν δικαιολογείται επιστηµονικά και, αντιθέ-
τως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντί-
στοιχα γνωστικά πεδία.
δ) Όταν είναι σύµφωνες µε τις ανάγκες και τις δυνατό-

τητες της εθνικής οικονοµίας.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςIA΄,  1 Αυγούστου 2012,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις



Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης υ-
ποβάλει ερώτηµα, συνοδευόµενο από ειδική τεκµηρίω-
ση, για έκδοση γνώµης από την Αρχή Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(ΑΔΙΠ), καθώς και από το Συµβούλιο των οικείων ιδρυµά-
των, µετά από διατύπωση γνώµης της Συγκλήτου αυτών.
Στα ιδρύµατα που δεν έχει ακόµα συγκροτηθεί Συµβού-
λιο, η ανωτέρω αρµοδιότητα ασκείται από τη Σύγκλητο. 
Οι ανωτέρω γνώµες θεωρείται ότι εδόθησαν µετά την

άπρακτη παρέλευση εξήντα (60) ηµερών από την περιέ-
λευση του ερωτήµατος από τον Υπουργό Παιδείας, Θρη-
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε αυτές. Για ε-
ξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή δι-
ευκρινιστικών ερωτηµάτων από τα γνωµοδοτούντα όρ-
γανα, η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται για
επτά (7) ηµέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσµίας
αποκλείεται.»

5. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) κα-
ταργείται.

6. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) α-
ναριθµείται σε παράγραφο 7 και τροποποιείται ως εξής: 

«7. Με τα προεδρικά διατάγµατα, που προβλέπονται
στην παράγραφο 6, ρυθµίζονται τα θέµατα που προκύ-
πτουν από τη συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία,
µεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή Σχολής ή Τµήµα-
τος, όπως ιδίως η κατανοµή και ένταξη φοιτητών και
προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των
νέων Ιδρυµάτων ή Σχολών ή Τµηµάτων, τα θέµατα ισοτι-
µίας των παλαιών και νέων πτυχίων, καθώς και τα θέµα-
τα που σχετίζονται µε την υπεισέλευση σε ενοχικά και ε-
µπράγµατα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και η συνέχιση
των εκκρεµών δικών.»

7. Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) α-
ναριθµείται σε παράγραφο 8.

8. Η παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) α-
ναριθµείται σε παράγραφο 9 και τροποποιείται ως εξής: 

«9. Παραρτήµατα των Α.Ε.Ι. µπορεί να ιδρύονται σε
άλλες χώρες, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις κατά τους οποίους ιδρύεται µια Σχολή σε ίδρυµα
της ηµεδαπής και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύ-
ουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδηµαϊκής δοµής στην
άλλη χώρα.»

Άρθρο 2
Όργανα του Ιδρύµατος

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθενται εδάφια ως ε-
ξής: 

«Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας των ε-
ξωτερικών µελών ή του εκπροσώπου των φοιτητών του
Συµβουλίου, η διαδικασία εκλογής αυτών επαναλαµβά-
νεται, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των τριών
(3) ηµερών από την κάθε φορά τελευταία άγονη εκλογή
και έως την εκλογή τους. Στην περίπτωση άγονης εκλο-
γικής διαδικασίας των εξωτερικών µελών του ή του εκ-
προσώπου των φοιτητών, το Συµβούλιο συγκροτείται και
λειτουργεί νόµιµα και χωρίς την εκλογή αυτών, έως την
ανάδειξή τους.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
τροποποιείται ως εξής: 

«3. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανά-
δειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών µελών του

Συµβουλίου σε κάθε ίδρυµα έχει η Πρυτανεία του Πανε-
πιστηµίου, η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη και
τους Αναπληρωτές Πρύτανη, ή η Προεδρία του Τ.Ε.Ι., η
οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αναπληρω-
τές Προέδρου. Τρεις µήνες πριν από τη λήξη της θητείας
των αποχωρούντων µελών του Συµβουλίου, ο Πρύτανης
ή ο Πρόεδρος είτε προκηρύσσει εκλογές, εφόσον πρό-
κειται για εσωτερικά µέλη, είτε δηµοσιεύει ανοικτή πρό-
σκληση, εφόσον πρόκειται για τα εξωτερικά µέλη. Τα α-
ποχωρούντα µέλη συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά
τους και µετά τη λήξη της θητείας τους, έως την αντικα-
τάστασή τους.»
Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης αυτής, η σχε-

τική αρµοδιότητα ασκείται από το Πρυτανικό Συµβούλιο
και η όλη διαδικασία συγκρότησης αυτού ολοκληρώνεται
υποχρεωτικά έως και την 25η Οκτωβρίου 2012. Τα ήδη,
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αναδεδειγµέ-
να Συµβούλια διατηρούνται έως τη λήξη της θητείας
τους.

3. Η πρώτη και η δεύτερη περίοδος της περίπτωσης β΄
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τρο-
ποποιείται ως εξής: 

«β) Τα εσωτερικά µέλη εκλέγονται από το σύνολο των
καθηγητών του οικείου ιδρύµατος µε ενιαίο ψηφοδέλτιο
και µε σηµείωση της εκλογής δίπλα από το όνοµα των υ-
ποψηφίων της σειράς προτίµησης µε διαδοχικούς ακέ-
ραιους αριθµούς (σύστηµα ταξινοµικής ψήφου). Στην ε-
κλογή συµµετέχουν και οι υπηρετούντες λέκτορες των
Πανεπιστηµίων/καθηγητές εφαρµογών των Τ.Ε.Ι., οι ο-
ποίοι υπηρετούν στο ίδρυµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 77
και 78. Τα εσωτερικά µέλη ανά Σχολή δεν µπορούν να υ-
περβαίνουν τα δύο. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών ά-
γονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το µεταξύ
τους διάστηµα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις
(3) εργάσιµες ηµέρες, το αρµόδιο για τη διενέργεια των
εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλο-
γικής διαδικασίας µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψή-
φου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσµίας
των επτά (7) ηµερών από την τελευταία άγονη ψηφοφο-
ρία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας µέσω
επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, τότε υποχρεωτικά,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών, ως ε-
σωτερικά µέλη του Συµβουλίου διορίζονται οι αρχαιότε-
ροι καθηγητές πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος, µε τους
περιορισµούς του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. Η
διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω ψη-
φοφοριών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής: 

«α) Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού µέλους είναι
η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήµη, στα
γράµµατα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να δια-
θέτει αυξηµένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο
ηµεδαπού  ή αναγνωρισµένου αλλοδαπού Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξω-
τερικά µέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικο-
νοµική συναλλαγή µε σκοπό το κέρδος µε το ίδρυµα την
τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγη-
τές Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές
του ίδιου Α.Ε.Ι.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του πα-
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ρόντος νόµου εφαρµόζεται αναλογικά και στην παρούσα
περίπτωση.»

5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής: 

«β) Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά µέλη του Συµ-
βουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερι-
κά µέλη, µε φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσ-
σάρων πέµπτων του συνόλου των εσωτερικών µελών. Τα
εσωτερικά µέλη συγκαλούνται προς τούτο, εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ανάδει-
ξή τους, από το εσωτερικό µέλος που έλαβε τις περισσό-
τερες ψήφους κατά την εκλογή του, το οποίο και προε-
δρεύει της διαδικασίας. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµε-
νη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται µέσα σε ε-
πτά (7) ηµέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψη-
φία των παρόντων εσωτερικών µελών. Με πλειοψηφία
των τεσσάρων πέµπτων του συνόλου των µελών µπορεί
να παυθεί εξωτερικό µέλος για λόγους πληµµελούς ά-
σκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του. Αν δεν
επιτευχθεί η απαιτούµενη ανωτέρω πλειοψηφία, η συνε-
δρίαση επαναλαµβάνεται µέσα σε επτά (7) ηµέρες, οπό-
τε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών.»

6. Η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
τροποποιείται ως εξής: 

«7. Τα µέλη του Συµβουλίου εκλέγουν, µε πλειοψηφία
των δύο τρίτων του συνόλου των µελών του, τον ανα-
πληρωτή πρόεδρο του Συµβουλίου µεταξύ των καθηγη-
τών του ιδρύµατος που έχουν εκλεγεί στο Συµβούλιο. Αν
δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη ανωτέρω πλειοψηφία, η
συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µέσα σε επτά (7) ηµέρες,
οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων µελών.»

7. Στην παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄
195) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
Στο τέλος της περίπτωσης α΄ προστίθεται εδάφιο ως

εξής: «…µετά από εισήγηση της Συγκλήτου,».
Η περίπτωση ε΄ τροποποιείται ως εξής: 
«ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ι-

δρύµατος µε την κοινωνία και την οικονοµία, καθώς και
τη συµβολή του στην ανάπτυξη της χώρας,».
Η περίπτωση ι΄ τροποποιείται ως εξής: 
«ι) την παύση κοσµητόρων από τα καθήκοντά τους,». 
Στο τέλος της περίπτωσης ιγ΄ προστίθεται εδάφιο ως

εξής: «, ύστερα από γνώµη του Κοσµήτορα της αντίστοι-
χης σχολής,».

8. Η παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
τροποποιείται ως εξής: 

«16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και
τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύµατος, µε άµεση,
µυστική και καθολική ψηφοφορία, ύστερα από διεθνή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδε-
ται από τον πρόεδρο του Συµβουλίου, τρεις µήνες πριν
τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη. 
β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδει-

ξης του Πρύτανη έχει τριµελής επιτροπή, η οποία συ-
γκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου και αποτελείται
από καθηγητές πρώτης βαθµίδας του οικείου ιδρύµατος.
Η συµµετοχή στην εν λόγω επιτροπή αποτελεί καθήκον
στο πλαίσιο του διοικητικού έργου του καθηγητή πρώτης
βαθµίδας.
Η επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για

την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υπο-
ψηφιότητες και εκθέτει στο Συµβούλιο τα ακαδηµαϊκά

και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητι-
κή σειρά.
γ) Το Συµβούλιο, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε

πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των µελών
του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαµελές δύο και εφόσον
είναι δεκαπενταµελές τρεις υποψηφίους µεταξύ αυτών
που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπο-
νται στην παράγραφο 15 και ύστερα από εκτίµηση των
ουσιαστικών τους προσόντων, προσκαλεί τους υποψηφί-
ους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του ιδρύµατος. 
Μέσα σε προθεσµία δύο ηµερών από την ακρόαση,

σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, καλούνται όλοι οι
καθηγητές του ιδρύµατος να εκλέξουν, µεταξύ των δύο
ή τριών, κατά περίπτωση, υποψηφίων που επιλέχθηκαν,
τον Πρύτανη του ιδρύµατος. Στην εκλογή συµµετέχουν
και οι λέκτορες των Πανεπιστηµίων/καθηγητές εφαρµο-
γών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυµα σύµφω-
να µε τα άρθρα 77 και 78, αντίστοιχα. Αν κανείς από
τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειο-
ψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαµβάνεται
την επόµενη ηµέρα µεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υ-
ποψηφίων.
Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών

διαδικασιών, το αρµόδιο για τη διενέργεια των εκλογών
όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής δια-
δικασίας µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το
αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των ε-
πτά (7) ηµερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε
περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας µέσω επιστο-
λικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας επτά (7) ηµερών, το αρµόδιο για τη διενέργεια
των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλή-
ρωσης, µεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλε-
γέντων, από το Συµβούλιο, υποψηφίων,  για την ανάδει-
ξη του Πρύτανη, µε τους περιορισµούς της περίπτωσης
ε΄ της παρούσας παραγράφου. 
Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των ανωτέρω

ψηφοφοριών και της κλήρωσης, καθώς και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας πα-
ραγράφου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
δ) Ο Πρύτανης διορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου

που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
για τετραετή θητεία. Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού εκδίδει διαπιστωτική
πράξη για το διορισµό του Πρύτανη. Αν ο πρύτανης πα-
ραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, εκλέγεται
νέος Πρύτανης για πλήρη θητεία. Στην ανωτέρω περί-
πτωση ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, εκδίδει την, κατά
την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, διεθνή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός της απο-
κλειστικής προθεσµίας των επτά (7) ηµερών.
ε) Ο Πρύτανης δεν µπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συ-

νεχή θητεία στο ίδιο ίδρυµα.»
9. Η αρµοδιότητα της περίπτωσης ιη΄ της παρ. 18 του

άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) υπάγεται εφεξής
στη Σύγκλητο. Στο τέλος της παρ. 20 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως ε-
ξής: 

«Ασκεί όσες αρµοδιότητες δεν ανατίθενται από το νό-
µο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύµατος.»

10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής: 

«19. Η Σύγκλητος αποτελείται από: ». 
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Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής: 

«γ) τους Προέδρους των Τµηµάτων και µέχρι δύο ανά
Σχολή, µε διετή θητεία µη ανανεούµενη, µε εναλλαγή
των σχολών και µέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των
Τµηµάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισµού της
εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται µε απόφαση του
Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ,».

11. Στην παράγραφο 20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής: 

«ιζ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία του
ιδρύµατος µε εκπαιδευτικά ή µορφωτικά ιδρύµατα και ε-
πιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής.»

Άρθρο 3
Όργανα της Σχολής

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄
195) τροποποιείται ως εξής: 

«2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσµήτορα µπορούν
να είναι αναγνωρισµένου κύρους καθηγητές πρώτης
βαθµίδας της Σχολής µε διοικητική εµπειρία, οι οποίοι υ-
ποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον Πρύτανη
δύο (2) µήνες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόµενου
κοσµήτορα. Ο κοσµήτορας εκλέγεται από τους Καθηγη-
τές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής µε άµε-
ση, µυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται από
τον Πρύτανη.
β) Το Συµβούλιο, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε

πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των µελών
του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαµελές δύο και εφόσον
είναι δεκαπενταµελές τρεις υποψηφίους µεταξύ αυτών
που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπο-
νται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου και ύστε-
ρα από εκτίµηση των ουσιαστικών τους προσόντων. Η
διαδικασία εκλογής του κοσµήτορα διενεργείται από τρι-
µελή επιτροπή Καθηγητών Πρώτης Βαθµίδας του ιδρύ-
µατος, από τους οποίους δύο ανήκουν στην οικεία σχο-
λή ενώ ένας προέρχεται από άλλη. Η τριµελής επιτροπή
ορίζεται από τον Πρύτανη. Η επιτροπή συγκεντρώνει τις
υποψηφιότητες, εξετάζει την εκλογιµότητα, οργανώνει
και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας και ε-
ντέλει εκδίδει το αποτέλεσµα που υποβάλλει στον Πρύ-
τανη, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική απόφαση διορι-
σµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 
γ) Κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέ-

ντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Εάν
κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την προηγούµενη
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται εντός
τριών (3) ηµερών µεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων.
Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών

διαδικασιών, το αρµόδιο για τη διενέργεια των εκλογών
όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής δια-
δικασίας µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το
αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των ε-
πτά (7) ηµερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε
περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας µέσω επιστο-
λικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας επτά (7) ηµερών, το αρµόδιο για τη διενέργεια
των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλή-
ρωσης,  µεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλε-

γέντων, από το Συµβούλιο, υποψηφίων, για την ανάδειξη
του Κοσµήτορα, µε τους περιορισµούς της περίπτωσης
δ΄ της παρούσας παραγράφου.
Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω

ψηφοφοριών και της κλήρωσης, καθώς και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας πα-
ραγράφου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
δ) Ο κοσµήτορας δεν µπορεί να εκλεγεί για  δεύτερη

συνεχή θητεία.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄

195) καταργείται.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄

195) αναριθµείται σε 3.
4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5, η οποία αναριθ-

µείται σε 4, του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«β) επιβλέπει την εφαρµογή των Κανονισµών Σπου-
δών των Τµηµάτων και την τήρηση των ισχυουσών δια-
τάξεων του νόµου, του Οργανισµού και του Κανονι-
σµού,». 
Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του

ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: 
«συγκροτεί µετά από γνώµη της Κοσµητείας τις επι-

τροπές αξιολόγησης των καθηγητών, κατ’ άρθρο 21 του
παρόντος νόµου. Η αρµοδιότητα συγκρότησης των επι-
τροπών επιλογής και εξέλιξης των Καθηγητών, κατ’ άρ-
θρο 19 του παρόντος νόµου, ανήκει στη Συνέλευση του
Τµήµατος, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Κοσµητείας,
και».

5. Οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 9 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αναριθµούνται σε 5, 6, 7 και 8, α-
ντίστοιχα.

6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 7, όπως αυτή έχει
αναριθµηθεί, του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
τροποποιείται ως εξής: 

«β) τους προέδρους των τµηµάτων,».
7. Οι αρµοδιότητες των περιπτώσεων  ι΄, ιε΄ και ιστ΄

της παραγράφου 10, η οποία αναριθµείται σε 9, του άρ-
θρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) υπάγονται εφεξής στη
Συνέλευση του Τµήµατος.
Η αρµοδιότητα των περιπτώσεων ε΄ και ζ΄ της ίδιας

παραγράφου καταργείται. 
Στην αρµοδιότητα της περίπτωσης β΄ της ίδιας παρα-

γράφου προστίθενται εντέλει οι λέξεις «… της Συγκλή-
του και του Πρύτανη».
Τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων στ΄, ια΄ και ιβ΄ της

ίδιας παραγράφου η Κοσµητεία τις ασκεί µετά από εισή-
γηση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

8. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 11, η οποία ανα-
ριθµείται σε 10, του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
τροποποιείται ως εξής: 

«Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από
τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της
σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των
µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ),
των µελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) και των µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται µε άµεση, µυστι-
κή και καθολική ψηφοφορία µεταξύ του προσωπικού των
οικείων κατηγοριών».

9. Η παράγραφος 12 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) αναριθµείται σε 11.
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Άρθρο 4
Όργανα του Τµήµατος

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195) τροποποιούνται ως εξής: 

«1. Όργανα του Τµήµατος είναι: α) Ο Πρόεδρος, β) η
Συνέλευση του Τµήµατος και, εφόσον έχουν συσταθεί
Τοµείς, γ) ο Διευθυντής του Τοµέα και δ) η Γενική Συνέ-
λευση του Τοµέα. Ως προς το νοµικό καθεστώς των αρ-
µοδιοτήτων των οργάνων αυτών εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4009/2011
(Α΄ 195). 

2. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος εκλέγεται από τους Κα-
θηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τµήµατος
µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διε-
τή θητεία.»

2. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος, η Συνέλευση του Τµήµα-
τος, και εφόσον στο Τµήµα έχουν συσταθεί Τοµείς , ο Δι-
ευθυντής και η Γενική Συνέλευση του Τοµέα έχουν το
σύνολο των αρµοδιοτήτων που τους απονέµουν, αντί-
στοιχα, οι διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) (ιδίως άρ-
θρο 10 παράγραφοι 3 και 6) σε συνδυασµό µε τις διατά-
ξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195), αναλόγως εφαρµοζόµενες.

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής: 

«5. Η Συνέλευση του Τµήµατος αποτελείται από τους
Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τµήµα-
τος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις
που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (Α΄
195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των µελών του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των µελών
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και
των µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτη-
τών του Τµήµατος (έναν προπτυχιακό και έναν µεταπτυ-
χιακό φοιτητή). 
Οι εκπρόσωποι των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εκλέγονται µε άµεση, καθολική και
µυστική ψηφοφορία µεταξύ των αντίστοιχων µελών
τους. Για την εκπροσώπηση των φοιτητών εφαρµόζεται
αναλογικά το άρθρο 49 του παρόντος νόµου.»

4. Όπου στο ν. 4009/2011 (Α΄ 195) γίνεται αναφορά σε
(προπτυχιακά) «Προγράµµατα σπουδών» νοούνται εφε-
ξής τα τµήµατα, ενώ όπου γίνεται αναφορά σε διευθυ-
ντές τους νοούνται εφεξής οι Πρόεδροι.

5. Για τη λειτουργία των Τµηµάτων εφαρµόζονται ανα-
λόγως οι διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

6. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
προστίθεται έβδοµη παράγραφος ως εξής: 

«7. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού.»

Άρθρο 5
Άλλα θέµατα Α.Ε.Ι.

1. Το στοιχείο λδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: 

«λδ) η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να συνάπτουν συµβάσεις

µίσθωσης µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των φοι-
τητών, συµβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρη-
σης των εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλο θέµα που
συναρτάται µε τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύµατος
και».

2. Στο άρθρο 18 του ν. 4009/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής: 

«6. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση
νέων θέσεων ή για εξέλιξη µελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. απο-
στέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού για έγκριση της σχετικής πί-
στωσης και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως.»

3. Στο στοιχείο στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) απαλείφεται η φράση «, πλην του
προέδρου της ΑΔΙΠ,».

4. To τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στον τρόπο και τα
κριτήρια της δωρεάν διανοµής στους ενεργούς φοιτητές
του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραµ-
µάτων µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ»,
καθώς και την καταβολή αµοιβής στους συγγραφείς
τους.»

5. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 77 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις µελών
Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου, οι διαδικασίες εξέλιξης
για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερό-
µενο για εξέλιξη µέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.7.2011, καθώς
και οι διαδικασίες µετάκλησης και µετακίνησης που εκ-
κρεµούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συ-
νεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού διατάξεις.» 
β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρ. 5 του

άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως
εξής: 

«β) Οι λέκτορες µε θητεία που υπηρετούν ή έχουν ε-
κλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορι-
σµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
µπορούν µέχρι δύο φορές έως τη λήξη της επταετίας α-
πό τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως να ζητήσουν την εξέλιξή τους
στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή. Μετά την πάροδο
της επταετίας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διο-
ρισµού του λήγει αυτοδικαίως η θητεία του, εκτός των
περιπτώσεων που η διαδικασία εξέλιξης δεν έχει ολο-
κληρωθεί οπότε παρατείνεται η διάρκεια της θητείας έ-
ως την ολοκλήρωσή της για χρονικό διάστηµα ενός έ-
τους, κατά ανώτατο όριο, εντός του οποίου κρίνεται υ-
ποχρεωτικά, άλλως θεµελιώνεται παράλειψη οφειλόµε-
νης νόµιµης ενέργειας.» 
γ) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011

(Α΄ 195) προστίθεται στοιχείο δ΄ ως εξής: 
«δ) Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στην παρούσα

παράγραφο, οι λέκτορες υποχρεούνται για τα πρώτα
τρία έτη υπηρεσίας τους να είναι πλήρους απασχόλη-
σης. Έως τη δηµοσίευση του Οργανισµού, οι υποχρεώ-
σεις και τα δικαιώµατα που προβλέπονται σύµφωνα µε
την ισχύουσα κατά τη δηµοσίευση του νόµου νοµοθεσία

5



για τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. επεκτείνονται στο σύνολο
των λεκτόρων.»

6. Στην παρ. 4 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
πριν από το πρώτο εδάφιο προστίθεται η εξής φράση: 

«Οι αναπληρωτές καθηγητές που υπηρετούν έως τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου µπορούν να υποβά-
λουν αίτηση εξέλιξης µε τη συµπλήρωση τριετούς υπη-
ρεσίας από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

7. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) προστίθεται δεύτερη υποπαράγραφος ως εξής:

«Η εκκαθάριση της δαπάνης και η πληρωµή των χρη-
µατικών ενταλµάτων για διδακτικά συγγράµµατα που
διανεµήθηκαν κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2006-2007 έως
και 2009-2010 γίνεται από τα Α.Ε.Ι. σε βάρος του τακτι-
κού προϋπολογισµού τους, εξαιρουµένων µόνο εκείνων
των περιπτώσεων που έχουν υποβληθεί τα προβλεπόµε-
να στην παράγραφο 15 του άρθρου µόνου της υπ’ αριθ.
Φ.12.1/137002/Β3/23.10.2008 (Β΄2226) υπουργικής από-
φασης δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ-
πουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού µέχρι 31.5.2012.»

8. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου
80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 47 του ν. 4025/2011 (Α´ 228), προστίθεται τελευ-
ταίο εδάφιο ως εξής: 

«Από τη δηµοσίευση του παρόντος, τµήµατα των
Α.Ε.Ι. δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναµα ή να συν-
διοργανώνουν µεταξύ τους προγράµµατα µεταπτυχια-
κών σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε γλώσσα διδασκαλίας, εν όλω ή
εν µέρει, κατ’ εξαίρεση, ξένη γλώσσα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 6
Καθαρισµός σχολικών µονάδων

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18
του ν. 3870/2010 ( Α΄138), όπως είχε αντικατασταθεί, α-
ντικαθίσταται ως εξής: «γ.i) Οι συµβάσεις µίσθωσης έρ-
γου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990
(Α΄ 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζο-
νται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και
2012-2013 σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των διατάξεων αυ-
τών. ii) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013-2014
και εφόσον οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό
των σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρ-
χον προσωπικό, µπορεί να καλυφθούν µε συµβάσεις,
που καταρτίζονται από τους οικείους δήµους, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία. iii) Για το κόστος της απασχό-
λησης, µε συµβάσεις, του προσωπικού του προηγούµε-
νου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφε-
ξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέµεται, µε α-
πόφαση Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δή-
µους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να
εφαρµόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του
ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

Άρθρο 7
Θέµατα Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) προστίθεται ε-
δάφιο ως εξής: 

«Εάν δεν υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. κανένας Σύµβουλος ή οι
υπηρετούντες Σύµβουλοι δεν επαρκούν, τα όργανα διοί-
κησης στα οποία προβλέπεται συµµετοχή Συµβούλου
συγκροτούνται και λειτουργούν νοµίµως και χωρίς αυ-
τόν.»

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 3966/2011
η φράση «Γραφείο Ειδικού Λογαριασµού του Τµήµατος
Οικονοµικών Υποθέσεων» αντικαθίσταται µε τη φράση
«Γραφείο Προγραµµάτων και Διαγωνισµών του Τµήµα-
τος Συµβάσεων και Οικονοµικών Υποθέσεων».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011
τροποποιείται ως εξής: 

«3. Το Τµήµα Συµβάσεων και Οικονοµικών Υποθέσεων
περιλαµβάνει τα Γραφεία: α) Προϋπολογισµού και Μι-
σθοδοσίας, µε αρµοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση και ε-
κτέλεση του προϋπολογισµού, τη σύνταξη του ισολογι-
σµού και του απολογισµού, τη συγκέντρωση των δικαιο-
λογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχεί-
ων, την τήρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τις κά-
θε φύσης πληρωµές σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα και τον έλεγχο νοµιµό-
τητας, τη µισθοδοσία του προσωπικού και την καταβολή
λοιπών αµοιβών και αποζηµιώσεων και β) Προγραµµά-
των και Διαγωνισµών, µε αρµοδιότητα, ιδίως, τη διοικητι-
κή υποστήριξη της διενέργειας πάσης φύσεως διαγωνι-
σµών, τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων, τη
σύνταξη σχεδίων συµβάσεων, την παρακολούθηση της
εκτέλεσης των συµβάσεων που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων ή µη προγραµµάτων,
καθώς και την πάσης φύσεως οικονοµική παρακολούθη-
ση των προγραµµάτων, ενεργειών και έργων που εκτε-
λούνται στο Ι.Ε.Π., σε συνεργασία µε το Γραφείο Χρηµα-
τοδοτούµενων και Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµά-
των της Επιστηµονικής Υπηρεσίας που έχει την αποκλει-
στική επιστηµονική ευθύνη επ’ αυτών.»

4. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6
του άρθρου 20 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε
µε την υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Στα καθήκοντα των Συµβούλων που αποσπώνται στο
Ι.Ε.Π. περιλαµβάνεται και η συµµετοχή τους στο Διοικη-
τικό Συµβούλιο.»

5. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 26 του άρ-
θρου 20 του ν. 3966/2011 απαλείφεται η φράση «για την
αξιοποίηση των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας».

6. Στο άρθρο 20 του ν. 3966/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 36 ως εξής: 

«36. Η έκθεση απολογισµού και αξιολόγησης του
Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
16 υποβάλλεται για πρώτη φορά το έτος 2013.»

Άρθρο 8
Θέµατα Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

1. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5

6



του ν. 4027/2011 (Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής: 
«α) Από τα σχολεία της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του

άρθρου 2: α) Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατά-
ξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Οµοσπονδιακή Δη-
µοκρατία της Γερµανίας των οποίων φορείς είναι οι ελ-
ληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται
σταδιακά από το σχολικό έτος 2013-2014. Τα παραπάνω
Λύκεια µέχρι την οριστική λήξη της λειτουργίας τους
µπορούν να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρό-
ντος.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν. 4027/2011,
(Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής: 

«Εκπαιδευτικές µονάδες που έχουν αναγνωριστεί ή α-
ναγνωρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και δεν ε-
ντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα άλλης χώρας,
µπορεί να ενισχύονται κατά τα οριζόµενα στις παραγρά-
φους 2 και 3.»

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011,
(Α΄233) τροποποιείται ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού, επιτρέπεται να απο-
σπώνται εκπαιδευτικοί – κληρικοί, µοναχοί και µοναχές
(δάσκαλοι ή καθηγητές), ασκώντας παράλληλα µετά τη
λήξη του ωραρίου διδασκαλίας, όπως ορίζεται στο πα-
ρόν και τα ιερατικά τους καθήκοντα. Για τις αποσπάσεις
αυτών και την παράταση απόσπασης ισχύουν οι διατά-
ξεις της παραγράφου 3 και επιπλέον απαιτείται άδεια
του ιερατικού τους προϊσταµένου στην Ελλάδα, του οι-
κείου µητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, καθώς και εισή-
γηση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Για τα λοιπά
θέµατα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρού-
σας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα στο
παρόν και στα άρθρα 20, 21 και 23.»

4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18
του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Παράταση της απόσπασης µπορεί να χορηγηθεί µε
αίτηση του εκπαιδευτικού, για δύο ακόµη έτη, κατόπιν ει-
σήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά
µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα
του εκπαιδευτικού, χωρίς επιµίσθιο και µε τη σύµφωνη
γνώµη της αρµόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και
Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που δεν έ-
χουν συµπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης
µπορούν να αποσπαστούν µέχρι τη συµπλήρωση αυ-
τών.»

5. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18
του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής: 

«γ) Κατ’ εξαίρεση παράταση της απόσπασης µπορεί να
γίνει και πέραν της πενταετίας: αα) όταν επιβάλλεται α-
πό διακρατικές συνθήκες, ββ) όταν είναι αδύνατη η αντι-
κατάσταση του αποσπασµένου. Στην παραπάνω περί-
πτωση του εδαφίου ββ΄ η παράταση χορηγείται για κάθε
σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι
και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα
του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οι-
κείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παι-
δείας Οµογενών και Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας, γγ) στις περιπτώσεις εκπαιδευτι-
κών ιερωµένων της παραγράφου 5, οι οποίοι συνεχίζουν
να εκτελούν ιερατικά καθήκοντα. Η παράταση χορηγεί-
ται µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την από-
σπασή τους.»

6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του

ν. 4027/2011, (Α΄ 233) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«η οποία λαµβάνεται µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµό-

διας Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και Διαπολιτισµι-
κής Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση έλλειψης Συντονιστή,
µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Διεύθυνσης
Παιδείας Οµογενών και Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί µπορεί να µετακινηθούν για τις ανάγκες
της υπηρεσίας από χώρα σε χώρα και σε περιοχή ευθύ-
νης διαφορετικού Συντονιστικού Γραφείου, µε απόφαση
της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και Διαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης.»

7. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 18
του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) συµπληρώνεται µετά την
πρώτη πρόταση ως εξής: 

«Επίσης, για λόγους συνυπηρέτησης µπορούν να απο-
σπώνται στο εξωτερικό, στην ίδια περιοχή που υπηρετεί
ο ή η σύζυγος στρατιωτικού, που υπηρετεί σε µη διαπι-
στευµένη αρχή του εξωτερικού, µετά από εισήγηση του
προϊσταµένου της οικείας αρχής.» 

8. Η παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233)
τροποποιείται ως εξής: «Καταργούνται τα άρθρα 1 έως
και 33, το άρθρο 39 και το άρθρο 72 του ν. 2413/1996.»

9. Στο άρθρο 18 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) προστίθε-
ται παράγραφος ως εξής:

«17. Εκπαιδευτικοί που συµπλήρωσαν πενταετή υπη-
ρεσία µε απόσπαση σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξω-
τερικού και έχουν συνάψει γάµο µε Έλληνες που είναι ε-
γκατεστηµένοι στο εξωτερικό ή µε οµογενείς ή µε αλλο-
δαπούς µόνιµους κατοίκους εξωτερικού µπορεί να απο-
σπώνται σε εκπαιδευτικές µονάδες της ίδιας χώρας του
εξωτερικού µε τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και
χωρίς το εκάστοτε ισχύον επιµίσθιο. Η απόσπαση των
εκπαιδευτικών αυτών παρατείνεται για κάθε σχολικό έ-
τος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει
θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του εκπαιδευ-
τικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οικείους Συντονι-
στές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών
και Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

10. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4027/
2011, (Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής: 

«β. Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή
ο υπηρετών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ή Σύµβουλος Α΄ ή Β΄ του Υ-
πουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού ή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του.»

11. Η περίπτωση ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παρ.
34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«ιδ) στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική επο-
πτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόµε-
νης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/
2000».

Άρθρο 9
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

1. Το άρθρο 12 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177) όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), τρο-
ποποιείται ως ακολούθως: 
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 προστίθεται στοι-
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χείο ζ΄: 
«ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκει-

ακής Εκπαίδευσης για τη συνδροµή των κριτηρίων και
στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουρ-
γίας τους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Ο έλεγχος εί-
ναι δειγµατοληπτικός και διαρκής, πραγµατοποιείται µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως και µε αυτοψία. Τα ελεγχό-
µενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεού-
νται να προσκοµίζουν οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν
και άπτονται της λειτουργίας τους. Για κάθε διενεργηθέ-
ντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση.» 
β. Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 2 τροποποιείται ως

ακολούθως: 
«γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί των λοιπών παρό-

χων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου
11 για τη συνδροµή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει
των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγµατοληπτι-
κός και διαρκής, πραγµατοποιείται µε κάθε πρόσφορο
τρόπο, καθώς και µε αυτοψία και στο πλαίσιό του οι ε-
λεγχόµενοι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης υποχρεούνται να προσκοµίζουν οποιαδήποτε έγ-
γραφα ζητηθούν και άπτονται της λειτουργίας τους. Για
κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση, η ο-
ποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

2. Τα στοιχεία β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 10
του ν. 3696/2008 (Α΄ 177) όπως τροποποιήθηκαν µε το
άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και το άρθρο 31 του
ν. 4027/2011 (Α΄ 233), τροποποιούνται ως ακολούθως: 

«(β) Οι διδάσκοντες σε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαί-
δευσης να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που
απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπι-
κού στο ίδρυµα της αλλοδαπής και τούτο να πιστοποιεί-
ται µε σχετική βεβαίωση του αλλοδαπού ιδρύµατος. 

(ε) Οι όροι εισαγωγής, φοίτησης, αξιολόγησης, εξέλι-
ξης και αποφοίτησης των σπουδαστών να είναι συγκρίσι-
µοι µε αυτούς που ισχύουν σε ίδιο ή συγκρίσιµο πρό-
γραµµα του ιδρύµατος της αλλοδαπής.»
Το στοιχείο γ΄ της παρούσης καταργείται.
3. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ΄ της παρ. 2 του άρ-

θρου 6 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και το άρθρο 31
του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), τροποποιείται ως εξής: 

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τη διδασκαλία γνω-
στικών αντικειµένων για τα οποία επαρκούν µόνο ειδι-
κές, τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες δεν απαιτείται η
κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Ο
αριθµός αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις
εκατό του συνολικού αριθµού των διδασκόντων του Κέ-
ντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.»

4. Το άρθρο 15 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και µε το άρθρο
31 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233) , τροποποιείται ως εξής: 
α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 προστίθεται στοι-

χείο δ΄ ως εξής: 
«δ. Βεβαίωση του συµπράττοντος ιδρύµατος του στοι-

χείου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 , εφόσον δεν
κατατίθεται η ισοτιµία του δεύτερου εδαφίου του στοι-
χείου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος
νόµου.» 
β. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 
«5. Η υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκό-

ντων των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης δεν ι-
σχύει για τους διδάσκοντες, που ανήκουν στο διδακτικό

προσωπικό του συνεργαζόµενου αλλοδαπού εκπαιδευτι-
κού ιδρύµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και δι-
δάσκουν για περιορισµένο χρονικό διάστηµα σε ίδια ή
συγκρίσιµα προγράµµατα που υλοποιούνται στο Κέντρο
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης».

5. Το στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3696/
2008 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του
ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και το άρθρο 31 του ν. 4027/2011
(Α΄ 233), τροποποιείται ως ακολούθως: 

«β. ο σκοπός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, α-
φορά και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης».

Άρθρο 10
Άλλες ρυθµίσεις

1. Η παρ. 23 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α΄
54) καταργείται και επανέρχεται σε ισχύ η παρ. 23 του
άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136),όπως τροποποιήθη-
κε µε την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α΄
195). Οι προβλέψεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν.
2621/1998 ισχύουν και για τους φορείς που διαδέχθηκαν
ως καθολικοί διάδοχοι αυτούς που αναφέρονται στην α-
νωτέρω παράγραφο, δυνάµει συγχώνευσης δι΄ απορρό-
φησης. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.
23 του ν. 2621/1998 προστίθεται και το Κέντρο Ελληνι-
κής Γλώσσας.

2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/
2012 (Α΄ 89) προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Ειδικά τα στελέχη της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν, µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς
µε τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλο-
ποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, παράλληλα
µε τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιω-
τικού έργου. Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανε-
ξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµε-
νων πράξεων θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς και
γενικά τους δηµόσιους υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ι-
σχύος των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου, είχε χορη-
γηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Χρηµατοδότηση

Η χρηµατοδότηση των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. της
χώρας για το έτος 2012 γίνεται βάσει των εγκεκριµένων
ή εγκριθησόµενων προϋπολογισµών τους. Προκειµένου
για µη εγκεκριµένους προϋπολογισµούς ιδρυµάτων, τα
οποία δεν έχουν αναδείξει τα όργανα που προβλέπει ο
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), αρµόδιο όργανό τους για την ψή-
φιση του προϋπολογισµού είναι το προβλεπόµενο από
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

Άρθρο 12
Διοικητικά όργανα

1. Η θητεία των µονοµελών και συλλογικών οργάνων
διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, η ο-
ποία ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2012, σύµφωνα
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µε το νοµοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο ε-
κλογής τους παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου
2012. Η ανάδειξη των νέων οργάνων πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ως
τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο. Κατά την πρώτη ε-
κλογή του Πρύτανη η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται υ-
ποχρεωτικά έως και την 30ή Νοεµβρίου 2012.

2. Η θητεία των µονοµελών οργάνων, εκτός αυτών της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται
σύµφωνα µε το νοµοθετικό καθεστώς του χρόνου εκλο-
γής τους. Οι αρµοδιότητες αυτών διαµορφώνονται όπως
ορίζει ο ν. 4009/2011 (Α΄ 195), τροποποιούµενος µε τον
παρόντα νόµο. Στη συνέχεια, τα µονοµελή όργανα ανα-
δεικνύονται δυνάµει των διατάξεων του ν. 4009/2011 (Α΄
195), ως αυτός ισχύει.

3. Στην περίπτωση αποχώρησης µονοµελών οργάνων
διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµέ-
νων της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης, η Σύγκλη-
τος του οικείου Ιδρύµατος ορίζει µεταξύ των µελών της
τον αντικαταστάτη αυτών µέχρι τη λήξη της τετράµηνης
προθεσµίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Ειδικά, στην περίπτωση αποχώρησης του Πρύτανη ή άλ-
λου µονοµελούς οργάνου διοίκησης, εντός του χρονικού
διαστήµατος της θητείας του, όπως προβλέπεται στο ε-
δάφιο α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Σύ-
γκλητος του οικείου Ιδρύµατος ορίζει µεταξύ των µελών
της αντικαταστάτη αυτού µε θητεία έως τη λήξη του α-
καδηµαϊκού έτους κατά το οποίο έγινε η αντικατάσταση.
Εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος πραγµατοποιείται
η εκλογή νέου Πρύτανη ή του µονοµελούς οργάνου διοί-
κησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄
195), ως αυτός ισχύει. Η θητεία του νέου Πρύτανη ή του
µονοµελούς οργάνου διοίκησης  άρχεται µετά το πέρας
της θητείας του ορισθέντος από τη Σύγκλητο αντικατα-
στάτη. Οι κατά τα ανωτέρω θητείες αντικαταστάσεων
δεν θεωρούνται πλήρεις θητείες.

4. Με τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι ε-
πιτροπές που έχουν συσταθεί σε κάθε Α.Ε.Ι. για την ανά-
δειξη των εσωτερικών και εξωτερικών µελών του πρώ-
του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτω-
σης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4009/2011 (Α΄
195), ως ίσχυε πριν τις παρούσες τροποποιήσεις.

5. Οι µεταβατικές διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
παραµένουν σε ισχύ, έως την πλήρη εφαρµογή του πα-
ρόντος νόµου και εφαρµόζονται αναλογικά, εφόσον δεν
καταργούνται (ρητά ή σιωπηρά) µε της παρούσες τροπο-
ποιήσεις.

6. Οι ρυθµίσεις για τα Πανεπιστήµια εφαρµόζονται α-
ναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι., εφόσον δεν ορίζεται διαφορε-
τικά µε ρητή ειδική διάταξη νόµου.

Άρθρο 13
Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νό-
µου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρί-
σκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις αυτού και, ιδίως:

1. Τροποποιούνται οι κάτωθι διατάξεις: α΄ Οι παράγρα-
φοι 1, 2, 4, 6, 8, 9 και 10 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), β) Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 7, 10, 16, 18, 19 και
20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), γ) Οι παρά-
γραφοι 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 του άρθρου 9 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), δ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρ-
θρου 10 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ε) Το στοιχείο λδ΄
της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), στ)
Τα άρθρα 18, 23, 37, 77, 78 και 80 του ν. 4009/2011 (Α΄
195), ζ) Το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 ( Α΄ 138), η) Τα άρ-
θρα 4, 13, 14 και 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), θ) Τα άρ-
θρα 5, 30, 18, 34 και 14 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), ι) Το
άρθρο 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), ια) Τα άρθρα 4, 12,
10, 15 και 6 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), ιβ) Το άρθρο 58
του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), ιγ) Το άρθρο 11 του ν.
3908/2011 (Α΄ 8), ιδ) Τα άρθρα 3 και 93 του ν. 3566/2007
(Α΄ 117), ιε) Το άρθρο 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), ιστ)
Το άρθρο 110 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51).

2. Καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις: α) Η παρ. 7 του
άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), β) Η παρ. 3 του άρ-
θρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), γ) Οι περιπτώσεις ε΄
και ζ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195), δ) Η παρ. 23 του ένατου άρθρου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54), ε) Το άρθρο 11 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), στ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
38 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
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Αθήνα,                                                                2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο 14
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.


