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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημο−
νικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου
καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του
γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της
Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γε−
νική Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως
καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά
περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται
αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο
συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί
τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των
ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη
της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και
πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της
κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι.».
17. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση,
η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων
για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμ−
φωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη
δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο
του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013 σε όλα τα μαθήματα
που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε
χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
18. Στο άρθρο 11 του ν. 3879/2010 (Α΄163) προστίθεται
παράγραφος 16 ως εξής:
«16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από εισήγηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ−
σανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είναι δυνατή η χορήγηση
αντιστοιχίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κα−
τόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαί−
σιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και αυτών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης,
ήτοι των αποφοίτων των I.E.Κ. με τα αντίστοιχα επαγ−
γελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ει−
δικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί
με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του
ν. 2009/1992 (Α΄18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν.
3879/2010 (Α΄163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση,
κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία
εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου».
19. α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν μέρος στις
εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους
2011−2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή
ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν
δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε
αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ’
αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστη−
μιακών Τμημάτων» (Β΄ 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/
7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β΄ 998), όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον το ετήσιο
κατά το έτος 2011 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου
και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το
ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά
κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους
επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο
παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010)
κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγ−
ματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε

συγγενή α΄ ή β΄βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών,
ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδε−
δειγμένα συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός
του έτους 2012, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται
στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
κατά κεφαλήν.
β. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγ−
ματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιτρέ−
πεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από
Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων
δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθ−
μού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει
στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15%
του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες
Σχολές ή Τμήματα.
γ. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν
σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών
Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.
δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά
Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κά−
τωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και
των μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2011, κατά
αύξουσα κατανομή,
ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο
παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010)
κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγ−
ματοποιήσει δωρεά οργάνου, ή μυελού των οστών σε
συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού,
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό
φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται
στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν εί−
ναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορι−
κού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουρι−
στικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού δια−
φορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων
τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των
πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό
έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τρι−
τοβάθμια εκπαίδευση,
δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή
σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο πα−
ράρτημα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄1612/2010) κοινής
υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποι−
ήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή
α΄ ή β΄βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από
τους δύο γονείς,
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της
τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),
στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων,
κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μετα−
φορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτη−
ρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την
ψήφιση του νόμου.
20. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεμε−
λιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συντάγματος:
α) Ο Αθανάσιος Τσιμηρίκας, του Γεωργίου και της
Ειρήνης, πρωτοετής φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί−
ου Θράκης, μεταφέρει αυτοδικαίως τη θέση εισαγωγής
του, στο αντίστοιχο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ−
παίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης, κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 67859/Β 1/5.7.2006
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων»
(Β΄ 874) και
β) Η Κωνσταντίνα Τσιμηρίκα, του Γεωργίου και της
Ειρήνης, πρωτοετής φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί−
ου Θράκης, μεταφέρει αυτοδικαίως τη θέση εισαγωγής
της, στο αντίστοιχο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ−
παίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης, κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 67859/Β 1/5.7.2006
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων»
(Β' 874).
21. Η Μαρία Άννα Πουκαμισά του Σπυρίδωνος, κόρη
του δολοφονηθέντος στις 13.6.2012 στον Άγιο Ιωάννη
Ρέντη φαρμακοποιού, Σπυρίδωνος Πουκαμισά εισάγεται
στη Φαρμακευτική Σχολή Αθήνας καθ’ υπέρβαση του
αριθμού των εισακτέων. Για την εγγραφή της πρέπει
να καταθέσει αίτηση μεταγραφής από το Χημικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου της Αθήνας προς τη Γραμματεία
της Σχολής ή του Τμήματος Φαρμακευτικής, μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός μηνός από τη θέση
σε ισχύ της παρούσας.
22. Στο άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4009/2011 αντικαθίστα−
ται το δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι καθηγητές και οι λέκτορες, μετά από απόφαση
της Συνέλευσης Τμήματος, μπορούν να ασκούν πλήρες
διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν
γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν
Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα
Τμήματα της ίδιας Σχολής μετά από αίτημα του Τομέα
ή του Τμήματος υποδοχής».
23. Κατά το σχολικό έτος 2012−2013 οι εξετάσεις εισα−
γωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματο−
ποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν
στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.
24. Στο εδάφιο ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 24 του
ν. 4009/2011 προστίθεται:
«Δεν τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων
τους ως καθηγητές οι αναπληρωτές διοικητές των ανω−
τέρω νομικών προσώπων, εφόσον επιλέξουν την πλήρη
και αποκλειστική απασχόλησή τους στο Πανεπιστήμιο
και την άσκηση του κλινικού και εργαστηριακού έργου
σε Πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα νο−
σοκομείου του Ε.Σ.Υ.».
25. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 10 ως εξής:
«10. Τα μέλη Δ.Ε.Π. (Λέκτορες και Επίκουροι Καθη−
γητές) που εξελέγησαν πριν τη δημοσίευση του
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ν. 4009/2011 έχουν το δικαίωμα να μονιμοποιηθούν στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά τη συμπλήρωση
τριετούς θητείας στη βαθμίδα αυτή, μετά από κρίση
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν μονιμοποιηθούν
δύναται να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στη βαθμί−
δα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη
δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης μονιμοποίησής τους
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή».
Άρθρο 35
Αναγνώριση μαθημάτων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 δίνεται η δυνα−
τότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των
Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές
Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν
διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευ−
σής τους.
2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με από−
φαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμ−
βουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές
απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των
ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος
υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και
δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από
αυτό της εγγραφής τους.
Άρθρο 36
Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄266), η
οποία καταργήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 81 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) επανέρχεται σε ισχύ και αντικαθί−
σταται ως εξής:
«4. Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων
για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέ−
δου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, με εισήγηση
της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Σύ−
γκλητος κατανέμει και ορίζει το ποσοστό του ανωτέρω
συνολικού αριθμού παρεχόμενων θέσεων και επιπλέον
εξειδικεύει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας
στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.».
Άρθρο 37
Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας
1. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 23
του ν. 2621/1998 (Α΄136) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α΄195), προστίθενται
και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε΄της παρ. 4 του άρ−
θρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθενται και οι
τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας.
3. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/
2010 προστίθεται η εξής φράση:
«…, καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και τεχνολο−
γικούς φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα

