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4. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος 
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ή του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και 
εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων ή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αντίστοιχα, έχει 
δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί κοσμήτορας, πρόεδρος 
Τμήματος ή διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικό-
τερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση πρύτανη και 
αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική 
θέση στα αντίστοιχα πανεπιστήμια. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επι-
θυμεί να θέσει υποψηφιότητα για πρύτανης ή αντιπρύτα-
νης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά 
προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την 
1.10.2018, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και στο 
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και παραμένουν σε προσωποπαγή 
θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε 
θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη 
Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης 
Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για 
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

5. Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και 
εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώ-
ματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, εκτός αν για τη 
συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του Καθηγητή Α΄ βαθ-
μίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές Α΄ βαθμίδας 
που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εκλεκτορικά σώματα που 
έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

6. Καταργούνται από την 1.10.2018 τα προεδρικά δια-
τάγματα 343/1994 (Α΄ 181) και 84/2013 (Α΄ 124), με την 
επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών 
των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 και την εγγρα-
φή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019.

7. Καταργούνται από την 1.10.2018 τα προεδρικά δια-
τάγματα 195/2003 (Α΄ 156) και 103/2013 (Α΄ 136) και το 
άρθρο 56 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), με την επιφύλαξη 
της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημά-
των του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 και την εγγραφή και 
μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 16 

Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011

1. Ο ν. 4009/2011 τροποποιείται ως εξής:
α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 19, όπως αντικαταστάθηκαν με την 
παρ. 1 του άρθρου τετάρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των 
επί θητεία υπηρετούντων Λεκτόρων και Επίκουρων Κα-

θηγητών. Οι μόνιμοι Λέκτορες και οι μόνιμοι Επίκουροι 
Καθηγητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης στην 
επόμενη βαθμίδα οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της 
πράξης μονιμοποίησής τους, διατηρώντας τη μονιμό-
τητά τους.».

β) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του 
άρθρου 29, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, το διδακτικό 
έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες 
εβδομαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες το μέγιστο 
έξι (6) ώρες μπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού 
μαθήματος, ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης 
η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανά-
λογα με το ποσοστό της απασχόλησης.».

γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 32 καταργείται.

δ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 77, όπως η 
περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ-
θρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) οι Λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν 
εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορι-
σμού 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 ζητή-
σουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα ή 
την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσί-
ευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των παραγράφων 2 και 3.».

ε)αα) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 79, όπως η περίπτωση αυτή 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής 
ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανή-
κει το μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 118/2002 
(Α΄ 99), ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η 
οποία αποτελείται από δύο (2) Καθηγητές και ένα (1) 
μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από το όργανο που είναι 
αρμόδιο σύμφωνα με τα ανωτέρω, και σχετική πράξη 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

ββ) Η υποπερίπτωση αα΄ καταλαμβάνει και τις εκκρε-
μείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεις, 
για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι ακαδημαϊκές δι-
αδικασίες, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις.

2. Επί θητεία Λέκτορες, που έχουν αιτηθεί κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος την εξέλιξή τους στην επό-
μενη βαθμίδα και εκκρεμεί η κρίση ή απορρίφθηκε το αί-
τημά τους και έληξε η θητεία τους, μπορούν να ζητήσουν 
τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα, εντός 
τριάντα (30) ημερών από όταν λάβουν αποδεδειγμένα 
γνώση της αρνητικής κρίσης, άλλως εντός τριάντα (30) 
ημερών την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει δημοσιευθεί η σχετική πράξη 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 17

Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

Στο ν. 4485/2017 (Α΄ 114) γίνονται οι εξής τροποποι-
ήσεις: 

α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πα-
νεπιστήμιο το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου δεν 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%).».

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 δι-
αγράφονται οι λέξεις «Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και 
επίκουρου». 

γ)αα) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«δ) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων 
στο Π.Μ.Σ., ο αριθμός των οποίων δεν είναι μικρότερος 
των δέκα (10) ατόμων, η διαδικασία και τα κριτήρια 
επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των 
οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσ-
σομάθειας,».

ββ) Η διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ ισχύει για την 
εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
και εφεξής.

δ) στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 21 του άρ-
θρου 84: 

αα) οι λέξεις «πρόταση της Συγκλήτου» αντικαθίστα-
νται από τις λέξεις «εισήγηση της Συγκλήτου»,

ββ) οι λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο 18 του
ν.  2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει» αντικαθίστανται 
από τις λέξεις «και τα κριτήρια του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες 
εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία του φορέα».

ε) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 21 του άρθρου 84 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με την κοινή απόφαση 
της περίπτωσης Α΄.».

Άρθρο 18

Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. Τα εδάφια πέμπτο, έκτο και έβδομο της περίπτωσης 
δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 αντικαθί-
στανται ως εξής: 

«Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας, όπου δεν είναι δυνατή ή συ-
νήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα 
με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για την 
τροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στην περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από 
μέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του Επίκουρου, 
ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του 
αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτεί-
ται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον 
από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής 
υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, 
ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετα-

τροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το 
απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής της 
θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφο-
ρετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της 
τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότη-
τας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού 
που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο 
νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή 
ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες 
από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον 
Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου 
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι 
πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομη-
νία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εφόσον 
ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέ-
χει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά 
την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.».

2.α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν. 4521/2018, η φράση «σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ίσχυαν» αντικαθίσταται από τη φράση 
«σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστα-
τικά που ίσχυαν».

β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης α΄ ισχύει 
από 2.3.2018. 

3.α) Η εκλογή, εξέλιξη, μετακίνηση και κάθε υπηρε-
σιακή μεταβολή των περιλαμβανομένων στο άρθρο 29 
του ν. 4009/2011 ειδικών κατηγοριών εργαστηριακού 
και διδακτικού προσωπικού υπόκειται σε έλεγχο νομιμό-
τητας από τον Πρύτανη, που ασκείται μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση του 
φακέλου από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, με 
δικαίωμα του Πρύτανη να αναπέμψει το φάκελο μία (1) 
μόνο φορά. Αν για δεύτερη φορά κρίνει τη διαδικασία μη 
νόμιμη, παραπέμπει το φάκελο για έλεγχο νομιμότητας, 
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
στον οποίο μεταβιβάζεται στην περίπτωση αυτή και η 
αρμοδιότητα για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η 
μη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ή η μη αναπο-
μπή μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωμα για τον Πρύτανη. 

β) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
ελέγχει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) 
μηνών από την παραλαβή του φακέλου, τη νομιμότητα 
οποιασδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις είτε αυτεπαγ-
γέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης, που κα-
τατίθεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών που 
ξεκινά από την επομένη της λήξης της αποκλειστικής 
προθεσμίας της περίπτωσης α΄.

γ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ καταλαμβάνουν και τις 
εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπο-
θέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν 
δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.
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4.α) Μετά την περίπτωση α΄ του άρθρου 66 του
ν. 4415/2016 (Α΄159) προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής:

«β) Ο έλεγχος νομιμότητας της ένταξης της περίπτω-
σης α΄ γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) 
μηνών από την παραλαβή του φακέλου, είτε αυτεπαγ-
γέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης.».

β) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 66 του
ν. 4415/2016 αναριθμούνται σε περιπτώσεις γ΄ και δ΄, 
αντίστοιχα.

γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής καταλαμβά-
νει τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι-
κασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα αλλά δεν 
έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ένσταση κατατίθεται εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

5. Στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυ-
μα, η Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραι-
ότητα τα Τμήματα μέχρι τη συμπλήρωση των οκτώ (8) 
μελών Δ.Ε.Π.

6.α) Οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης 
των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη. 

β) Οι θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύ-
ος του παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης 
λήγουν την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη 
διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο 
εκλογής τους.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει 
αν, με την εφαρμογή της, Πρύτανης παραμένει στη 
διοίκηση Α.Ε.Ι. για περισσότερα από πέντε (5) συνεχό-
μενα έτη. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του Πρύτανη 
δεν παρατείνεται και η θητεία του νέου Πρύτανη λήγει 
την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους, κατά τη 
διάρκεια του οποίου επρόκειτο να λήξει η τετραετής 
θητεία του.

Άρθρο 19

Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα

Μουσικών Σπουδών

του Ιονίου Πανεπιστημίου και

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

1. Οι σπουδαστές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εισάγονται 
στα ανωτέρω Τμήματα ύστερα από κοινές εισιτήριες 
εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα που διοργανώ-
νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά 
παρέκκλιση από το σύστημα πανελληνίων εξετάσεων 
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Για την εξαγωγή της τε-
λικής βαθμολογίας του υποψηφίου συνυπολογίζονται 
ο βαθμός του απολυτηρίου λυκείου και ο βαθμός που 
έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα 
«Ελληνική Γλώσσα».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετά-
σεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Μουσι-
κών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυ-
κείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης 
του εσωτερικού ή εξωτερικού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων καθορίζονται:

α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και 
εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τμήματα, οι διαδικα-
σίες διενέργειας των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα,

β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργί-
ας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται 
προς το σκοπό της διεξαγωγής των κοινών εισιτηρίων 
εξετάσεων,

γ) τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντε-
λεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική 
βαθμολογία του υποψηφίου. Με την ίδια απόφαση κα-
θορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας του απολυτηρίου 
Λυκείου και ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού στο 
μάθημα «Ελληνική Γλώσσα» που έλαβε ο υποψήφιος 
στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση,

δ) η αντιστοίχιση των καλλιτεχνικών αντικειμένων στα 
οποία θα επιλέξει να εξεταστεί ο υποψήφιος με τις κατευ-
θύνσεις των Τμημάτων στις οποίες μπορεί να εισαχθεί.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήμα-
τος, μπορεί να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος 
και άλλα Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Άρθρο 20

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), 
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), προστίθεται 
περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων 
Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχο-
λογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παι-
δαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την 
κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).».

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από τις 
12.6.2018. 

Άρθρο 21

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς

1. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνιστάται Δικαστικό 
Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του 
Ν.Σ.Κ., ο οποίος είναι αρμόδιος για:

α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και 
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ι) τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που 
προκύπτουν από τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις 
και από τη συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς και τη 
διάχυση της σχετικής πληροφόρησης στις αρμόδιες 
υπηρεσίες,

ια) την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τις 
δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα Προγράμματα που δι-
αμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

ιβ) την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και 
σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους Διεθνείς 
Οργανισμούς και την παρακολούθηση και υλοποίηση 
των σχετικών Προγραμμάτων συνεργασίας,

ιγ) τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών και 
εθνικών εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα 
νεολαίας, τα οποία προκύπτουν από τη συμμετοχή της 
χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς και στην Ευρω-
παϊκή Ένωση,

ιδ) την έκδοση σχεδίων αποφάσεων μετακίνησης για 
συμμετοχή σε συναντήσεις και επιτροπές στο εξωτερικό,

ιε) την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποί-
ησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων νεολαίας όπως το 
Erasmus + Youth, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Ευρω-
παϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κ.α.,

ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».
13. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 69 του π.δ. 

18/2018 διαγράφονται οι λέξεις «Νέας Γενιάς και»,
β) στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018 

διαγράφονται οι λέξεις «νέας γενιάς και».

Άρθρο 31

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄

1. Ο Γενικός/Τομεακός Γραμματέας Νέας Γενιάς και 
Διά Βίου Μάθησης, ο οποίος, κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Νέας 
Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, μετονομάζεται σε Γενικό/
Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και προΐσταται της Γε-
νικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

2. Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Γενικού/Τομεα-
κού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4369/2016, ο Γενικός/Τομεακός Γραμματέας 
Νέας Γενιάς της παραγράφου 1 προΐσταται της Γενικής 
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Άρθρο 32

1. Στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, 
συστήνονται οι ακόλουθες θέσεις:

α) δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων,
β) δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών,
γ) επτά (7) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού,
δ) δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.
2. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
για τους ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και 
διοικητικούς υπαλλήλους των Γενικών Γραμματέων και 
του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για το ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό των Γενικών Γραμματειών, 
αντίστοιχα.

3. Η πλήρωση των θέσεων των υπηρεσιών της Γενι-
κής Γραμματείας Νέας Γενιάς γίνεται με μετάταξη ή από-

σπαση προσωπικού από θέση του Δημοσίου ή νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου ιδι-
ωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή με σχέση ιδιωτι-
κού δικαίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το ΕΣΚ
(ν. 4440/2016, Α΄ 124) και κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδι-
κής διάταξης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 33

Οικονομική διαχείριση ερευνητικών

προγραμμάτων

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:

«ι. Έσοδα από την απόδοση ποσοστού επί των αμοι-
βών που εισπράττονται από τα νοσοκομεία κατά την 
ολοήμερη λειτουργία τους για ιατρικές επισκέψεις ή 
πράξεις που γίνονται από πανεπιστημιακούς ιατρούς, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010.».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Με απόφασή της, η Επιτροπή Ερευνών μπορεί να 
ορίζει αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο.».

3. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 
προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Ειδικά για τα ταμειακά διαθέσιμα έργων/προγραμ-
μάτων, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει επιτυ-
χώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη 
συμβατική υποχρέωση, επιτρέπεται η διάθεσή τους για 
χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων της ίδιας 
ερευνητικής ομάδας. Για τον σκοπό αυτό, ο επιστημονι-
κός υπεύθυνος, μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων, η οποία αποδεικνύεται από βεβαίωση 
ολοκλήρωσης του χρηματοδότη, καταθέτει προς έγκρι-
ση στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισμό και 
πρόταση χρήσης του αδιαθέτου υπόλοιπου για δράσεις 
με στόχο την υποστήριξη της έρευνας.».

4. Στο άρθρο 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρά-
γραφος 9, η οποία έχει ως εξής:

«9.α) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν τεκμηριωμένου 
αιτήματος του επιστημονικά υπευθύνου έργου/προ-
γράμματος, χορηγούν προκαταβολές με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), με σκοπό 
την υλοποίηση των έργων/προγραμμάτων που διαχειρί-
ζονται. Το ΧΕΠ εκδίδεται από τη ΜΟΔΥ των Ε.Λ.Κ.Ε. μετά 
από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Το ΧΕΠ χορηγείται 
προκειμένου να καλυφθούν: α) έξοδα μετακίνησης εκτός 
έδρας, β) απαιτήσεις προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων 
ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό, γ) ανά-
γκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των 
χιλίων (1.000) ευρώ.

Δικαιούχος της προκαταβολής μπορεί να είναι ο επι-
στημονικός υπεύθυνος του έργου/προγράμματος, εφό-
σον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση με 
το Α.Ε.Ι., καθώς και το μόνιμο ή αορίστου χρόνου προ-
σωπικό του οικείου φορέα και της ΜΟΔΥ για δαπάνες 
μετακινήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών θα 
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ορίζει και την προθεσμία απόδοσης της προκαταβολής, 
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο και σε κάθε 
περίπτωση την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους. 
Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλ-
λει στη ΜΟΔΥ όλα τα σχετικά παραστατικά (εξοφλημένα 
τιμολόγια κ.λπ.) και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη 
εξαντλήσεως όλου του ποσού του Χ.Ε.Π. ο δικαιούχος κα-
ταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό ταμειακής 
διαχείρισης του έργου/προγράμματος. Δεν επιτρέπεται 
η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε 
λόγο, δεν έχει αποδώσει λογαριασμό για προηγούμενη 
προκαταβολή. 

β) Οι κάθε είδους αποζημιώσεις που δίνονται σε δι-
καιούχους (φοιτητές, νέοι ερευνητές κ.λπ.) στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων κινητι-
κότητας (Erasmus κ.λπ.) ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και 
καταβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε 
προγράμματος, με την έκδοση τακτικών χρηματικών 
ενταλμάτων.».

5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 11 του
ν. 4521/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«7.α) Το άρθρο 62 και η υπουργική απόφαση της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 ισχύουν από 
την 1.1.2019. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 για δαπάνες 
που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των 
Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και 
των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν 
απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη 
κανονικές. Έως τις 31.12.2018 η διαδικασία και ο τρόπος 
ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλη-
σης των δαπανών διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύου-
σες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις.».

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του 
ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 
του άρθρου 98 του ν. 4547/2018, διαγράφεται η φράση 
«εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τη λήψη του 
διδακτορικού τίτλου σπουδών τους. Διαγράφεται, επί-
σης, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 
του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και η φράση «για αξία 
μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) ευρώ» από την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 55 του ν. 4485/2017.

7. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνι-
κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) 
και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δρά-
σεις, εργασίες και προμήθειες που σχετίζονται με την 
προετοιμασία των εξετάσεων του 2018 για το Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Άρθρο 34

Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά κέντρα

και τους τεχνολογικούς φορείς

1. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέ-
ντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 εγγράφεται, κατόπιν αίτησής του, στο 
ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλο-

γής και εξέλιξης καθηγητών (σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»). Από 
1.1.2019 τα μέλη των επιτροπών κρίσης και των ειση-
γητικών επιτροπών του ερευνητικού προσωπικού των 
ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 επιλέγονται μέσω 
του ανωτέρω συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η λει-
τουργία του ηλεκτρονικού συστήματος όσον αφορά τα 
ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείς. Έως 
τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, η διαδικα-
σία εκλογής και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το ν. 4310/2014, όπως 
ισχύει. 

2. Στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

«5. Οι επιτροπές κρίσης είναι δυνατό να συνεδριάζουν 
και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη)».

3. Η παρ. 9 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«9.α. Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών 
«Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο 
αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: 

αα. Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ), 
ββ. Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ).
β. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας 

«Αλέξανδρος Φλέμινγκ».
4. Στην υποπαράγραφο γ΄ της παρ. Γ΄ του άρθρου 13Α 

του ν. 4310/2014, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 20 του ν. 4521/2018, μετά τις λέξεις «προγραμ-
μάτων/έργων» προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 «Τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του 
ερευνητικού κέντρου ασκεί το διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο συγκροτείται όπως προβλέπει 
το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού».

Άρθρο 35

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3.α) Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 2 εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογα-
ριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος 
όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε 
τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω 
παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

β) Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους 
απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεού-
νται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό 
επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήμα-
τος που υπάγεται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο 
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αποδίδεται από τους υπόχρεους 
στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε.. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφω-
να με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά 
την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού 
έτους μέσα στο οποίο θα δημιουργηθούν. Έναρξη ισχύος 
της παρούσας ορίζεται η 1.1.2018.
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γ) Τα ποσά που οφείλουν έως τις 31.12.2017 οι καθηγη-
τές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης 
που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότη-
τα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται 
με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομι-
κού έτους μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η οφειλή. Τα 
οφειλόμενα ποσά υπολογίζονται με ποσοστό επτά τοις 
εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των 
καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.

δ) Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ που οφείλουν οι 
καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. αποτε-
λούν έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.. Για τον προσδι-
ορισμό της απαίτησης, η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί στους Ε.Λ.Κ.Ε. 
των Α.Ε.Ι. όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία από 
τα οποία προκύπτει το ετήσιο καθαρό εισόδημα των 
καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που υπάγο-
νται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Εν συνεχεία, ο Ε.Λ.Κ.Ε. 
προσδιορίζει την απαίτηση και αποστέλλει στους οφει-
λέτες το οφειλόμενο ποσό. Εάν οι οφειλέτες καθηγητές 
δεν αποδώσουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσό που οφείλουν, 
η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία των υπόχρεων στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου αυτές 
να βεβαιώσουν και να εισπράξουν, υπέρ των Ε.Λ.Κ.Ε. των 
Α.Ε.Ι., τις οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

ε) Τα ποσά της περίπτωσης β΄ προσδιορίζονται από 
τον Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογί-
ας εισοδήματος του υπόχρεου καθηγητή και εισπράττο-
νται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του επόμε-
νου φορολογικού έτους. Το ποσό της περίπτωσης β΄ που 
καταβάλλεται κάθε έτος από τους υπόχρεους καθηγητές 
εκπίπτει στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται το 
επόμενο φορολογικό έτος.

στ) Τα ποσά της περίπτωσης γ΄ που οφείλονται στους 
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προσδιορίζονται, βεβαιώνονται και 
εισπράττονται ως εξής:

αα) Η Α.Α.Δ.Ε. υποβάλλει στους Ε.Λ.Κ.Ε. με κάθε πρό-
σφορο τρόπο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος όλα τα διαθέσιμα φορο-
λογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα καθαρά 
εισοδήματα ανά έτος των καθηγητών πλήρους απασχό-
λησης και των υπηρετούντων λεκτόρων που οφείλουν, 
καθώς και τα ποσά που αυτοί έχουν καταβάλει από την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ατομικώς 
είτε μέσω εταιρείας.

ββ) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζουν το οφειλόμενο ποσό και 
κοινοποιούν την πράξη προσδιορισμού με κάθε πρό-
σφορο τρόπο στους υπόχρεους καθηγητές.

γγ) Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να καταβληθεί σε μηνι-
αίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου πο-
σού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μη-
νιαίου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.

δδ) Για τη ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις, οι τελευταίοι 
υποβάλλουν δήλωση στον Ε.Λ.Κ.Ε., ύστερα από σχετική 
ενημέρωσή τους για το σύνολο της οφειλής τους.

εε) Σε περίπτωση που οι οφειλέτες καθηγητές δεν κα-
ταβάλουν το ποσό (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε., η 
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία 

να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει 
το ποσό σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. Με την 
ίδια διαδικασία εισπράττονται και οφειλές που θα δημι-
ουργηθούν μετά την 1.1.2018.

στστ) Οι οφειλές καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2017 και 
αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
μέσω εταιρείας, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση 
πραγματοποιείται, εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίω-
σης, μέσα σε έξι (6) μήνες από τον προσδιορισμό των 
σχετικών οφειλών από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.. Το ποσό 
που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίω-
σης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής 
οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος. 
Οι πράξεις προσδιορισμού των οφειλόμενων μπορούν, 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου καθηγητή, να 
προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμε-
νου ποσού σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν 
μπορούν να είναι περισσότερες από τριάντα έξι (36).

Σε περίπτωση που οι οφειλέτες καθηγητές δεν κατα-
βάλουν το ποσό (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε., η 
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία 
να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει, 
υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε., το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τη 
διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..

ζ) Τα έσοδα που εισπράττει ο Ε.Λ.Κ.Ε. από τις οφει-
λές, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2017 και 
αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
καθηγητών, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρείας, χρησιμο-
ποιούνται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών/εκπαι-
δευτικών έργων/προγραμμάτων καθηγητών, οι οποίοι 
μέχρι τις 31.12.2017 απέδιδαν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσοστό 
από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
δεν είχαν οφειλές εξ αυτής της αιτίας. Η Επιτροπή Ερευ-
νών αποφασίζει για τον τρόπο κατανομής των εν λόγω 
ποσών σε ερευνητικά/εκπαιδευτικά προγράμματα.

η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται 
η διαδικασία αποστολής όλων των απαραίτητων φο-
ρολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. στους Ε.Λ.Κ.Ε., 
η διαδικασία προσδιορισμού του οφειλόμενου ποσού, 
ο τρόπος είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού των 
ανωτέρω παραγράφων, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης 
της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων 
δόσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόμενων πο-
σών, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών και 
απόδοσής τους στους Ε.Λ.Κ.Ε., η διαδικασία περαίωσης, 
ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών, και 
ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα».».

Άρθρο 36
Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδο-
σφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΠΟ είτε στο 
πλαίσιο Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, 
αποτελούνται από τακτικούς δικαστές με βαθμό, κατά 
τον αρχικό διορισμό τους, Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια 
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3. Στο άρθρο 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) προστίθεται 
περίπτωση ιδ΄, η οποία έχει ως εξής:

«ιδ) ψηφίζει ύστερα από εισήγηση της Δ.Ι.Σ. κανο-
νισμούς που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και καθορίζουν, σύμφωνα με τους ιερούς 
κανόνες και κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου: α) τους γενικούς 
κανόνες διοικητικής λειτουργίας των εκκλησιαστικών 
νομικών προσώπων, σχετικά με τις προθεσμίες και τις 
προϋποθέσεις αυτεπάγγελτης ενέργειας, β) τις αιτήσεις 
και εισηγήσεις για έκδοση διοικητικών πράξεων, γ) τη 
διεκπεραίωση υποθέσεων και τη συνεργασία και επικοι-
νωνία των εκκλησιαστικών φορέων, δ) τις προϋποθέσεις, 
τη διαδικασία και την προθεσμία άσκησης του δικαιώ-
ματος πρόσβασης στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που 
παράγονται ή τηρούνται από τις εκκλησιαστικές αρχές, ε) 
την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, 
στ) την αμεροληψία των εισηγητικών και αποφασιστι-
κών οργάνων, ζ) την αναπλήρωση των εκκλησιαστικών 
οργάνων, η) τη δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιότητας 
ή εξουσιοδότησης υπογραφής, θ) τις προθεσμίες προς 
ενέργεια των εκκλησιαστικών αρχών, ι) την αρμοδιότη-
τα βεβαίωσης υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων 
εγγράφων, ια) τους κανόνες τήρησης πρωτοκόλλου των 
εκκλησιαστικών αρχών, ιβ) τη συγκρότηση, τη σύνθεση, 
τις συνεδριάσεις, τις προσκλήσεις μελών και τη λειτουρ-
γία των συλλογικών οργάνων, ιγ) τη διαδικασία λήψης και 
κατάρτισης των αποφάσεων συλλογικών οργάνων, ιδ) τις 
προϋποθέσεις νόμιμης έκδοσης, υπογραφής, αιτιολογί-
ας, ιε) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάκλησης, 
δημοσίευσης και εν γένει νόμιμης υπόστασης, ιστ) τα 
όργανα επίδοσης, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους 
κοινοποίησης των διοικητικών πράξεων στους παρα-
λήπτες τους, ιζ) τα είδη, τις προϋποθέσεις άσκησης δι-
οικητικών προσφυγών, τα αποφαινόμενα όργανα και τη 
διαδικασία κρίσης επί των προσφυγών. Με κανονισμό 
σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίζει την πολιτική δια-
χείρισης και επεξεργασίας προσωπικών και μη δεδο-
μένων και τήρησης αρχείων από εκκλησιαστικά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς την 
κείμενη νομοθεσία. Στο πεδίο εφαρμογής των παραπά-
νω κανονισμών επιτρέπεται να συμπεριληφθούν και τα 
εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για 
όσα θέματα δεν αντίκεινται στη φύση τους ως νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου.».

Άρθρο 51

1. Στο ν. 4485/2017 (A΄ 114) ο τίτλος του Κεφαλαίου 
Ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ».

2. Στο ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 28Α, το οποίο 
έχει ως εξής:

«Άρθρο 28Α
Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα κλινικών

1. Οι κλινικές ανήκουν σε Τομέα ή Τμήμα. Μπορεί να 
ανήκουν και σε Σχολή, εφόσον υπάρχει:

α) τεκμηριωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής από μέλη 
Δ.Ε.Π. διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής και

β) απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης των οικείων Τμημά-
των. Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των κλινι-
κών ρυθμίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους.

2. Κλινικές ιδρύονται, με την προϋπόθεση τήρησης 
των δημοσιονομικών στόχων του εκάστοτε ισχύοντος 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής (Μ.Π.Δ.Σ.), με πράξη του Πρύτανη ύστερα από 
απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται ύστερα 
από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα ή της 
Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχο-
λής, ανάλογα με το αν η υπό ίδρυση μονάδα πρόκειται 
να ενταχθεί σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή. Την εισήγηση 
πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό 
ίδρυση μονάδας και εισήγηση υπογεγραμμένη από τον 
προϊστάμενο των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών. Η 
πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο 
παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 είναι δυνατή 
η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη 
μεταβολή των κλινικών, καθώς και η τροποποίηση των 
Εσωτερικών Κανονισμών τους.

4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε κλινικές και μετα-
κινούνται από αυτές με απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής, όταν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και με απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη 
περίπτωση. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα, η απόφαση 
τοποθέτησης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος εκ-
δίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Τομέα, ενώ 
όταν πρόκειται για μετακίνηση εκδίδεται μετά από ει-
σήγηση και των δύο εμπλεκόμενων Τομέων. Καθένας 
μπορεί να είναι μέλος μόνο μίας (1) κλινικής, ανεξάρτητα 
από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες.

5. Η τοποθέτηση σε κλινικές των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από 
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν η κλινική 
ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση.

6. Σε περίπτωση κατάργησης, κατάτμησης ή συγχώ-
νευσης των κλινικών, η μετακίνηση των μελών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία υπηρετούσαν σε αυτές, γί-
νεται, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της 
Κοσμητείας της Σχολής, αν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και 
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε 
κάθε άλλη περίπτωση.

7. Σε περίπτωση κατάργησης κλινικής τα όργανα και 
ο εξοπλισμός κατανέμονται με απόφαση της Κοσμητεί-
ας της Σχολής, όταν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη 
περίπτωση, σε αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν 
στη Σχολή, στο Τμήμα ή στον Τομέα.

8. Διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις που διενεργού-
νται, στο πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σε πανεπιστημιακές κλινικές, αποζημι-
ώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από σύναψη σύμβασης 
με τις Ιατρικές Σχολές. Στη σύμβαση περιγράφεται το 
είδος των εξετάσεων και των πράξεων που αποζημιώνο-
νται και η τιμή της αποζημίωσής τους. Οι προϋποθέσεις 
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για την παροχή των άνω υπηρεσιών καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της 
οικείας Ιατρικής Σχολής.

9.α) Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές 
μονάδες μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε 
νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία ή στο Ευγενίδειο Θερα-
πευτήριο. Η εγκατάσταση γίνεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος Ιατρικής. 
Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η μετακίνηση πανεπι-
στημιακών κλινικών, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων.

β) Το πανεπιστημιακό προσωπικό που υπηρετεί σε κλι-
νικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες εγκαταστημένες 
σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε ότι αφορά την υπηρεσία του 
στο νοσοκομείο, θεωρείται ότι βρίσκεται σε οργανική 
σχέση με αυτό και υπάγεται στη δικαιοδοσία και στον 
ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του νοσοκο-
μείου, όπως και το λοιπό προσωπικό της ιατρικής υπη-
ρεσίας. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., στα 
οποία είναι εγκαταστημένες πανεπιστημιακές κλινικές, 
οφείλουν να διευκολύνουν το διδακτικό, ερευνητικό, 
κλινικό και διοικητικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. που υπη-
ρετούν σε αυτές.».

3. Στο ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 29Α, το οποίο 
έχει ως εξής:

«Άρθρο 29Α
Διευθυντής Κλινικής

1.α) Κάθε κλινική διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί-
στοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπηρετεί στην 
ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία 
υπάγεται η κλινική, και ανήκει κατά προτεραιότητα στις 
βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και 
ελλείψει αυτών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η 
θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η 
εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσό-
τερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι 
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου 
ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι 
υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω 
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη δι-
άρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Το προηγούμενο 
εδάφιο δεν ισχύει, όταν στην κλινική υπηρετεί ένα μόνο 
μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος.

β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστι-
κού αντικειμένου με αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία, της 
ίδιας κλινικής, και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος 
Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώ-
ντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου.

2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής 
της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική, 
προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. 
Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού 
σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που 
μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή στη Συνέ-

λευση του Τμήματος ή στη Γενική Συνέλευση της Σχο-
λής, ανάλογα με το αν η κλινική ανήκει σε Τομέα, Τμήμα 
ή Σχολή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας 
της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη 
Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. 
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμε-
νου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας 
ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, να προ-
βεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική 
ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 
ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβά-
νεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψή-
φους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που 
συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής 
της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψη-
φισάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται 
σχετικό πρακτικό από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής 
μονάδας. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα το πρακτικό 
κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος 
το διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική 
διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη 
κοινοποιείται στη Διοίκηση του οικείου νοσοκομείου 
με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, εάν η κλινική 
ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα ή με ευθύνη του Κοσμήτορα, 
εάν η κλινική ανήκει σε Σχολή. Μέχρι την εκλογή και την 
ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί 
να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη 
και αν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει 
για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής 
μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική αναθέτει καθήκο-
ντα προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυ-
ντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή.

3. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η 
κλινική υπηρετεί ένας μόνο καθηγητής πρώτης βαθμίδας 
που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος, αυτός τοποθετείται με απόφαση του επικεφαλής 
της ακαδημαϊκής μονάδας, υποχρεωτικά χωρίς εκλογές 
στη θέση του Διευθυντή, για πλήρη θητεία ή για το διά-
στημα μέχρι την αποχώρησή του, αν συντρέχει η περί-
πτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1α του 
παρόντος. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα η απόφαση 
κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος 
τη διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική 
διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη 
κοινοποιείται στη Διοίκηση του οικείου νοσοκομείου 
με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, εάν η κλινική 
ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα, ή με ευθύνη του Κοσμήτορα, 
εάν η κλινική ανήκει σε Σχολή.

4. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η 
κλινική δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει αίτηση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος καθηγητής πρώτης βαθμίδας, στη 
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θέση του Διευθυντή εκλέγεται ή τοποθετείται, κατά τους 
όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, αναπλη-
ρωτής καθηγητής που πληροί τις προϋποθέσεις της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος. Η θητεία του αναπληρωτή 
καθηγητή λήγει αυτοδικαίως μόλις διοριστεί καθηγητής 
πρώτης βαθμίδας που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. 
Στην περίπτωση αυτή, με ευθύνη του επικεφαλής της 
ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική, 
εκλέγεται, αν έχουν διοριστεί περισσότεροι του ενός 
καθηγητές πρώτης βαθμίδας, ή τοποθετείται στη θέση 
του Διευθυντή κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 
του παρόντος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Η θητεία 
του τελευταίου είναι πλήρης.

5. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η 
κλινική δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει αίτηση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος ούτε καθηγητής πρώτης βαθμίδας 
ούτε αναπληρωτής καθηγητής, στη θέση του Διευθυ-
ντή εκλέγεται ή τοποθετείται, κατά τους όρους των 
παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, μόνιμος επίκουρος 
καθηγητής ή ελλείψει αυτού επίκουρος καθηγητής επί 
θητεία, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 
του παρόντος. Η θητεία του επίκουρου καθηγητή λήγει 
αυτοδικαίως μόλις διοριστεί καθηγητής πρώτης βαθμί-
δας ή αναπληρωτής καθηγητής που πληροί τις ως άνω 
προϋποθέσεις. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.

6. Αν δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει υποψηφιότητα κα-
θηγητής πρώτης βαθμίδας, ή αναπληρωτής καθηγητής 
ή επίκουρος καθηγητής, στη θέση του Διευθυντή τοπο-
θετείται ο αρχαιότερος με βαθμό Διευθυντή υπηρετών 
ιατρός του Ε.Σ.Υ., ο οποίος διατηρεί τη θέση αυτή μέχρι 
τον διορισμό καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή 
καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή που πληροί τις προϋ-
ποθέσεις του νόμου.».

Άρθρο 52

Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις

αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές 

εκτάσεις

1. Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δό-
μησης του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), σε 
περιπτώσεις:

α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33),

β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και 
δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται 
συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 
και γ) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιο-
χές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν οριοθε-
τηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται 
εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτρο-
πή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, 
δ) επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 13/22.4.1929 (Α΄ 153), είναι δυνατή η έκδοση 
πράξης κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, κατόπιν σύ-

νταξης έκθεσης αυτοψίας των Επιθεωρητών Δόμησης 
του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του 
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Κατά της πράξης κατεδάφισης της παραγράφου 1 
είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. Μετά το πέρας δεκαπέντε 
ημερών από την κοινοποίηση της πράξης κατεδάφισης 
της παραγράφου 1 στον ενδιαφερόμενο, αυτή είναι άμε-
σα εκτελεστή.

3. Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης της παρα-
γράφου 1 γίνεται κατά τις διατάξεις της υποπαρ. 45 της 
παραγράφου II του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, με 
εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195).

4. Για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης αυθαιρέτων 
κτισμάτων και κατασκευών που εμπίπτουν στις περιπτώ-
σεις της παραγράφου 1 του παρόντος, ανεξαρτήτως της 
διαδικασίας έκδοσης τους, επιτρέπεται η σύναψη σύμ-
βασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά 
παρέκκλιση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και μέχρι τα όρια της περίπτωσης 
β΄ του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Για τις κατεδαφίσεις 
του προηγούμενου εδαφίου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
να επεκτείνει υφιστάμενη σύμβαση που έχει συναφθεί 
με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης, μέχρι 
πενήντα τοις εκατό (50%) επιπλέον του οικονομικού αντι-
κειμένου της σύμβασης, εφόσον επεκτείνεται ανάλογα 
και το φυσικό αντικείμενο αυτής. 

5. Τα έξοδα της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης 
της παραγράφου 4, καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, 
καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως 
δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. 
Τα παραπάνω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από 
τον υπόχρεο εφάπαξ.

6. Για το σκοπό της χρηματοδότησης της εκτέλεσης 
πράξεων κατεδάφισης της παραγράφου 4 του παρόντος, 
το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους στις Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις, κατά παρέκκλιση των περιορι-
σμών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 13/22.4.1929 
(Α΄153) οι, εντός παρενθέσεως, λέξεις «(άρθρα 1 παρ. 2)» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «(άρθρα 1 παρ. 2 και 4)».

Άρθρο 53

Ρυθμίσεις για την προστασία του ιστορικού

τόπου της Μακρόνησου

1. Η εκτέλεση τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφι-
σης αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στον χα-
ρακτηρισμένο ιστορικό τόπο της νήσου Μακρονήσου 
σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ /ΔΙΛΑΠ/Γ/1285/24225/ 
16.5.1989 (Β΄ 436) υπουργική απόφαση, πραγματοποιεί-
ται από το Σώμα Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας 
του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

2. Η εκτέλεση της κατεδάφισης των ανωτέρω αυθαι-
ρέτων κατασκευών γίνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 
του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195) με την επίβλεψη του Τμήματος 
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