
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.
1 του Συντάγµατος η Απόφαση 2014/335 /ΕΕ, Ευρατόµ
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Μαΐου
2014 για το σύστηµα ιδίων πόρων της Ε.Ε., της οποίας το
κείµενο έχει ως εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΖ ΄,  6  Ιουλίου 2016,

Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις
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Άρθρο δεύτερο

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015
(Α΄176) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο,
ως εξής:

«Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στη ΔΕ
κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης αλλά µε απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή µε τον
απαιτούµενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εµπειρίας,
εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας.»

2. Στο τέλος του άρθρου 33 του ν. 4354/2015 προστί-
θενται, από τότε που ίσχυσε, νέες περιπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄
και ιβ΄ ως εξής:

«θ. Της παρ. 2 του άρθρου 24 του π.δ. 57/2007 (Α΄59).
ι. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995 (Α΄173). 
ια.Της αριθµ. 38222/1357/11.4.1985 κ.υ.α. (Β΄203)

σχετικά µε την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού
Τυπογραφείου οι οποίοι είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυ-
πογραφίας του ν. 2065/1952.

ιβ. Του άρθρου 109 του ν. 2071/1992 (Α΄123).»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄176)

καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι παράγραφοι 2 έως
6 αναριθµούνται αντίστοιχα.

Άρθρο τρίτο 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015

1. Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ Δ΄
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθενται πα-
ράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

«5. Για τους µετακινούµενους µε εντολή του Εθνικού
Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
(ΚΘΒΕ)(εφεξής «Θέατρα») σε απόσταση µεγαλύτερη
των 50 χιλιόµετρων από την έδρα τους αναγνωρίζονται
έξοδα διανυκτέρευσης όταν η µετακίνηση γίνεται απο-
κλειστικά για τις αποδεδειγµένες ανάγκες της πραγµα-
τοποίησης της χειµερινής και θερινής περιοδείας των
Θεάτρων και µε σκοπό την προετοιµασία, οργάνωση και
εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών των Θεάτρων.
Ειδικά, για τις µετακινήσεις των προσώπων του προη-
γούµενου εδαφίου, η ηµερήσια αποζηµίωση ορίζεται στο
ποσό των 50 ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης στο πο-
σό των 45 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η ηµερήσια αποζη-
µίωση καταβάλλεται και για την ηµέρα επιστροφής των
µετακινούµενων στην έδρα τους, µετά το πέρας των πα-
ραστάσεων.

6. Για τους µετακινούµενους Επιθεωρητές Περιβάλλο-
ντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Σώµατος
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), τους υπαλλήλους του Συντονι-
στικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζη-
µιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) για τους επιτόπιους ελέγχους που διε-
νεργούν στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων
τους, καθώς και τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους και
τους µηχανικούς του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Με-
ταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για τις ανάγκες εκτέλε-
σης και επίβλεψης έργων και µελετών εκτός της έδρας
απασχόλησής τους, σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χι-
λιόµετρων από την έδρα τους και µικρότερη από εκατόν
εξήντα (160) χιλιόµετρα, εφόσον κινούνται µε ιδιωτικής
χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και µικρότερη από εκα-

τόν είκοσι (120) χιλιόµετρα, όταν κινούνται µε συγκοινω-
νιακό µέσο, αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, ό-
ταν η µετακίνηση γίνεται σε δύσβατες περιοχές και αφο-
ρά εργασίες πεδίου, που απαιτούν απασχόληση του µε-
τακινούµενου πλέον των οκτώ (8) ωρών και βεβαιώνο-
νται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Διοίκησης.»

2. To εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπα-
ραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄94) τροποποιείται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 10
της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015, ποσά ηµερήσιας αποζηµίωσης υψηλότερα
από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν
προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.»

Άρθρο τέταρτο
Ρυθµίσεις θεµάτων προκηρύξεων
και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

1. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
19 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει, αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«1.α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων
των βαθµίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος,
καθώς και η συνάφεια αυτού του εν γένει ερευνητικού,
επιστηµονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έρ-
γου των υποψηφίων µε το γνωστικό αντικείµενο της
προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτο-
ρικού διπλώµατος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ι-
σχύει προκειµένου περί γνωστικού αντικειµένου εξαιρε-
τικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία
δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επι-
στήµης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούµε-
νου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το α-
ναγνωρισµένο έργο µε βραβεύσεις σε εθνικούς και διε-
θνείς διαγωνισµούς, η συµµετοχή σε εθνικές και διε-
θνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώ-
ριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προη-
γούµενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν το π.δ.
123/1984 (Α΄39), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ.
111/1994 (Α΄4), το π.δ. 119/2005 (Α΄177), το π.δ.
187/1996 (Α΄145) το π.δ. 390/1995 (Α΄217) και το π.δ.
34/2005 (Α΄51), µέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονι-
σµού του οικείου Α.Ε.Ι..
β) Για τα προσόντα εκλογής των καθηγητών των Πανε-

πιστηµίων µε την επιφύλαξη της προηγούµενης παρα-
γράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 1268/1982 (Α΄87) και αντίστοιχα για τις βαθµίδες των
καθηγητών των Τ.Ε.Ι. εφαρµόζονται, µε την ίδια επιφύ-
λαξη, οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1404/1983
(Α΄173), όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τη δηµοσί-
ευση του ν. 4009/2011 (Α΄195). Κάθε αντίθετη στα άρ-
θρα αυτά διάταξη καταργείται.
γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνα-

νται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόµενη βαθ-
µίδα µε τη συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δη-
µοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης
του Πρύτανη για το διορισµό τους στη βαθµίδα που υπη-
ρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ως άνω ι-
σχύουν και για τη µονιµοποίηση των επί θητεία Επίκου-
ρων Καθηγητών. Οι µόνιµοι Επίκουροι Καθηγητές δύνα-
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νται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθµίδα του Α-
ναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε µετά τη δηµοσίευση
της πράξης µονιµοποίησης τους.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195)
όπως ισχύει µετά τη λέξη «από» διαγράφονται η λέξη
«δεκαπέντε» και ο αριθµός «15».

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«3.α) Το Εκλεκτορικό Σώµα συγκροτείται µε πλήρως
αιτιολογηµένη, ως προς το γνωστικό αντικείµενο των
µελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) η-
µερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υπο-
βολής υποψηφιοτήτων ως εξής: (α) για όσα από τα Τµή-
µατα αριθµούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υ-
πηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές µε
τους αναπληρωµατικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο
Τµήµα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές µε τους α-
ναπληρωµατικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµε-
δαπής, ή οµοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς
γνωστικού αντικειµένου µε εκείνο της προς πλήρωση θέ-
σης και (β) για όσα από τα Τµήµατα αριθµούν άνω των
σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων,
από επτά (7) καθηγητές µε τους αναπληρωµατικούς
τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τµήµα του οικείου Α.Ε.Ι.
και οκτώ (8) καθηγητές µε τους αναπληρωµατικούς τους,
του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή οµοταγούς
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµέ-
νου µε εκείνο της προς πλήρωση θέσης.»

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«γ) Η τριµελής εισηγητική επιτροπή οφείλει µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τη
συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ηµέρες
να καταθέσει εισηγητική έκθεση στην οποία οφείλει: α)
να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την προσω-
πικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την
προσφορά του στην πρόοδο της επιστήµης, β) να διατυ-
πώσει την άποψή της εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται
στα απαιτούµενα από το νόµο προσόντα και ειδικότερα
για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου της προς
πλήρωση θέσης µε το γνωστικό αντικείµενο της διδακτο-
ρικής διατριβής, καθώς και η συνάφεια αυτής, επιστηµο-
νικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υ-
ποψηφίων µε το γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρω-
ση θέσης, γ) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υπο-
ψήφιοι, να προβεί στη συγκριτική και αξιολογική κατάτα-
ξή τους. Η επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του
κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έρ-
γα του, την επιστηµονική του δράση και τα λοιπά ουσια-
στικά του προσόντα. Για την υποβοήθηση του έργου της,
η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επι-
στολές από καθηγητές οµοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
ή Ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνω-
στικού αντικειµένου µε εκείνο της προς πλήρωση θέσης.
Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αµέσως µετά την κα-
τάθεσή της στα µέλη του Εκλεκτορικού Σώµατος και
τους υποψηφίους µε ευθύνη του Προέδρου του Τµήµα-
τος.»

5. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου
19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει, µετά τη λέξη
«υποψηφίων» τίθεται κόµµα (,) και προστίθεται η φράση
«καθώς και µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου κριτήρια και προϋ-
ποθέσεις.»

6. Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης θ΄
της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως
ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«αα) Το αποτέλεσµα της κρίσης είναι θετικό για τον
µοναδικό υποψήφιο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι
(6) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το ε-
κλεκτορικό σώµα απαρτίζεται από έντεκα (11) µέλη και
τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφους σε περίπτωση κα-
τά την οποία το εκλεκτορικό σώµα απαρτίζεται από δε-
καπέντε (15) µέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγο-
νη, 
ββ) Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν

ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και
οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επα-
ναλαµβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση µεταξύ των δύο
(2) επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ πε-
ρισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία συµ-
µετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και στη δεύτερη
ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει
τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντί-
στοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.»

7. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 70 του
ν. 4386/2016 (Α΄83) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος καταργού-
νται:

(α) Το άρθρο 17 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α΄24) και
ισχύει.

(β) Το άρθρο 18 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύ-
ει.

4. Οι σε εξέλιξη ευρισκόµενες, κατά τη δηµοσίευση
του ν. 4386/2016 (Α΄83) διαδικασίες, εκλογής και εξέλι-
ξης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων συ-
νεχίζονται και ολοκληρώνονται µε τις ισχύουσες κατά τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού διατάξεις. Για την υλοποί-
ηση της διάταξης αυτής, ως τέτοιες νοούνται οι διαδικα-
σίες για τις οποίες η αίτηση εξέλιξης καθηγητή ή υπηρε-
τούντος λέκτορα έχει υποβληθεί πριν από τη δηµοσίευ-
ση του ν. 4386/2016. Οι διαδικασίες αυτές πραγµατοποι-
ούνται σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. Φ.122.1/1137/145793/
Β2/9.10.2013 (Β΄2619) κοινή υπουργική απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων
µε τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστή-
µατος ολοκληρωµένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρη-
σης µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών», η ο-
ποία επανέρχεται σε ισχύ. Σε περίπτωση κατά την οποία
έχει λήξει η ισχύς των ως άνω µητρώων αυτά επικαιρο-
ποιούνται ανά γνωστικό αντικείµενο µε απόφαση της Συ-
γκλήτου, έπειτα από γνώµη της Κοσµητείας, ύστερα από
εισήγηση των συνελεύσεων των τµηµάτων της σχολής.»

8. Από της δηµοσιεύσεως του ν. 4386/2016 (Α΄83) και
µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παρ. 7 του
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) απόφασης του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων οι διαδι-
κασίες εκλογής και εξέλιξης πραγµατοποιούνται σύµφω-
να µε την υπ’ αριθµ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013
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(Β΄2619) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο «Ανάπτυξη και
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγη-
τών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτε-
ρικών και εξωτερικών µελών» η οποία εφαρµόζεται κατά
το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου
19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει. Σε περίπτωση
κατά την οποία έχει λήξει η ισχύς των ως άνω µητρώων
αυτά επικαιροποιούνται ανά γνωστικό αντικείµενο µε α-
πόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώµη της Κοσµη-
τείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τµη-
µάτων της σχολής.
Στα µητρώα εσωτερικών µελών εγγράφονται και επί-

κουροι καθηγητές της οικείας σχολής και του ιδρύµατος.
9. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται µε

βάση τα προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά καθορίζο-
νται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει,
ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και τη
βαθµίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη.

10. Η εκλογή και η εξέλιξη καθηγητή γίνεται µε ανοι-
κτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.

11. Μόνιµοι επίκουροι καθηγητές και αναπληρωτές κα-
θηγητές που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν στην επόµε-
νη βαθµίδα, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εκ νέου την
προκήρυξη της θέσης τους µετά από παρέλευση ενός (1)
τουλάχιστον έτους από τη λήψη της απόφασης για τη µη
εξέλιξή τους. Το άρθρο 73 του ν. 4386/2016 (Α΄83) κα-
ταργείται.

12. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση
νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετού-
ντων λεκτόρων των Τ.Ε.Ι. αποστέλλεται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, για έγκριση της
σχετικής πίστωσης και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

13. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση
νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετού-
ντων λεκτόρων των Πανεπιστηµίων γίνεται κατ’ εφαρµο-
γή της περίπτωσης α΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α΄195).

14. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195)
«Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών» αντικαθί-
σταται ως εξής: «Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και µονι-
µοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων».

Άρθρο πέµπτο
Συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για τα µη αυτοδύναµα

Τµήµατα των Α.Ε.Ι.

Η παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) ό-
πως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«30. α. Σε όσα Τµήµατα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις περί αυτοδυναµίας του ν. 2454/1997 (Α΄7), ό-
πως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014
(Α΄270), σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 παρ. 51 του
ν. 3149/2003 (Α΄141), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση
Τµήµατος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι
Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τµήµατος.
Στη Συνέλευση συµµετέχει ένας εκπρόσωπος ανά κατη-
γορία των µελών του, καθώς και ένας εκπρόσωπος ανά
κατηγορία των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (ΕΕΠ), των µελών του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των µελών του Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζο-

νται µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία µεταξύ
του προσωπικού των οικείων κατηγοριών ή υποδεικνύο-
νται από τα αρµόδια όργανα των κατηγοριών αυτών προ-
σωπικού. 
β. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται µε πράξη του Πρύ-

τανη ή του Προέδρου της Δ.Ε. του Α.Ε.Ι., µε την οποία ο-
ρίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται
κατά προτεραιότητα από τη βαθµίδα του Καθηγητή ή του
Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τµήµατος, σε περί-
πτωση δε κατά την οποία στο Τµήµα δεν υπηρετεί καθη-
γητής των ως άνω βαθµίδων δύναται να ορισθεί ως Πρό-
εδρος Επίκουρος Καθηγητής. Η προσωρινή Συνέλευση
ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις κείµε-
νες διατάξεις για τη Συνέλευση Τµήµατος. Εντός προθε-
σµίας ενός µηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων
αυτοδυναµίας του Τµήµατος, κινείται µε ευθύνη του
Πρύτανη ή του Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής
Προέδρου Τµήµατος και συγκρότησης της Συνέλευσης
Τµήµατος.» 

Άρθρο έκτο
Ρυθµίσεις για τα συγγράµµατα των Α.Ε.Ι.

Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 (Α΄195) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραµµάτων
της παρ. 1 που αναρτώνται στον «Εύδοξο» ελέγχεται α-
πό την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης και την Επι-
τροπή Δειγµατοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων. Με α-
πόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων και Οικονοµικών ορίζεται η σύσταση και συγκρό-
τηση της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης, καθώς και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια για τον τρόπο ελέγχου της
διαµόρφωσης του κόστους των συγγραµµάτων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται η σύσταση και συγκρό-

τηση, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για το έργο
και τη λειτουργία της Επιτροπής Δειγµατοληπτικού Ε-
λέγχου επί των διανεµόµενων συγγραµµάτων κάθε εκ-
δοτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί και ως Επιτρο-
πή Ενστάσεων επί των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγ-
χου Κοστολόγησης. Οι Επιτροπές δύνανται να επιβάλ-
λουν διοικητικά πρόστιµα και ποινές στις περιοριστικά α-
ναφερόµενες περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους που
αναφέρονται στην απόφαση του προηγούµενου εδαφί-
ου.»

Άρθρο έβδοµο
Ρυθµίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 2552/1997 (Α΄266) όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «ο ο-
ρισµός» και πριν από τη λέξη «και» οι λέξεις «των διδά-
κτρων» διαγράφονται και τίθενται οι λέξεις «της οικονο-
µικής συµµετοχής των φοιτητών».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4 του
ν. 2552/1997 µετά τη λέξη «διάρκειας» και πριν από τη
λέξη «ενός» προστίθεται η λέξη «µέχρι» .

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4 του
ν. 2552/1997 η λέξη «µισθοδοσία» αντικαθίσταται από τη
λέξη «αµοιβή» .

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6
του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄266) όπως ισχύει αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση της Συγκλήτου ποσοστό έως 20% επί
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του ύψους της συµµετοχής των φοιτητών χρησιµοποιεί-
ται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη
του Ιδρύµατος, την ανάπτυξη των Προγραµµάτων Σπου-
δών, την εφαρµογή των συστηµάτων Τεχνολογίας, Πλη-
ροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρµογή του ιδιαίτε-
ρου συστήµατος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κα-
θώς και για κάθε άλλη απαραίτητη για την υποστήριξη
της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ιδρύµατος δαπά-
νη.»

5. Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 µετά το
κόµµα (,) που έπεται των αρχικών γραµµάτων «Ε.Α.Π.»
τίθεται τελεία (.) και οι λέξεις «που εγκρίνονται από τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» διαγρά-
φονται.

Άρθρο όγδοο
Λήξη της κατά παράταση θητείας 

των γραµµατέων των Α.Ε.Ι.

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011
(Α΄195) καταργείται. Οι κατά παράταση θητείες των
γραµµατέων των Α.Ε.Ι. λήγουν αυτοδικαίως από της δη-
µοσιεύσεως του παρόντος. Οµοίως παύει να ισχύει από
της δηµοσιεύσεως του παρόντος η σε εφαρµογή της κα-
ταργηθείσης διάταξης ανάθεση καθηκόντων των γραµ-
µατέων σε γενικό διευθυντή ή σε προϊστάµενο διεύθυν-
σης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος. Οι γραµ-
µατείς των Α.Ε.Ι. που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος έπειτα από διαδικασία επιλογής ολοκλη-
ρώνουν τη θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί.

Άρθρο ένατο
Ρυθµίσεις θεµάτων του Ιδρύµατος 

Κρατικών Υποτροφιών

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 23 του ν. 2083/1992 (Α΄159) µετά τη λέξη
«τουλάχιστον» και πριν από τη λέξη «στα» οι αριθµοί και
λέξεις «8,51 σε κλίµακα βαθµολογίας 0-10» διαγράφο-
νται και τίθενται στη θέση τους οι λέξεις «λίαν καλώς».

Άρθρο δέκατο

1. Η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015 (Α΄164) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη µεταβατική περίοδο µέχρι την έγκριση των
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης του άρθρου 3:
α) Η κατανοµή των επιλέξιµων βοσκότοπων στους κτη-

νοτρόφους της χώρας, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
την αριθµ. 873/55993/20.5.2015 (Β΄942) κοινή απόφαση
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η
οποία τροποποιείται µε απόφαση των Υπουργών Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
β) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας συνιστά-

ται επιτροπή µε έργο: 
αα) Τον έλεγχο της χωροταξικής ορθότητας της κατα-

νοµής και τη διόρθωση τυχόν σφαλµάτων αυτής που ε-
ντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο.
ββ) Τη χωρική αναπροσαρµογή της κατανοµής των δι-

καιωµάτων χρήσης της βοσκής σε περίπτωση που σε
τµήµατα ή και σε ολόκληρη τη βοσκήσιµη γη απαγορευ-
τεί η βόσκηση ή αυτή χαρακτηρισθεί αναδασωτέα στο

πλαίσιο της δασικής νοµοθεσίας.
γγ) Την κατανοµή επιλέξιµων βοσκήσιµων γαιών από

τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν απόθεµα, σε νέους
κτηνοτρόφους και σε κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται
να συµµετάσχουν σε µέτρα του Προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας.
δδ) Την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσε-

ων των κτηνοτροφών. 
γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων καθορίζονται, οι αρµοδιότητες, ο αριθµός
των µελών, η θητεία, οι ιδιότητές τους και κάθε άλλη λε-
πτοµέρεια σχετική µε το έργο και τη λειτουργία των επι-
τροπών. 
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα

µέλη των επιτροπών.
δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-

τικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων καθορίζεται το ύψος του µισθώµα-
τος.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων καθορίζονται θέµατα που αφορούν το µί-
σθωµα και τους υπόχρεους καταβολής µισθώµατος για
τα δικαιώµατα χρήσης της βοσκής, το χρονικό διάστηµα
παραχώρησης που δεν µπορεί να ξεπερνά τη διάρκεια
της µεταβατικής περιόδου, τη διαδικασία και τους όρους
µίσθωσης, τον τρόπο καταβολής και διάθεσης του µι-
σθώµατος στις οικείες περιφέρειες µε σκοπό την εκπό-
νηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τις κυρώ-
σεις και τα αρµόδια όργανα επιβολής τους, καθώς και
κάθε σχετικό θέµα.»

2. α) Η παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4384/2016 (Α΄78)
τροποποιείται ως εξής:

«5. Τα χιλιοµετρικά όρια για την αναγνώριση εξόδων
διανυκτέρευσης της παρ. 1 του άρθρου 10 της υποπαρα-
γράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94) δεν ε-
φαρµόζονται για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των ε-
ποπτευόµενων φορέων αυτού που διενεργούν ή συµµε-
τέχουν σε προβλεπόµενους ελέγχους, επιθεωρήσεις,
παραλαβές έργων, αυτοψίες ή δειγµατοληψίες. Για το
ως άνω προσωπικό η διανυκτέρευση των εκτός έδρας
µετακινούµενων επιτρέπεται όταν η απόσταση από την
έδρα τους είναι µεγαλύτερη:
α) από εκατόν είκοσι (120) χιλιόµετρα, εφόσον κινού-

νται µε ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό όχηµα,
β) από ογδόντα (80) χιλιόµετρα, εφόσον κινούνται µε

συγκοινωνιακό µέσο, 
γ) από είκοσι (20) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις στη

νησιωτική Ελλάδα.» 
β) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 της υποπα-

ραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94)
τροποποιείται ως εξής:

«δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθε-
ωρήσεις, αυτοψίες ή δειγµατοληψίες ή συντήρηση σχο-
λείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονοµικής ή
ιατρικής µέριµνας, και µέχρι πεντακόσια πενήντα (550)
χιλιόµετρα µηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις,
επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης µε-
ταφορικού µέσου, ύστερα από έγκριση του αρµόδιου ορ-
γάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, µε προσωπική
τους ευθύνη για τυχόν ατύχηµα ή ζηµιά και εφόσον βε-
βαιώνεται αρµοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιµο υπηρε-
σιακό όχηµα για τις µετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώ-
σεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζη-

12



µίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύ-
λος του οχήµατος σε περίπτωση µετακίνησης µε θαλάσ-
σιο µέσο µαζικής µεταφοράς. Για τα επιπλέον χιλιόµε-
τρα αναγνωρίζεται το αντίτιµο του φθηνότερου εισιτηρί-
ου των συγκοινωνιακών µέσων. Όλως εξαιρετικώς, σε
περίπτωση εκτεταµένης φυσικής καταστροφής και µετά
από αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, οι µετα-
κινήσεις των εκτιµητών του ΕΛΓΑ δύνανται να υπερβαί-
νουν το παραπάνω µηνιαίο χιλιοµετρικό όριο.
Οι µετακινήσεις των εκτιµητών του ΕΛΓΑ δεν υπόκει-

νται στους περιορισµούς των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 7.»

3. Η τέταρτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 69 του
ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«- στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία επιτρο-
πών αξιολόγησης και γνωµοδοτικών επιτροπών.»

4. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4314/2014
(Α΄265) ως ακολούθως: 
α) Η παρ. 9 του άρθρου 61 αντικαθίσταται, ως εξής:
«9α. «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτι-

κής Ανάπτυξης» εφεξής ΟΠΣΑΑ: το πληροφοριακό σύ-
στηµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, όπου καταχωρούνται τα δεδοµένα που αφορούν
στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

9β. «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα» εφεξής
ΟΠΣ: το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Οικο-
νοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού, όπου καταχωρίζονται
τα δεδοµένα που αφορούν στα ΕΠ του ΕΣΠΑ και άλλα α-
ναπτυξιακά προγράµµατα, µεταξύ των οποίων και το Ε-
ΠΑλΘ.»
β) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου

62, αντικαθίστανται, ως εξής:
«Ειδικά για το ΕΠΑλΘ 2014-2020, ως Αρχή Πιστοποίη-

σης δυνάµει του άρθρου 126 του Κανονισµού 1303/2013
ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξα-
κρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος.»
γ) Η παράγραφος β΄ του άρθρου 63 καταργείται.
δ) Στο άρθρο 63 προστίθενται παράγραφοι στ΄ και ζ΄

ως εξής:
«στ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Δράσεων ΕΠ Αλι-

είας, η οποία συνεστήθη µε την παρ. 7ε του άρθρου 5
του ν. 3614/2007 και ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα
διαχείρισης, καταργείται από την έναρξη ισχύος της κοι-

νής υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας και εν-
σωµατώνεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλι-
είας και Θάλασσας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης α-
ναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Α-
λιείας και Θάλασσας, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας εξακο-
λουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα ως α-
πορρέουν από τις υποχρεώσεις τους σε σχέση µε την
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του ν.
3614/2007 και ειδικότερα, όπως αυτές προκύπτουν από
την 1676/26.6.2009 κ.υ.α. εκχώρησης (Β΄1867) όπως ι-
σχύει. Το προσωπικό της ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας αποσπάται
αυτοδικαίως για το υπόλοιπο της θητείας τους στην ΕΥΔ
ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.
ζ. Όπου εφεξής σε νοµική ή κανονιστική διάταξη ανα-

φέρεται η ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας, νοείται η ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας
και Θάλασσας.»
ε) Η παρ. 3 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αρµόδια Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ και ο ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ ή η αρµόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑλΘ, στην
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσια-
κού δικαίου, λαµβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση
της παράβασης και τις δηµοσιονοµικές της επιπτώσεις,
δύναται να προβεί σε ακύρωση µέρους ή του συνόλου
της χρηµατοδότησης της πράξης από το ΠΑΑ ή το
ΕΠΑλΘ αντίστοιχα. Όπου απαιτείται τα στοιχεία διαβιβά-
ζονται στα αρµόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελι-
κές αρχές.»
στ) Το άρθρο 72 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δράσεις του προγράµµατος ΠΑΑ που θα εγγρα-

φούν στο ΠΔΕ θα χρηµατοδοτηθούν µε µεταφορά των
πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό
λογαριασµό (ΕΛΕΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα ο
ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών, και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζονται θέµατα σχετι-
κά µε τη διαδικασία πληρωµών των έργων του προγράµ-
µατος ΠΑΑ που θα βαρύνουν τον ανωτέρω ειδικό λογα-
ριασµό. Ειδικότερα, οι δηµόσιες δαπάνες µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν από το ΠΔΕ ή και τον τακτικό προϋπο-
λογισµό, όπως κάθε φορά ορίζεται στην απόφαση έντα-
ξης της κάθε πράξης στο ΠΑΑ.»
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Άρθρο ενδέκατο

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της απόφασης
που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του
άρθρου 11 αυτής.
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