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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Σύσταση και Οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛ0ΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ — ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ>) (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για

την αντιμετώπιση της πανδη μίας του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9 και την προστασία της

δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο Ι

Μετεγγραψή Ελλήνων ψοιτητών από την Ουκρανία

1. ‘Ελληνες Φοιτητές που οιτούσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εξακολουθούν

να Φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Πανεπιστήμια της Ουκρανίας, μπορούν

να ζητήσουν μια μόνο Φορά τη μετεγγραή τους σε αντίοτοιχο Τμήμα Ανώτατου

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής. Για τη μετεγγραψή απαιτείται αίτηση του
Φοιτητή προς το Τμήμα. Η μετεγγραψή πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση

του προβλεπόμενου ποσοστού μετεγγραψόμενων ανά Τμήμα. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο

Τμήμα με το Τμήμα προέλευσης, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οε Τμήμα με γνωστικό

αντικείμενο συναψές προς αυτό του Τμήματος προέλευσης. Η αντιστοιχία ή η συνάψεια του
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος προέλευσης με το Τμήμα υποδοχής καθορίζεται με

απόΦαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος κατά την αξιολόγηση της αίτησης του
Φοιτητή.

2. Προϋπόθεση για τη μετεγγραψή οε ελληνικό Α.Ε.Ι. είναι η υποβολή αναλυτικού

πιστοποιητικού σπουδών από το ‘Ιδρυμα προέλευσης και κάθε άλλου δικαιολογητικού που

κρίνεται αναγκαίο. Η μετεγγραψή των ανωτέρω Φοιτητών γίνεται με πράξη του Πρύτανη του
Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο αιτούνται τη
μετεγγραψή. Με την απόΦαση του Πρύτανη ορίζεται και το ακαδημαϊκό εξάμηνο ένταξης του
Φοιτητή. Αν λόγω των συνθηκών δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των δικαιολογητικών του
πρώτου εδαψίου, η μετεγγραψή και η ένταξη των Φοιτητών γίνονται με διαδικασία, που
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής.

3. Οι Φοιτητές που μετεγγράΦονται σύμψωνα με το παρόν έχουν τα ίδια δικαιώματα και
υποχρεώσεις με τους Φοιτητές των Τμημάτων υποδοχής.

Άρθρο 2

Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την
καθαριότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η ισχύς των οποίων λήγει από την

21η.10.2022 έως την 23η.11.2022, καθώς και ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου

χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

η ισχύς των οποίων λήγει την 30η.9.2022, δύνανται να παρατείνονται με απόΦαση του
αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών
διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2022,
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απαγορευόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις

αορίστου χρόνου.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων — Προσθήκη τρίτου εδαψίου

στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 22 και παρ. 14 στο άρθρο 448 — Αντικατάσταση

άρθρου 453 — Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 473 του ν. 4957/2022

1. Στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των Οργάνων της

Σχολής, προστίθεται τρίτο εδάψιο και η περ. δ) διαμορψώνεται ως εξής:

«5) Κοσμητεία, η οποία συγκροτείται κατ’ ανάλογη εψαρμογή του άρθρου 31 και ασκεί κατ’

ανάλογη εψαρμογή τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου άρθρου, εψόσον

στη Σχολή υπάρχουν τομείς. Εάν στη Σχολή δεν υπάρχουν Τομείς, η Κοσμητεία αποτελείται

από τον Κοσμήτορα, τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, Τρία (3) μέλη ΔΕΠ. της Σχολής, που

αναδεικνύονται από τη Συνέλευση της Σχολής και έναν (1) από τους Τρείς (3) εκλεγμένους

εκπροσώπους των κατηγοριών των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

στη Συνέλευση της Σχολής. Στην Κοσμητεία συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος ψοιτητή ανά

κύκλο σπουδών της Σχολής, εψόσον η Σχολή οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους

τρεις κύκλους.».

2. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, τιερίτων τελικών μεταβατικών διατάξεων του ΚεΦαλαίου

Β’ του Μέρους ϊ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Η παρ. 10 εψαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραίτησης Αντιπρύτανη,

ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της, ακόμα και εάν είναι προγενέστερη της έναρξης

ισχύος του παρόντος, εψόσον η Θέση δεν έχει πληρωθεί. Αν παραιτηθεί Αντιπρύτανης που

έχει ορισθεί κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαψίου ή της παρ. 10 ή αν για

οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εψαρμογή του πρώτου εδαψίου, το Πρυτανικό

Συμβούλιο λειτουργεί και εκδίδει αποψάσεις νομίμως, εψόσον τα υπολειπόμενα μέλη δεν

είναι λιγότερα από τρία. Οι τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων που ελλείιτουν μπορούν να

ασκούνται, κατόπιν απόψασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, από τον Πρύτανη ή άλλο

Αντιπρύτανη.».

3. Το άρθρο 453 του ν. 4957/2022, περί μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Ζ’ του

Μέρους Ζ’, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 453

Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Ζ’

Το άρθρο 69 και σι αποψάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 416

εψαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εξής. Συμβάσεις πρακτικής άσκησης

ψοιτητών που συνάπτονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθ’ όλη

τη διάρκειά τους, ακόμη και εάν αυτή εκτείνεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, διέπονται

από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, του Κανονισμού

πρακτικής άσκησης του Τμήματος ή του προγράμματος σπουδών.».



4. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 8 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022 αντικαθίστανται οι τρεις

τελευταίες λέξεις και το εν λόγω εδάψιο διαμορψώνεται ως εξής:

«Οι διατάξεις του Κεψαλαίου ΚΖ’, πλην του άρθρου 257, εψαρμόζονται στους Ειδικούς

Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων καιτων

τεχνολογικών ψορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και στους

ερευνητικούς και τεχνολογικούς ψορείς του ως άνω άρθρου που έχουν τη μορψή Νομικού

Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των κάθε είδους έργων και

προγραμμάτων τους.».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 καταργείται.

Άρθρο 4

Προθεσμία καθορισμού του προγράμματος εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής

περιόδου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση — Τροποποίηση περ. ια) παρ. Ι

άρθρου 13Δ ν. 4186/2013

Στην περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) περί τελικών και

εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται δεύτερο εδάψιο, με το οποίο τίθεται αποκλειστική

προθεσμία για την έκδοση της απόψασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την

οποία καθορίζεται το πρόγραμμα εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου για την

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ρυθμίζεται η δυνατότητα τροποποίησης του

προγράμματος αυτού, και η περ. ια) διαμορψώνεται ως εξής:

«ια) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως

προς τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής αυτών, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο

εξέτασης των διαψόρων μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηψίων με αναπηρία και

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναψέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’199),

καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που

καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραψή, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των

Θεμάτων, τον τρόπο ορισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις

των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και

αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο ψύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των

βαθμολογικών Κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών. Με την

επιψύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 13Α, η απόψαση με την οποία καθορίζεται τσ πρόγραμμα

των εξετάσεων εκδίδεται, σύμψωνα με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 42 για τα Γενικά

Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 43 για τα Επαγγελματικά Λύκεια

(ΕΠΑ.Λ.), έως και τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους εντός του οποίου

πραγματοποιούνται σι πανελλαδικές εξετάσεις.».

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για το μηχανογραψικό δελτίο — Αντικατάσταση άρθρου 4Γ, τροποποίηση

άρθρου 4Δ, παρ. 5 άρθρου 13, παρ. 4 και 8 άρθρου 13Α, παρ. 2 άρθρου 13Β, παρ. 1

άρθρου 13Γ, παρ. Ι άρθρου 13Δ ν. 4186/2013, και παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999

1. Το άρθρο 4Γτου ν. 4186/2013 (Α’193), περί της διαδικασίας υποβολής μηχανογροψικού

δελτίου, αντικαθίσταται ως εξής:



«Αρθρο 4Γ

Διαδικασία υποβολής μηχανογραψικού δελτίου

Οι υποψήψισι ημερήσιων και εστιερινών ΓΕ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές

εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθ μών της

τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις

Πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων

συμπληρώνουν μηχανογραψικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν όσες σχολές, Τμήματα

εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν
πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα

ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των

ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής

κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική

κατεύθυνση καιτη βαθμολογική τους επίδοση.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 4Δ του ν. 4186/2013, περί παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου,

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο διαγράφεται η φράση

«πρώτης φάσης» και στο τρίτο εδάφιο διορθώνεται η νομοθετική παραπομπή, β)
προστίθεται πέμπτο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι, που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του
εκάστοτε σχολικού έτους, δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης
καταρτιζόμενου σε δημόσιο 1ΕΚ. μετην υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για
την εφαρμογή του προηγούμενου εδαψίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των
δημόσιων 1ΕΚ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από
τους τελειόφοιτους και υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού

έτους. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο υποβολής
του μηχανογραφικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Γ. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν

στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το

μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 4Γ, όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό

δελτίο. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική

κατεύθυνση Α.Ε.Ι. καισε δημόσιο Ε.Κ.».

3. Το έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, περί της
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντικαθίστανται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως

εξής:

«5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από τις διατάξεις της παρούσας, για την
εισαγωγή των τελειόφοιτων και υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ. στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα δημόσια 1ΕΚ., ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την
εισαγωγή των τελειόφοιτων και υποψηφίων των ΓΕ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καιτα

δημόσια 1ΕΚ., αντίστοιχα, και ιδίως τα άρθρα 4Β έως 4Δ. ‘Οπου στις ανωτέρω διατάξεις
γίνεται λόγος για επιστημονικό πεδίο, ως προς τα ΕΠΑΛ. νοείται ο τομέας.
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Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. διαμορψώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των
μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηψίων ανά ειδικότητα στα δύο (2)
μαθήματα γενικής παιδείας και οτα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος
πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που αποψασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηψίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του

διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο καθορίζεται σύμψωνα με την παρ. 4 του

άρθρου 4Β.

Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

α) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερουςτου

ενός τομείς για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε., λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των

μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηψίων στα μαθήματα των τομέων όπου
εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

β) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται στην κοινή ομάδα
όλων των τομέων, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος
των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηψίων όλων των τομέων.

γ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του ίδιου τομέα για τον οποίο οι
υποψήψιοι εξετάζονται σε διαψορετικά μαθήματα ειδικότητας, για τον υπολογισμό της
Ε.Β.Ε. λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροιτων βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηψίων στα
μαθήματα εκείνης της ειδικότητας, ο μέσος όρος των οποίων είναι μικρότερος.

Οι υποψήψιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές

εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της
τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις
πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων,
συμπληρώνουν μηχανογραψικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν όσες σχολές, τμήματα ή
εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν

πρόσβαση. Κατά τα λοιπά εψαρμόζεταιτο άρθρο 4Γ.

Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για
την εισαγωγή υποψηψίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ..

Το άρθρο 4Δ εψαρμόζεται μόνο για τους τελειόψοιτους ή υποψηψίους, κατά περίπτωση, των
ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι δεν επιδιώκουν την εισαγωγή σε αντίστοιχη ειδικότητα 1ΕΚ., σύμψωνα με
την παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).».

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013, περί των επαναληπτικών εξετάσεων
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καταργείται το τελευταίο εδάψιο και η παρ. 4
διαμορψώνεται ως εξής:



«4. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, Τμήμα εισαγωγική κατεύθυνση είναι να

επιτύχουν σι υποψήψιοι στις επαναληιττικές αυτές εξετάσεις: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του

ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής,

Τμήματος εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, της τακτικής

εξεταστικής περιόδου, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης της

τακτικής εξεταστικής περιόδου και γ) συνολικό αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα

μαθήματα τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών

εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησί.ου

λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.».

5. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013, περί των επαναληπτικών

εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διορθώνεται ως προς τη νομοθετική

παραπομπή και η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:

«8. Οι υποψήψιοι καταθέτουν μηχανογραψικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους, σύμψωνα με

τη διαδικασία του άρθρου 4Γ, μετά από την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και

τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο

4 Β.)>.

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 καταργείταιτο τελευταίο εδάψιο και η παρ.

2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Για την εψαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε ψορά η έκδοση απόψασης του

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το

οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις

πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και το

οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο
ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία

επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την

επιλογή είναι οι υποψήψιοι να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού

μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιώντης οικείας σχολής, τμήματος

ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής,

τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του

εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος ειτιτυχών της

κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο

ακαδημαϊκό έτος.».

7. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, περί πρόσβασης παλαιών

αποψοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τα εδάψια

πέμπτο και έκτο καταργούνται, β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάψιο και η περ. α)

διαμορψώνεται ως εξής:

«α) Είτε, εψόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ. ή
ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)

των θέσεων εισακτέων κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα



εξέταση, μετην υποβολή μηχανογραικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού

μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιώντης οικείας σχολής, Τμήματος

ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα

ή εισαγωγική κατεύθυνση, Οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος της τελευταίας

συμμετοχής οτις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία

τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αψορά στους

υποψηψίους που συ μμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του

αριθμού εισακτέων και αβ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους

τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και

πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι Θέσεις που

αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται

σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το

αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν

στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραψικού δελτίου

χωρίς νέα εξέταση, σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο και με την επιψύλαξη ειδικών διατάξεων

για την εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα της περ. β’ της Παρ. Ι του άρθρου 4. Με κοινή

απόψασητου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καιτου κατά περίπτωση συναρμόδιου

Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά

κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται

μεταψέρονται στις θέσεις των υποψηψίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

των ημερήσιων ΓΕ.Λ.».

8. Η περ. ε) της παρ. Ι του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, περί τελικών και εξουσιοδοτικών

διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής, σύμψωνα με το άρθρο 4Γ, της δήλωσης

προτίμησης (μηχανογραψικού) των υποψηψίων, μαθητών και αιτοψοίτων, που συμμετείχαν

στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποψοίτων της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου

13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.».

9. Στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των παροχών σε

διακρινόμενους αθλητές, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τρίτο εδάψιο

διορθώνεται η νομοθετική παραπομπή, β) το έκτο εδάψιο καταργείται και η παρ. 8

διαμορψώνεται ως εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν Ιη έως δη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

ή Ιη έως δη νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή Ιη έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εψήβων νεανίδων ή που

επιτυγχάνουν ή ισοψαρίζουν Παγκόσμια πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών γυναικών σε

άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα

νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της

προτίμησής τους και εγγράψονται σε αυτό, καθ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που

ορίζεται σύμψωνα με τις ισχύουσες κάθε ψορά διατάξεις, μετην προϋπόθεση ότι έχουν τίτλο
σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για

την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς

αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων

γυναικών, εψήβων νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών

γυναικών, Ιη έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, Ιη έως 3η νίκη

στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, Ιη έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή
επιτυγχάνει ή ισοψαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών νέων γυναικών,

εψήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράψεται σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του

αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμψωνα με τις ισχύουσες κάθε Φορά διατάξεις με την

επιψύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο πρώτο εδάψιο της

παρούσας.

Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος

αθλητών και αθλητριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής όσων ορίζονται στο δεύτερο

εδάψιο της παρούσας, στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση

Α.Ε.Ι. Οι υποψήψιοι υποβάλλουν μηχανογραψικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των

πανελλαδικών εξετάσεων, σύμψωνα με τους όρους που ισχύουν για τους υποψηψίους της

κατηγορίας τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση

συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού

μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος

ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής,

Τμήματος εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση συνολικού αριθμού μορίων

τουλάχιστον ίσου με το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου

εισαχθέντος ανά σχολή, Τμήμα εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος,

σύμψωνα μετον ν. 4186/2013 (Α’ 193). Το σύνολο των μορίων των υποψηψίων της παρούσας

εξάγεται ύστερα από προσαύξηση του αριθμού των μορίων που προκύπτει από τη

βαθμολογική τους επίδοση ως ακολούθως:

1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα

τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι..

2) α. Για 7η έως 8η νίκησε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, Παρέχεται τριάντα

τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για Ιη έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων κορασίδων ή για την επίτευξη ή
ισοψάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για

εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων γυναικών, εψήβων

νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα

Α.Ε.Ι..

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, παρέχεται

προσαύξηση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15%

προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, παρέχεται

τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για Ιη έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, ή για την

επίτευξη ή ισοψάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση

σαράντα τοις εκατό (40%) για εισαγωγή στα

Β.



Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προοαύξηοη για εισαγωγή σε σχολή Τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων γυναικών,

εψήβων νεανίδων, παρέχεται Τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή Τμήμα Α.Ε.Ι..

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, Παρέχεται
προσαύξηση Τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό

(15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

4) Για Ιη έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%)

προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηοη για

εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

5) Για Ιη έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας Παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό

(25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αψορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που

καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες και

απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσμια ή
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν σι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις

αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.

5α) Για Ιη έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό

(22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

6) α. Για Ιη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό

(20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό (10%) για εισαγωγή σε

άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό

(20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό (8%) για εισαγωγή σε

άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό

(20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.ΦΑ.Α. και επτά τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε

άλλη σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι..

δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοψαρίζειπανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων

των κατηγοριών λαμβάνειτο αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ή άλλη σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη

στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα. Για ομαδικά

αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) ομάδων από

έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων

των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6)

τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα,

η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6)

τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αψορά άθλημα ή αγώνισμα

αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής Θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε

περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός

αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το

είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του

αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/ τριών να συμμετάσχουν στη

5.



διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαψίου
γίνεται οτρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό
υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο
είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως
προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα

ή για μορψή τέτοιου αθλήματος που σύμψωνα με τους κανονισμούς της οικείας παγκόσμιας
ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγεται σε δυάδες,
απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική
αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

7) Για Ιη έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)

προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα ΑΕΙ.
παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την Ιη νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η
νίκη και τέσσερα τοις εκατό (4%) για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη
διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναψερόμενα, λογιζομένων, για την εψαρμογή της
παρούσας περίπτωσης, των σχολικών ομάδων ως σωματείων.

Σε περίπτωση που μαθητής αθλητής κατακτήσει Ιη νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Σχολικούς
αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά
προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.
προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα επίτου μεγαλύτερου ποσοστού.
Επιψυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο εδάψιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες,
που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναψερόμενες στις περ. Ι έως και 7 της
παρούσας, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του
εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό Τρία τοις εκατό (3%)
επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή Τμήμα Α.Ε.Ι..
Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας,
υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη
διάκριση, εψόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Αν το Τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο
σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραψεί, κατόπιν αιτήσεώς του,στο
αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού
σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί την
ειδικότητα αυτή, με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναψέρονται στις
περ. Ι έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει
δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό
υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός
εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται οτρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε
περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής ή
αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εψήβων
νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραψικά από τον τόπο



όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο

πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό Ιδρυμα, κατά περίπτωση, με απόψαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί

απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να

ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι σ αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς

διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής

αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον

παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η

οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.».

Άρθρο ό

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία

«ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» - Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4708/2020

Στο άρθρο 14 του ν. 4708/2020 (Α’ 140), περί μεταβατικών διατάξεων, επέρχονται οι εξής

Τροποποιήσεις: α) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την προθεσμία διορισμού του Διευθυντή

του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, β) η παρ. 3 Τροποποιείται ως προς την προθεσμία συγκρότησης της

Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 9, γ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς την

προθεσμία υποβολής στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προς έγκριση του

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, δ) προστίθεται Παρ. 6, και το
άρθρο 14 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

1. Με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται

στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 1.3.2022 συγκροτείται το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ

ΑΚΡΟΣ, τηρουμένης της διαδικασίας των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

2. Με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται

στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 31.12.2023, διορίζεται ο Διευθυντής του

ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ για θητεία δύο (2) ετών, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. Ι του

άρθρου 5.

3. Με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται

στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 31.12.2023, συγκροτείται η Διεθνής

Συμβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 9.

4. Εντός δύο (2) ετών από τον διορισμό του, το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ υποβάλλει στον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίαςτου

ΑΚΡΟ ΠΟΛ ΑΚΡΟΣ.

5. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, με κοινή απόψαση των αρμοδίων

οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται, κατόπιν



αίτησης των ενδιαψερόμενων, να αποσπώνται στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ για ένα (1) έτος, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου λορίστου Χρόνου.

6. Μέχρι την πλήρη διοικητική λειτουργία του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ με διορισμό Διοικητικού

Συμβουλίου, Διευθυντή και διορισμένο ή αποσπασμένο προσωπικό τουλάχιστον έξι (6)

ατόμων, Φορέας λειτουργίας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» με Μ15

5153438 στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την ημερομηνία

ένταξης, νοείται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα

Λειτουργίας, η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού.».

Άρθρο 7

Ορισμός δύσκολου οπτικοακουστικού έργου — Προσθήκη περ. η) στην παρ. Ι άρθρου 2 ν.

3905/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3905/2010 (Α· 219), περί ορισμών, προστίθεται περ. η) ως

εξής:

«(η) «Δύσκολο Οπτικοακουστικό Εργο» αναψορικά με τις χρηματοδοτήσεις ή επιδστήσεις

που χορηγείτο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράψου, νοείταιτο κινηματογραψικό έργοτο οποίο

πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ηα) Το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα. Χρήση μικρής ή περιορισμένης

έκτασης άλλων γλωσσών δεν αναιρεί την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής.

ηβ) Αποτελείτο πρώτο ή το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού,

ηγ) αποτελεί έργο προϋπολογισμού έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,

ηδ) αποτελεί Ταινία μικρού μήκους ή έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ),

ηε) έχει περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.».

Άρθρο 8

Προσθήκη αρμοδιότητας στο Διοικητικού Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου

Κινηματογράφου — Προσθήκη περ. ια) στην παρ. 7 άρθρου 13 ν. 3905/2010

Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), περί των αρμοδιοτήτων του

Διοικητικού Συμβουλίου, προστίθεται περ. ια) ως εξής:

«(ια) Διαπιστώνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, εάν μία κινηματογραψική

ταινία αποτελεί Δύσκολο Οπτικοακουστικό Εργο, σύμψωνα με τις προϋποθέσεις της περ. (η)

της παρ. 1 του άρθρου 2.».

Άρθρο 9

Χορήγηση αποζημίωσης στους εισηγητές των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4761/2020



1. Το πρώτο εδάψιο της περ. κ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περίτης

χορήγησης αποζημίωσης από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

στα μέλη και στους γραμματείς του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου

Μουσείων και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων για τη συμμετοχή τους στις

συνεδριάσεις των εν λόγω οργάνων, τροποποιείται ως προς την πρόβλεψη ότι αποζημίωση

για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των εν λόγω οργάνων Θα χορηγείται και στους

εισηγητές, και η περ. κ) διαμορψώνεται ως εξής:

«κ) Τη χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη, στους εισηγητές και στους γραμματείς του

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και του Κεντρικού

Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων του ν. 4858/2021 (Α’ 220), για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις των οργάνων. Το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης

καθορίζονται με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και

Αθλητισμού.».

2. Η ισχύς της παρ. Ι άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4761/2020.
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

- ΤΙΤΛ0Σ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ιιΣύσταση και Οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου μετην επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ — ΑΚΤΙ ΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού ςΟνΊΕ-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»

Υπουργείο: Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Στοιχεία επικοινωνίας: Νικόλαος Παπαθανασίου, Συνεργάτης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ μάτων,

τηλ. 2103442886, θ-πιΊΙ:

Υπουργείο: Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Στοιχεία επικοινωνίας: 1. Παναγιώτης Χίνης, Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου της Υπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού, τηλ. 2131322710, θ-πιίΙ: : ήνίυ

2. Βασιλική Αλιμπέρτη, Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραψείου του Υψυπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού, αρμοδίου για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, τηλ. 2131322381, &πιίΙ:

‘Ν Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον Τομέα τους Τομείς νομοέτησης

ους οποίους αφορούν σι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 Χ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙιΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ τΑ:Η — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑπΤΥ:Η — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ·Α6

.

Ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προοταοίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Η παρούσα διάταξη αντιμετωπίζει το ζήτημα της κατ’ εξαίρεση

δυνατότητας μετεγγραψής στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

των Ελλήνων ψοιτητών, που ψοιτούσαν κατά το ακαδημαικό έτος 2021-2022 και

εξακολουθούν να ψοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Πανεπιστήμια της

Ουκρανίας.

Άρθρο 2: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών που υψίστανται για

την καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Γεωπονικού

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα, για την κάλυψη των αναγκών αυτών

προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας

ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στον τομέα αυτό, έως την

ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν

μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2022. Επίσης, προβλέπεται ότι απαγορεύεται η

μετατροπή των συγκεκριμένων συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει θέματα σχετικά μετην οργάνωση

και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) όπως την

παραίτηση Αντιπρυτάνεων, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του τομέα ευθύνης τους,

τη μεταβατική λειτουργία του Πρυτανικού Συμβουλίου, τη διεξαγωγή πρακτικής

άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023 και από το ακαδημαϊκό έτος

2023/2024 και εξής, Θέματα εκπροσώπησης ψοιτητών στις Κοσμητείες των

Μονοτμηματικών Σχολών και στο Συμβούλιο του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 (Α’

141). Τέλος, επεκτείνεται η αναλογική εψαρμογή του Κεψαλαίου ΚΖ’ του ν.

4957/2022 (διατάξεις για τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων

‘Ερευνας) σε όλα τα έργα και προγράμματα που διαχειρίζονται σι ερευνητικοί και

τεχνολογικοίψορείςτου άρθρου Ι3Ατου ν. 4310/2014 (Α’ 258) που έχουντη μορψή

νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, καθώς η υψιοτάμενη ρύθμιση καταλαμβάνει

μόνο τα ερευνητικά έργα που διαχειρίζονται οι εν λόγω ψορείς.



Άρθρο 4: Προβλέπεται ότι η απόψαση, με την οποία καθορίζεται το Πρόγραμμα των

εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση, Θα εκδίδεται μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους εντός του

οποίου πραγματοποιούνται ο ι πανελλαδικές εξετάσεις.

Άρθρο 5: Αντιμετωπίζονται Θέματα που αψορούν στο μηχανογραψικό δελτίο των
υποψηψίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα,

Ι
καθορίζεται ότι οι επιτυχόντες θα μπορούν να επιλέγουν τις σχολές, τμήματα ή
εισαγωγικές κατευθύνσεις που επιθυμούν από το επιστημονικό Πεδίο στο οποίο

έχουν πρόσβαση, σε ένα μηχανογραψικό δελτίο.

Άρθρο 6: Η προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιεί τις προθεσμίες του άρθρου 14 του ν.

4708/2020 (Α’ 140) και συγκεκριμένα την Προθεσμία για τον διορισμό Διευθυντή,

Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και θέσπισης εσωτερικού κανονισμού

λειτουργίας στο ν.π.ι.δ. με την Επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΙΙΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», επειδή, λόγω της

ένταξης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» με Μ15 5153438 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του

ΕΣΠΑ 2014-2020 μόλις την 18η.3.2022, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του

μεταθέτει κατ’ ανάγκην και τη διοικητική συγκρότηση του ψορέα, δεδομένου ότι η

ολοκλήρωση σημαντικού μέρους του έργου, όπως τόσο η μελέτη διαμόρψωσης

εσωτερικών χώρων όσο και η προμήθεια εξοπλισμού για τους χώρους των

γραψείων, τις κοινόχρηστες κουζίνες ορόψων και τους χώρους υγιεινής κ.λπ., πρέπει

να προηγηθούν, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για τη διοικητική λειτουργία του

ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ. Περαιτέρω, με την εν λόγω ρύθμιση εισάγεται νέα Παρ. 6,

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ορισμού του ψορέα λειτουργίας του

έργου, ενόψει της μη εισέτι πλήρους διοικητικής λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,

σύμψωνα με τα προαναψερόμενα.

Άρθρο 7: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 3905/2010 (Α· 219) ο οριομός του «Δύσκολου Οπτικοακουστικού ‘Εργου» για τις

ανάγκες των χρηματοδοτήσεων ή επιδοτήσεων που εκάστοτε χορηγεί το Ελληνικό

Κέντρο Κινηματογράψου (ΕΚΚ).

Άρθρο 8: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απονέμεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του

ΕΚΚ η αρμοδιότητα να διαπιστώσει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, αν

μία κινηματογραψική ταινία αποτελεί «Δύσκολο Οπτικοακουστικό’Εργο», σύμψωνα

με τις προϋποθέσεις που τίθενται στη νέα περ. η) της Παρ. Ι του άρθρου 2 του ν.

3905/2010, Περί του ορισμού τι συνιστά «Δύσκολο Οπτικοακουστικό Εργο».

Άρθρο 9: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι ο Οργανισμός

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) προβαίνει σε δαπάνες για

τη χορήγηση αποζημίωσης και στους εισηγητές που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις



του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και του

Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων, σύμΦωνα με το άρθρο 52 του ν.

___________

4858/2021 (Α’ 220).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου

2022 και οι συνεπεία αυτής πολεμικές επιχειρήσεις και συγκρούσεις κατέστησαν

εξαιρετικά δυσχερή την παραμονή και ως εκ τούτου και τη συνέχιση των σπουδών

Ελλήνων, που ψοιτούν σε Πανεπιστήμιά της. Δεδομένης της κατάστασης που έχει

δημιουργηθεί και προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση και χωρίς

καθυστερήσεις συνέχιση των σπουδών των Ελλήνων Φοιτητών, κρίνεται απαραίτητη

η προώθηση της νομοΘετικής αυτής ρύθμισης, με την οποία Θεσπίζεται η κατ’

εξαίρεση δυνατότητα μετεγγραψής στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

εκείνων που ψοιτούσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εξακολουθούν να

ψοιτούν κατάτο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Πανεπιστήμια της Ουκρανίας.

Άρθρο 2: Η δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων καθαριότητας στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέχρι την

ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και πάντως όχι πέραν της

3Ιης.12.2022, κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μην υπάρξει κενό ως προς την

κάλυψη των σχετικών αναγκών κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμούν

σι ανωτέρω διαδικασίες, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 3: Καλύπτεται νομοθετικό κενό αναΦορικά με την αντικατάσταση

Αντιπρύτανη και με την άσκηση των καθηκόντων του, σε περίπτωση παραίτησης ή
αψυπηρέτησής του προς τον σκοπό εύρυΘμης λειτουργίας των Α.Ε.Ι.. Επίσης,

καθορίζεται ότι το άρθρο 69 του ν. 4957/2022 (Α’141) Θα εΦαρμοστεί για τις

συμβάσεις πρακτικής άσκησης που αναμένεται να συναψθούν από το ακαδημαϊκό

έτος 2023/2024, προκειμένου να εξασΦαλιστεί η συνέχιση της

συγχρηματοδουμενης πρακτικής άσκησης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις

κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022/2023. Περαιτέρω, ρυθμίζονται η

συμμετοχή των εκπροσώπων Φοιτητών στις Κοσμητείες των Μονοτμηματικών

Σχολών των Α.Ε.Ι. προκειμένου να διασψαλιστεί η ευρύτερη εκπροσώπηση της

ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και Θέματα εκπροσώπησης στο Συμβούλιο του

άρθρου 43 του ν. 4957/2022. Τέλος, επεκτείνεται η αναλογική εΦαρμογή του

ΚεΦαλαίου ΚΖ του ν. 4957/2022 (διατάξεις για τη λειτουργία των Ειδικών

Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας) σε όλα τα έργα και προγράμματα που

διαχειρίζονται οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί Φορείς του άρθρου 13Α του ν.

4310/2014 (Α’ 258) που έχουν τη μορΦή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου,

καθώς η υΦιστάμενη ρύθμιση καταλαμβάνει μόνο τα ερευνητικά έργα που

διαχειρίζονται σι εν λόγω Φορείς.



Άρθρο 4: Ορίζεται προθεσμία για την έκδοση του προγράμματος των εξετάσεων

εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της τακτικής εξεταστικής περιόδου, με

σκοπό τον βέλτιστο προγραμματισμό.

Άρθρο 5: Η ρητή απαγόρευση της εγγραφής του υποψηψίου Ταυτόχρονα σε σχολή,

τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και σε

δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.) κρίνεται αναγκαία για την

αυξημένη αξιοπιστία της διαδικασίας εισαγωγής αλλά και προκειμένου οι

υποψήψιοι να ενθαρρύνονται σε περισσότερο συνειδητές επιλογές σε ό,τι αψορά

στο αντικείμενο των σπουδών τους. Επιπλέον, ο αριθμητικός περιορισμός των

επιλογών των επιτυχόντων που υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο, καθώς και η

υποβολή μηχανογραψικού δελτίου δεύτερης ψάσης δεν κρίνονται πλέον

επιβεβλημένες, καθώς μετά και από τη δεύτερη χρονιά εψαρμογής του συστήματος

της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) διαπιστώθηκε ότι οι επιτυχόντες

προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές και εισάγονται σε ποσοστό άνω του ενενήντα

τοις εκατό (90%) στις πρώτες προτιμήσεις τους. Επομένως, έχει επιτευχθεί ήδη ο

στόχος του περιορισμού του προβλήματος των <(τυχαίων» επιλογών των

υποψηψίων, που σε πολλές περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη

ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των σπουδών ή ακόμη και

την εγκατάλειψή τους.

Άρθρο 6: Η μη πλήρης έως τώρα διοικητική λειτουργία του φορέα ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ

δημιουργεί το πρόβλημα ότι δεν υψίσταται διοικητικά φορέας λειτουργίας για τη

διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να υλοποιηθεί το ήδη

ενταγμένο στο Επιχειρ η σιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 έργο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ»

με Μ15 5153438. Για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος, ορίζεται ως αρμόδια

υπηρεσία του Φορέα Λειτουργίας η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 7: Σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της Ι7ης

Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με

την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής’Ενωσης, ΕΕ 1 187/1 της 26.6.2014 [Γενικός Απαλλακτικός

Κανονισμός], παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη να ορίσουν την έννοια του

«Δύσκολου Οπτικοακουστικού ‘Εργου», προβλέποντας σχετικά κριτήρια. Ωστόσο,

μέχρι και σήμερα, τέτοιος ορισμός δεν έχει προβλεφθεί στην εθνική έννομη τάξη

που να καλύπτει τις χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις που χορηγεί το Ελληνικό

Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να χορηγηθούν

οι σχετικές ενισχύσεις, παρά το ότι προβλέπονται από το ισχύον ενωσιακό

κανονιστικό πλαίσιο.



Άρθρο 8: Είναι αναγκαίος ο ορισμός αρμόδιου οργάνου που θαέχει την
αρμοδιότητα διαπίστωσης των προϋποθέσεων του κατά πόσον μία
κινηματογραψική Ταινία αποτελεί «Δύσκολο Οπτικοακουστικό ‘Εργο», δεδομένου
ότι η σχετική αρμοδιότητα δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα, ελλείψει νομοθετικού
πλαισίου.

Άρθρο 9: Ενώ στην παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4858/2021 προβλέπεται η χορήγηση
αποζημίωσης στους εισηγητές, οτα μέλη καθώς και στους γραμματείς που
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου
Πολιτισμού καιλθλητισμού, στην περ. κ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4761/2020
(Α’ 248) προβλέπεται ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών
Πόρων (ΟΔΑΠ) προβαίνει σε δαπάνη για τη χορήγηση αποζημίωσης μόνο στα μέλη
και στους γραμματείς των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με συνέπεια να μην προβλέπεται αντίστοιχη δαπάνη του ΟΔΑΠ για τη
χορήγηση αποζημίωσης και στους εισηγητές που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις
των εν λόγω Συμβουλίων.

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη διάταξη αΦορά τους ‘Ελληνες Φοιτητές, που Φοιτούν σε
πανεπιστήμια της Ουκρανίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και
εξακολουθούν να Φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και την ευρύτερη
ακαδημαϊκή κοινότητα.

Άρθρο 2: Αψορά στους απασχολούμενους με ατομικές συμβάσεις στην
καθαριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, καθώς και έμμεσα στο προσωπικό, τους ψοιτητές και τους επισκέπτες των
χώρων των ιδρυμάτων αυτών.

Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη διάταξη αΦοράτην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Άρθρα 4 και 5: ΑΦορούν στους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που
εμπλέκονται με τη διοργάνωση των εξετάσεων και ευρύτερα την εκπαιδευτική
κοινότητα.

Άρθρο 6: Οι ρυθμίσεις της προτεινόμενης διάταξης αΦορούν το ν.π.ι.δ. ΑΚΡΟΠΟΛ
ΑΚΡΟΣ, που συστήθηκε με τον ν. 4708/2020 (Α’ 140).

Άρθρο 7: Οι ρυθμίσεις της προτεινόμενης διάταξης αψορούν το Ελληνικό Κέντρο
ΚινηματογράΦου (ΕΚΚ) και τους επιχορηγούμενους από αυτό παραγωγούς,
σκηνοθέτες και σεναριογράψους.

Άρθρο 8: Οι ρυθμίσεις της διάταξης αψορούν το ΕΚΚ και τους επιχορηγούμενους
από αυτό παραγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράψους.



Άρθρο 9: Η ρύθμιση αψορά τους εισηγητές των Κεντρικών Συμβουλίων του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ Χ ΓΙ Οχι ΓΙ
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 3: Παρ. 10 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022, άρθρα 22 και 453 του ν.

4957/2022 (Α’ 141).

Άρθρο 4: Περ. ια) Παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013 (Α’ 193)

Άρθρο 5: Άρθρο 4Γ ν. 4186/2013 (Α’ 193), παρ. Ι άρθρου 4Δ ν. 4186/2013, παρ. 5

άρθρου 13 ν. 4186/2013, Παρ. 4 και 8 άρθρου 13Α ν. 4186/2013, παρ. 2 άρθρου 138

ν. 4186/2013, Περ. α) Παρ. 1 άρθρου 13Γ και περ. ε) Παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013,

Παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999 (Α’ 121)

Άρθρο 6: Άρθρο 14 ν. 4708/2020 (Α’ 140).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Άρθρο 1: Πρόκειται για νέα ρύθμιση, για την οποία δεν

υψίσταται σχετική εξουσιοδοτική διάταξη.

Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζεται

μια περίπτωση, που δεν είχε προβλεψθεί στον νόμο και
ι) με αλλαγη προεδρικου , ,

δεν υπαρχει σχετικη νομοθετικη εξουσιοδοτηση για τη
διαταγματος, ,

ρυθμιση της με προεδρικο διαταγμα, υπουργικη
υπουργικης αποψασης , , ,

αποψαση η αλλη κανονιστικη πραξη.
η αλλης κανονιστικης

πραξης,
Άρθρα 4 και 5: Τροποποιούνται διατάξεις τυπικών

νόμων, συνεπώς απαιτούνται ρυθμίσεις της ίδιας

τυπικής ισχύος.

Άρθρα 6 έως 9: Δεν υψίσταται σχετική εξουσιοδοτική

διάταξη για τη ρύθμιση του ζητήματος με πράξη



κανονιστικού περιεχομένου (υπουργική απόψαση ή
προεδρικό διάταγμα).

ί) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες

πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή

συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της

της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της

ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας.

προσέγγισης της

υψιστάμενης

νομοθεσίας;

ίί) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη

περισσότερων ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση

ανθρώπινων και περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες Δεν βρίσκει εΦαρμογή

χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

..
Δεν βρίσκει εψαρμογή

ιι) σε οργανατης Ε.Ε.:

ί) σε διεθνείς Δεν βρίσκει εψαρμογή

οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

. επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Π Σ \Σ Π



Π Π Σ

Π Π Π ι: Π

Π Π

__

8. Ποιοιείναιοιστόχοιτης αξιολσγσύμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η απρόσκοπτη συνέχιση των

σπουδών σε ελληνικά πανεπιστήμια των

Ελλήνων ψοιτητών, που ψσιτούσαν κατά τσ

ακαδημαϊκό έτος 2Ο212Ο22 και

εξακολουθούν να ψοιτούν κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2Ο222Ο23 σε Πανεπιστήμια

της Ουκρανίας.

Άρθρο 2: Η λειτουργία των Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυ μάτων σε συνθήκες

υγιεινής και καθαριότητας.

Άρθρο 3 Η απρόσκοπτη λειτουργία των Α.Ε.Ι.

σε περίπτωση παραίτησης του Αντιπρύτανη, η

) βραχυπρόθεσμοι: εξασφάλιση της συνέχισης της

συγχρηματοδουμενης πρακτικής άσκησης των

ψοιτητών των Α.Ε.Ι., η ευρύτερη εκπροσώπηση

στην Κοσμητεία των Μονοτμηματικών Σχολών

των Α.Ε.Ι. και η αποτροπή προβλημάτων στη

διαχείριση των κάθε είδους έργων και

προγραμμάτων στους ερευνητικούς και

τεχνολογικούς ψορείς του άρθρου 13Α του ν.

4310/2014 (Α’ 258) που έχουν τη μορψή

νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρα 4 και 5: Ο βέλτιστος προγραμματισμός

όσον αψορά στη διοργάνωση και

πραγματοποίηση των τιανελλαδικών

εξετάσεων, παράλληλα με την απλοποίηση και

επιτάχυνση των διαδικασιών που αψορούν



στην υποβολή του μηχανογραψικού δελτίου

και η καλύτερη και έγκαιρη ενημέρωση των

υποψηψίων γιατο πρόγραμμα των εξετάσεων,

για την αρτιότερη Προετοιμασία τους.

Άρθρα 6 έως 9: Να επιλυθούν Πρακτικά

ζητήματα που οψείλονται στη μη έως σήμερα

πλήρη διοικητική λειτουργία του Φορέα

ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, να καταστεί δυνατή η

εψαρμογή του άρθρου 54 του Γενικού

Απαλλακτικού Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014,

περί του καθεστώτος ενισχύσεων για

οπτικοακουστικά έργα, επί των

χρηματοδοτήσεων ή επιδοτήσεων που χορηγεί

το ΕΚΚ, να προσδιοριστεί το αρμόδιο όργανο

για τη διαπίστωση της συνδρομής των

προϋποθέσεων αν κινηματογραψική ταινία

συνιστά ή όχι «Δύσκολο Οπτικοακουστικό

‘Εργο» και να χορηγηθεί αποζημίωση στους

εισηγητές που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις

των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου

____________________________

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

Άρθρο 1: Η αντιμετώπιση των προβλημάτων,

που προέκυψαν από τις πολεμικές

επιχειρήσεις στην Ουκρανία, των Ελλήνων

ψοιτητών, που ψοιτούν σε ουκρανικά

πανεπιστήμια.

Άρθρο 3: Η ομαλή λειτουργία των Α.Ε.Ι. και η

παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών,

ανεξάρτητα από το πρόσωπο του Αντιπρύτανη,

η διασψάλιση της ομαλή ς διεξαγωγής της

ϋ) μακροπρόθεσμοι: πρακτικής άσκησης των ψοιτητών των Α.Ε.Ι., η

μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των επιμέρους

ψορέων της ακαδημαΙκής κοινότητας και η

ομαλή λειτουργία όλων των έργων και

προγραμμάτων των ερευνητικών και

τεχνολογικών ψορέων του άρθρου 13Α του ν.

4310/2014 (Α’ 258) που έχουν τη μορψή

νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρα 4-5: Η διασψάλιση της ομαλής και

απρόσκοπτης διεξαγωγής των πανελλαδικών



εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση.

Άρθρα 6-9; Διασψαλίζονται η υλοποίηση του

ήδη ενταγμένου έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ»

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχε ιρ η ματικότητα,

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και

η εντεύθεν απορρόφηση των συνολικά 3,7 εκ

ευρώ του έργου και η ανάπτυξη και η

ενθάρρυνση της παραγωγής ελληνικών

οπτικοακουστικών έργων, καθώς και η

εύρυθμη λειτουργία των Κεντρικών

Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ.



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός.·

, Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποψοίτων γ’βαθμιας

εκπαίδευσης που βρίσκουν

εργασία στον τομέα των σπουδών

τους εντός ό μηνών από την έναρξη

αναζήτησης

Αριθμός πιστοποιημένων

Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλπ)

Αριθμός συμμετοχών σε

Προγράμματα ‘Ερευνας,

Τεχνολογίας & Καινοτο μίας (διεθνή

& εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή

Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν

ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα,

ανά Πανεπιστημιακή /Τεχνολογική

Σχολή

Δαπάνη ανά ψοιτητή τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του

ενεργού πληθυσμού) που

συμμετέχουν σε προγράμματα δια

βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ /
ΒΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλψάβητων/σύνολο

πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που

εγκαταλείιτουν το σχολείο πριν την

ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’

βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών

σχολείων ανά Περιψέρεια

(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοτιοιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
—

· ) και της ΕΛΣΤΑΤ ( ·‘ .

_______



μαθητών) που Φοιτούν σε

διαπολιτισμικά σχολεία

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο

σύνολο (Των μαθητών) — Κατανομή

ανά περιΦέρεια

Αριθμός ολοήμερων /
απογευματινών σχολείων και

αριθμός μαθητών που Φοιτούν σε

αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο

μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που

επωψελούνται από Προγράμματα

ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα

(Α’θμια, Βθμια) εκπαίδευσης

, Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαψές,

κατά είδος και αποτελέσματα, και

αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαΦών,

κατά ψορέα, και ποσά που

διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαΦές, που

διατέθηκαν σε ΕΦορείες

Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων,

μνημείων, παραδοσιακών και

ιστορικών οικισμών

Πραγματοποιηθείσες

απαλλοτριώσεις και

καταβληθείσες αποζημιώσεις, για

ακίνητα αρχαιολογικού

ενδιαΦέροντος

Δαπάνες έργων που έχουν

εκτελεσθεί σε μνημεία και

αρχαιολογικούς χώρους, και

δαπάνες έργων που βρίσκονται σε

εξέλιξη

_______

Δαπάνες έργων που έχουν

εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά



κτίρια και δαπάνες έργων που

βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική

μορψή και είδος βιβλιοθήκης,

ανάλογα με το Θέμα, κατά

γεωγραψικό διαμέρισμα

Εϋνική άμυνα Εξωτερική πολιτική.’

Λόγω της ιδιάζουσας Φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος

υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται

δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:

,
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

ΑκαΘάριστο εγχώριο προϊόν σε

αγοραίεςτιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε

σταθερές τιμές

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

(%ΑΕΠ)

σοζύγισ γενικής κυβέρνησης

(χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά

Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως %

ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών

Καταναλωτή

, Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Φορολσγικά έσοδα ως ποσοστό

του ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έμμεσης

ψορολογίας

Ποσά που εισπράπσνται μέχρι

σήμερα από τον Φόρο ή τους

Φόρους στους οποίους αψορούν οι

διατάξεις του νομοσχεδίου.

Ποσά που εισπράχθηκαν από

ψορολσγικούς ελέγχους



Ποσοστό πράξεων διοικητικού

προσδιορισμού φόρου ή επιβολής

προστίμων που ακυρώθηκαν εν

μέρει ή εν όλω από τα δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

, Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός ειτιχειρησιακών, κλαδικών

και ομοισεπαγγελματικών

συμβάσεων (και εγ.σ.σ.ε. εάν

συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και

αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που

καλύπτονται από αυτές.

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που

συνήψθησαν χωρίς προσφυγή σε

διαμεσολάβηση

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που

συνήψθησαν χωρίς προσφυγή σε

διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης

διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης

διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε.

(προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα

αλλά και πραγματική με την έννοια

της παράτασης μετά τη συμβατική

τους λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα,

εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών

(που δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο

και κλάδο οικονομίας



Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο

οικονομίας και αριθμός/ποσοστό

ατυχημάτων που προκάλεσαν

θάνατο ή αναπηρία

, Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΑΠΑΣΧ0ΛΗΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραψική

περιψέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει

μορψωτικού επιπέδου

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης

ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών

(ανά βασικό τομέα της Οικονομίας

πχ. μεταποίηση, κατασκευές κλπ.)

Μερική απασχόληση ως ποσοστό

της συνολικής απασχόλησης (στο

σύνολο του πληθυσμού και

ειδικότερα για νέους)

Ποσοστό απασχολουμένων με

σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο

σύνολο του πληθυσμού και

ειδικότερα για νέους)

, Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά

ασψαλιστική ομάδα (μισθωτοίτου

ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι

υπάλληλοι, επαγγελματίες και

έμποροι, αγρότες) και ανά έτη

συνολικής ασψάλισης και

αντίστοιχες δαπάνες

Ύψος ασψαλιστικών εισψορών ανά

ασψαλιστική ομάδα (μισθωτοί του

(ΕΙ,



ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι

υπάλληλοι, επαγγελματίες και

έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα

έσοδα του ΕΦΚΑ

Ηλικία (πραγματική)

συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή

ομάδα και έτη συνολικής ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης

επίτου ΑΕΠ

Ποσοστό προσψυγών σχετικά με την

απονομή σύνταξης που γίνονται εν

μέρει ή εν όλω δεκτές

,
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς

φτώχειας, σε κίνδυνο ψτώχειας ή σε

κοινωνικό αποκλεισμό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε

τέσσερα ή περισσότερα βασικά

αγαθά ή υπηρεσίες

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο

του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν

δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων

αναγκών

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει

επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική

δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορψανοτροψεία

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που

σιτίζονται από δήμους και άλλες

υπηρεσίες

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε

προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω

Κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα

ψροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες

μάθησης κλτι)

, Πρόσψατα Ειτιδιωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)



Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών

ασθενών ανά έτος

Ποσοστά ιιαιδικής θνησιμότητας

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά

κεψαλή

Δαπάνες ψαρμάκων κατά κεψαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά

1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας

νοσηλείας

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες:

εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος

αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι),

μέση παραμονή, περίθαλψη

εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά

ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)

Αριθμός ασθενών που περιμένουν

για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν (για

μη επείγουσα νοσηλεία, ή για

μονομερή περίθαλψη ή για την

πρώτη εξέταση)

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000

κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική

υπηρεσία

,
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό απασχόλησης ανά ψύλο

συνολικά

ανά περιψέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό ανεργίας ανά ψύλο

συνολικά

ανά περιψέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά

ψ ύλο

Ποσοστό εργοδοτών ανά ψύλο

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά

ψ ύλο



Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου,

περιψερειακών και δημοτικών

συμβουλίων ανά Φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙ ΚΗ-Π ΡΟΣΦΥΓΙ ΚΗ Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ στοιχεια στοχος (3ετια)

Αιτήματα ασύλου — Ποσοστό

αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης

αποψάσεων

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη

εισόδου/χώρα προέλευσης/

ηλικιακή ομάδα/Φύλο

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα

προέλευσης των

απελαυνομένων/αιτία απέλασης

Μονάδες Φιλοξενίας μεταναστών

(σχέση δυναμικότητας και

πραγματικού αριθμού

ψιλοξενουμένων)

Περιστατικά και είδος

παραβατικότητας ανά μονάδα

Φιλοξενίας

Προφανώς, στο πεδίο αυτό ια υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους

αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση,

παραόατικότητα κ.λπ.)

Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

, Πρόσψατα Ετιιδιωκόμενος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ

β) ιδοχ και γ) μετακλητών

υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα,

διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση

στο ΙΝΤΕΙΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική

δικτύωση (ΊπΓπ)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων

υπηρεσιών και ψορέων/ σύνολο

δημοσίων υπηρεσιών και ψορέων



Αριθμός κέντρων πληροΦόρησης

πολιτών, σε κεντρικό, περιψερειακό,

νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο

καθώς και σε επίπεδο νομικών

προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμων που

εξυπηρετούνται από τις δημόσιες

υπηρεσίες ανά έτος και ανά

υπη ρε σία

Κόστος προσωπικού (δαπάνες

μισΘοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες

ως ποσοστό επί της συνολικής

δαπάνης ανά υπουργείο)

Κόστος διαχείρισης Θεμάτων

προσωπικού: δαπάνες μονάδων

προσωπικού ως ποσοστό της

συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

, Πρόσψατα Ετιιδιωκόμενος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες

αδικημάτων και αναλογία ανά

100000 κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά

κατηγορίες και κατά γεωγραψική

περιοχή

Διαπραχθέντα αδικήματα και

θεωρούμενοι ως δράστες αυτών

κατά εΘνικότητα, ψύλο καιτάξεις

ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των

αδικημάτων και αξιόποινων

συμπεριψορών που προκαλούν το

κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες,

ληστείες, κλοπές — διαρρήξεις)

Αδικήματα που αψορούν στην

παράνομη είσοδο και παραμονή στη

χώρα

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο

εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών

περιπτώσεων που εξιχνιάοτηκαν στο

σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια

ασψάλεια



Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό,

ανά αστυνομικό τμήμα και ανά

περιοχή αστυνόμευσης

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000

κατοίκους — αναλογία κατοίκων ανά

αστυνομικό τμήμα και περιοχή

αστυνόμευσης

Κατά κεψαλή καθαρές δαπάνες για

αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την

αντιμετώπιση της παραβατικής

συμπεριψοράς ανά Τομείς (πχ.

εγκλήματα βίας, οικονομικά

εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία,

κλοπές, τρομοκρατία)

, , Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών,

εργατικών και εμπορικών διαψορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών

περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για

την επίλυση αστικών, εμπορικών,

εργατικών, διοικητικών και άλλων

υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών

αποψάσεων (Ειρηνοδικεία,

Πρωτοδικεία, Εψετεία, Άρειος

Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά

δικαστή (Ποινικά, πολιτικά και

διοικητικά δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποψάσεων

που ακυρώνονται μετά από έψεση ή
αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται

με το σύστημα του εξωδικαστικού

συ μβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων

επίλυσης διαψορών, πχ.

διαμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν

προστασίας αλλά δεν διαθέτουν

πόρους (νομική Προστασία)



Κόστος προσψυγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής

δικογράψων

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’

έτος υποθέσεων έναντιεκκρεμών (σε

ετήσια και συνολική βάση

εκκρεμοτήτων)

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε

ετήσια βάση, για τις οποίες

επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες

σε χρήμα

Μέσο κόστος σωψρονιοτικού

συστήματος ανά κρατούμενο

Αναλογία προσωπικού Φύλαξης

(ψυλάκων) ανά κρατούμενο

,‘ Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΓΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ , Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης παγκόσμιας

ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν

ανά κλάδο και περιψέρεια και

αντίστοιχος αριθμός

απασχολουμένων σε αυτές

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν

ανά κλάδο καιπεριψέρεια και

αντίστοιχος αριθμός

απασχολουμένων σε αυτές

Διοικητικό κόστος σύστασης

επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης

επιχειρήσεων

, Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ — ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων

ατμοσψαιρικής ρύπανσης κατά

κεψαλή



Ποσοστό του πληθυσμού που

εξυπηρετείται από βιολογικούς

καθαρισμούς

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται

κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση

με το σύνολο των δυνάμενων να

χρησιμοποιηθούν ακτών

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας

δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών

απορριμμάτων που διατέθηκαν σε

άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση,

παραγωγή ενέργειας,

λιπασματοποίηση)

Ποσοστό διατιθέμενων

απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που

καταστράψηκαν από πυρκαγιά /
σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστό αναδασωθεισών (με

ψυσικό ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων

/σύνολο κατεοτραμμένων δασών

από πυρκαγιές

Ποσοστό προστατευόμενων

περιοχών σε σχέση με την συνολική

έκταση της χώρας

Ποσοστό του προϋπολογισμού που

διατίθεται για Θέματα προστασίας

περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεψαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορψή

ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας από

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά

κεψαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων

Θερμοκηπίου ανά τριετία

, Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)



Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

Δεν βρίσκει εΦαρμογήι) Εανειναιαμεση,

εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση, Δεν βρίσκει εψαρμογή

εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική τηςχώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε: Δεν βρίσκει εψαρμογή

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π Οχι Π

Αναψέρατε ποια είναι
: Δεν βρισκει εψαρμογη

αυτα τα συστηματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε: Δεν βρίσκει εΦαρμογή

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρι9ρο Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσμοθετείται η κατ’ εξαίρεση

δυνατότητα μετεγγραψής στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά

ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) των Ελλήνων ψοιτητών, που ψοιτούσαν κατά

το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εξακολουθούν να Φοιτούν

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Πανεπιστήμια της

Ουκρανίας.

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της

κάλυψης των αναγκών που υψίστανται για την καθαριότητα

των χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Γεωπονικού



Πανειυστημίου Αθηνών. Ειδικότερα, για την κάλυψη των

αναγκών αυτών προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των

ατομικών συμβάσεων Εργασίας ορισμένου χρόνου του

προσωπικού που απασχολείται στον τομέα αυτό, έως την

ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης

παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη

και Πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει

την 31η.12.2022. Επίσης, προβλέπεται ότι απαγορεύεται η

μετατροπή των συγκεκριμένων συμβάσεων σε συμβάσεις

ασρίστου χρόνου.

3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η περίπτωση
Ι που Αντιπρύτανης εκλείπειλόγω παραίτησης ή αψυπηρέτησης.

Επίσης, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της συγχρηματοδότησης της

πρακτικής άσκησης των ψοιτητών των Α.Ε.Ι. και ρυθμίζεται η

συμμετοχή των εκπροσώπων ψοιτητών στις Κσσμητείες των

Μονοτμηματικων Σχολών των Α.Ε.Ι. και η εκπροσώπηση αυτών

στο Συμβούλιο του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 (Α’ 141). Τέλος,

επεκτείνεται η αναλογική εψαρμογή του Κεψαλαίου ΚΖ του ν.

4957/2022 (διατάξεις για τη λειτουργία των Ειδικών

Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας) σε όλα τα έργα και

προγράμματα που διαχειρίζονται οι ερευνητικοί και

τεχνολογικοί ψορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258)

που έχουν τη μορψή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.

4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τίθεται Προθεσμία, έως και τη

15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους εντός του οποίου Θα

πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, για τον

καθορισμό του προγράμματος εξετάσεων της τακτικής

εξεταστικής περιόδου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση, με σκοπό τον βέλτιστο προγραμματισμό.

5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση για το μηχανογραψικό δελτίο

των υποψηψίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

επιδιώκονται η απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών

διαδικασιών, καθώς και η βελτίωση των όρων εισαγωγής προς

όψελος των υποψηψίων, χωρίς να αναιρείται ο στόχος της

ενΘάρρυνσής τους σε συνειδητές επιλογές σπουδών, οι οποίες

ανταποκρίνονται οτα ενδιαψέροντά τους και για τις οποίες

_________

πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

ό Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ρυθμίζεται το ζήτημα του

ορισμού ψορέα λειτουργίας για το έργο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» με Μ15 5153438 που έχει ενταχθεί

στο Επιχειρη σιακό Πρόγραμμα <(Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-

2020, Προκειμένου να μπορέσει να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο,

ύψους 3,7 εκ ευρώ, ενόψει της μη έως τώρα πλήρους



διοικητικής λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και, περαιτέρω,

παρατείνονται οι προβλεπόμενος προθεσμίες ορισμού

Διευθυντή και Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς ο

διορισμός τους προϋποθέτει Προηγουμένως την υλοποίηση

ορισμένων τμημάτων του ενταγμένου έργου (προμήθεια

εξοπλισμού για τους χώρους των γραψείων, τις κοινόχρηστες

κουζίνες ορόφων και τους χώρους υγιεινής κ.λπ.).

7 Με την αξιολσγούμενη ρύθμιση διευκολύνεται η εφαρμογή του

: άρθρου 54 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού υπ’ αρ.

651/2014, περί του καθεστώτος ενισχύσεων για

οπτικοακουστικά έργα, επί των χρηματοδοτήσεων ή
επιδοτήσεων που χορηγεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράψου

(ΕΚΚ).

8 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απονέμεται στο Διοικητικό

Συμβούλιου του ΕΚΚ η αρμοδιότητα να διαπιστώσει, μετά από

εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, αν μία κινηματογραψική

ταινία αποτελεί «Δύσκολο Οπτικοακου στικό ‘Εργο», σύ μψωνα

με τις προϋποθέσεις που τίθενται στη νέα περ. η) της παρ. Ι του

άρθρου 2 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), Περί των ορισμού του τι

συνιστά «Δύσκολο Οπτικοακουστικό ‘Εργο».

9 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι ο Οργανισμός

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)

προβαίνει σε δαπάνες για την χορήγηση αποζημίωσης και

στους εισηγητές που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συ μβσυλίου

Μουσείων καιτου Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων,

σύμψωνα με το άρθρο 52 του ν. 4858/2021 (Α’ 220).

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. Συνημμένο έγγραφο

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. Συνημμένο έγγραφο



Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΑΜ ΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Άλλο

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟ ΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,

Ο ΚΟ ΝΟ Μ ΙΑ,

Α ΝΤΑ ΓΟ Ν ΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚ ΕΣ

Ο Μ ΑΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗ ΣΙ ΩΤΙ Κ ΟΤ Η ΤΑ

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση

χρόνου

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

ΕΜΜ ΕΣΑ

Χ Χ

Αυξημένη

αξιοπιστία / Χ Χ

διαψάνεια_θεσμών

Βελτιωμένη
Χ Χ

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / πΟιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 1: Η θεσμοθέτηση της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας μετεγγραψής στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά

δρύ ματα (Α.Ε..) των Ελλήνων φοιτητών, που ψοιτούσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εξακολουθούν

να ψοιτούν κατά Το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Πανεπιστήμια της Ουκρανίας, δίνει τη δυνατότητα

συνέχισης των σπουδών σε ψοιτητές, των οποίων οι συνθήκες ψοίτησης και διαβίωσης μεταβλήθηκαν άρδην

μετά από την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία.



‘Αρθρο 3: Η πρόβλεψη της διαδικασίας αντικατάστασης του Αντιπρύτανη σε περίπτωση παραίτησης συμβάλλει

στην εύρυθμη λειτουργία των Α.Ε.Ι.. Επίσης, με τη ρύθμιση για τις συμβάσεις πρακτικής άσκησης

διασψαλίζονται η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ως προς τους όρους

χρηματοδότησης της πρακτικής άσκησης. Με τη διάταξη για τη συμμετοχή των ψοιτητών στις Κοσμητείες των

Μονοτμηματικών Α.Ε.Ι. διασψαλίζονται η αξιοπιστία και η διαψάνεια στη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.

Τέλος, εξασψαλίζεται η αναλογική εψαρμογή των διατάξεων για τους ΕΛΚΕ σε όλα τα έργα και προγράμματα

που διαχειρίζονται οι ερευνητικοί καιτεχνολογικοί ψορείς του άρθρου 13Λ του ν. 4310/2014 (Α’ 258) που έχουν

τη μορψή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 4: Διασψαλίζονται ο βέλτιστος προγραμματισμός των διαδικασιών και η έγκαιρη ενημέρωση των

υποψηψίων αναψορικά με το πρόγραμμα εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου για την εισαγωγή στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 5: Επιδιώκονται η αιτλοποίηση διαδικασιών και η εξοικονόμηση χρόνου σε ό,τι αψορά στη διαδικασία

εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η διασψάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος εισαγωγής

και η δίκαιη μεταχείριση των πολιτών.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται ο ορισμός Φορέα λειτουργίας για την υλοποίηση έργου

ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

του ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 3,7 εκ ευρώ, λόγω της μη πλήρους διοικητικής λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ

έως σήμερα.

Άρθρα 7 και 8: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση Θα καταστεί δυνατή η ορθή και πλήρης εψαρμογή του άρθρου

54 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014, περί του καθεστώτος ενισχύσεων για

οπτικοακουστικά έργα, επίτων χρηματοδοτήσεων που χορηγείτο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράψου.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

προετοιμασία

Υποδομή /

ΓΙΑ ΤΗΝ
εξοπλισμός

ΚΟΠΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προσλήψεις/

ΤΗΣ
κινητικότητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενημέρωση

εκπαίδευση Χ

εμπλεκομένων

Άλλο



ΠΑΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και

λειτουργία

διαχείρισης

Διαχείριση

αλλαγών κατά

την εκτέλεση

Κόστος

συ μμετσχής

στη νέα

ρύθμιση

Αλλο

Δεν υψίσταται ιδιαίτερο κόστος από την εφαρμογή των ρυθμίσεων, πέραν της ενημέρωσης των
εμπλεκομένων.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

Α ΝΤΑ ΓΩ Ν ΊΣΜ ΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚ ΕΣ

Ο Μ ΑΔ ΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗ ΣΙ ΟΤΙ Κ ΟΤΗ ΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙ ΝΔΥΝ ΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων
Ι

στους στόχους

Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθ μιση ς

κινδύνων

‘Αλλο

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΙ ΝΔΥΝ ΩΝ

Πιλοτική

εψαρμογή



Ανάδειξη

καλών

7τρακτικών

κατά την

υλοποίηση της

ρύθμισης

Συνεχής

αξιολό’ηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν υψίσταται κίνδυνοι από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις, αντιθέτως αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι που

προαναψέρθη καν.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

21
επισύναψη).

Έιδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

βρίσκει εψαρμογή

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

Π

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

(συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

ί7)

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 4, 5, 16 και 25 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Π

Ωςπροςταάρθρα7 και8

Ο υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής της

Ι7ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων

Κανονισμός κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την

εσωτερική αγορά κατ’ εψαρμογή των άρθρων 107 και

108 της Συνθήκης, ΕΕ 1 187/1 της 26.6.2014 [Γενικός

Απαλλακτικός Κανονισμός]



Οδηγία
Π

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Π των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις
Π

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάοεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

δικαστή ρ ιο
1 (αναφέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου

Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Π

Π

Π



ΕΓι0ΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποιτοισύμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Ξ Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης

Άρθρο 3

Υφιστάμενες διατάξεις

Με τη παρ. Ι του άρθρου 3 προστίθεται παρ. 14 στο

άρθρο 448 του ν. 4957/2022 (Α 141), ως εξής:

«2. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί Των
τελικών μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Β
του Μέρους Ζ του νόμου αυτού, προστίθεται Παρ.
14 ως εξής:
«14. Η Παρ. 10 εψαρμόζεται αναλογικά και στην
περίπτωση παραίτησης Αντιπρύτανη, ανεξάρτητα
από τον χρόνο υποβολής της, ακόμα και εάν είναι
προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος,
εψόοον η θέση δεν έχει πληρωθεί. Αν παραιτηθεί
Αντιπρύτανης που έχει ορισθεί κατά τη διαδικασία
του Προηγούμενου εδαψίου ή της παρ. 10 ή αν νια
οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εαρμογή
του πρώτου εδαψίου, το Πρυτανικό Συμβούλιο
λειτουργεί και εκδίδει αποψάσεις νομίμως, εψόσον
τα υπολειπόμενα μέλη δεν είναι λιγότερα από τρία.
Οι τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων που
ελλείπουν μπορούν να ασκούνται, κατόπιν
απόΦασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, από τον
Πρύτανη ή άλλο Αντιπρύτανη.».

Το άρθρο 448 του ν. 4957/2022, είχε ως εξής:

«Αρθρο 448

Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Β

Ι. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) στα οποίο η θητεία των

υπηρετουοών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκεια

της οποίας παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών

και το αργότερο έως την 28η.2.2023 δυνάμει του εξηκοστού έκτου

άρθρου του ν. 4917/2022 (Α 67), υποχρεούνται να συγκροτήσουν το

Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8 το αργότερο έως την 31η.12.2022.

Με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατά παρέκκλιοη του άρθρου 9, η

προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών και η πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαψέροντος για την επιλογή των εξωτερικών μελών του

Συ μβουλίου Διοίκησης εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας

τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Κατ εξαίρεση σε όσα Α.Ε.Ι. η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών

Αρχών λήγει την 31η .8.2022, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται έως την

ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την

28η.2.2023 δυνάμει του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022, η

πρώτη προκηρυσσόμενη θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης και του

Πρύτανη λήγει την 31η.8.2026.

3. Τα Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών

λήγει την 31η.8.2023 ή την 31η. 8.2024 υποχρεούνται να συγκροτήσουν

το Συμβούλιο Διοίκησης και να αναδείξουν τον Πρύτανη και τους

Αντιπρυτάνεις σύμΦωνα με τα άρθρα 9 έως 11 και εντός των

προθεσμιών που τίθενται στα άρθρα αυτά.

4. Η θητεία της Δισικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Ελλάδος παρατείνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης της,

ήτοι έως τις 31.8.2023. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος υποχρεούνται

όπως συγκροτήσει το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο, σύμΦωνα

με τις διατάξεις του παρόντος, το αργότερο έως την 31η.8.2023.

5. ‘Εως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την

ανάληψη των καθηκόντων του σι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της

περ. κβ) της παρ. Ι και της Παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και όσες

αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το

Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από τσ Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.

6. ‘Οπου στις κείμενες διατάξεις αναψέρεται τσ Πρυτανικό Συμβούλιο

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, νοείται τσ Συμβούλιο Διοίκησης

του άρθρου 8, εΦόσον αυτό έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

του παρόντος. Αντίστοιχα, όπου στις κείμενες διατάξεις αναΦέρεται ότι

η Σύγκλητος ασκεί αρμοδιότητες που δεν σχετίζονται με ακαδημαϊκά και

ερευνητικά θέματα, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από το Συμβούλιο

Διοίκησης του άρθρου 8.



7. Η προκήρυξη για την επιλογή Εκτελεστικού Διευθυντή εκδίδεται εντός

αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συγκρότηση του

Συμβουλίου Διοίκησης.

8. Ως πλήρης θητεία νοε[ται αυτή που η διάρκειά της ισούται ή
υπερβαίνει το μισό της συνολικής διάρκειας της θητείας κάθε οργάνσυ.

Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.

ή Πρύτανη ή Αντιπρύτανη για χρόνο μικρότερο της πλήρους θητείας δεν

συνυΠολογίζεται στο ανώτατο όριο θητειών που τίθεται ανά περίπτωση

για κάθε αξίωμα.

9. Οι θητείες που έχουν διανυθεί ή διανύονται κατά τη δημοσίευση του

παρόντος στα αξιώματα του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του

Αναπληρωτή Πρύτανη λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του

ορίου των περ. β) και δ) της παρ. 3 του άρθρου 8 και των περ. β), δ) και

ε) της παρ. 4 του άρθρου 11. Στο ανώτατο όριο της περ. γ) της Παρ. 3 του

άρθρου 8 και των περ. γ) και δ) της Παρ. 4 του άρθρου 11 δεν

προσμετράται θητεία που έχει διανυθεί ως μέλος του Συμβουλίου

Ιδρύματος του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α 195), πριν την κατάργησή

του.

10. Με απόψαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι., που

λαμβάνεται έως Την 31η,8.2022, ορίζεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού

Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή, που αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπρύτανη του

Α.Ε.Ι. από την Ιη.9.2022, εψόσον υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του

παρόντος Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. αψυπηρετεί κατά την 31η.8.2022. Η

άσκηση καθηκόντων αΦορά αποκλειστικά στο υπόλοιπο της τρέχουσας

θητείας και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο της παρ. 3 του άρθρου

8 και της Παρ. 4 του άρθρου 11.

11. Εως τη συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και

την ανάληψη των καθηκόντων του δικαίωμα συμμετοχής στη Σύγκλητο

έχουν οι Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι., που είτε έχουν αναδειχτεί έως την

έναρξη ισχύος του παρόντος, είτε ορίζονται σύμψωνα με τη διαδικασία

της Παρ. 10.

12. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η θητεία των

υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκειά

της τιαρατάθηκε έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το

αργότερο έως την 28η.2.2023 δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου

άρθρου του ν. 4917/2022 (Α 67), με απόψαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.

δύναται να ορίζεται ως Πρύτανης ένας (1) εκ των υπηρετούντων

Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εψόσον

ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,

αψυπηρετεί την 31η.8.2022. Η άσκηση καθηκόντων Πρύτανη αφορά

αποκλειστικά στο υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας.

13. Αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., που προβλέπεται

στον παρόντα ότι ασκούνται κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού

Διευθυντή του Α.Ε.Ι., ασκούνται απευθείας από το κατά περίπτωση

αρμόδιο όργανο χωρίς Προηγούμενη εισήγηση, εφόσον δεν υψίσταται ο

Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. Συλλογικά όργανα ή επιτροπές, στα

οποία προβλέπεται η συμμετοχή του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι.,

ουγκροτούνται νομίμως, εψόσον δεν υψίσταται Εκτελεστικός

Διευθυντής στο Α.Ε.Ι. Τα εν λόγω όργανα ή οι επιτροπές

ανασυγκροτούνται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάληψης

καθηκόντων του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι.))

Άρθρο 3



Με τη παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται το άρθρο

453 του ν. 4957/2022 (Α 141 ),ως εξής:

«3. Το άρθρο 453 Του ν. 4957/2022, περί
μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Ζ του
Μέρους Ζ’, αντικαθ[οταται ως εξής:
«Αρθρο 453
Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Ζ’
Το άρθρο 69 και σι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση Του άρθρου 416 εφαρμόζονται από
το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εξής. Συμβάσεις
πρακτικής άοκησης Φοιτητών που ουνάπτονται κατά
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθ’
όλη τη διάρκειά τους, ακόμη και εάν αυτή εκτείνεται
στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, διέπονται από τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος, του Κανονισμού πρακτικής άσκησης του
Τμήματος ή του προγράμματος σπουδών.».

Άρθρο 3

Το άρθρο 453 του ν. 4957/2022,είχε ως εξής:

«Αρθρο 453

Μεταβατικές διατάξεις Κεψαλαίου Ζ

Η πρακτική άσκηση ψοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου και

δεύτερου κύκλου σπουδών που είτε έχει εκκινήσει πριν από την έναρξη

ισχύος του παρόντος είτε αναμένεται να εκκινήσει έως την 3 1.12.2022,

διεξάγεται και ολοκληρώνεται σύμψωνα με τις ισχύουσες κατά την

έναρξη του παρόντος διατάξεις και τον Κανονισμό πρακτικής άσκησης

του Τμήματος ή του προγράμματος σπουδών που ψοιτά κάθε Φοιτητής»

Με την παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται τρίτο

εδάψιο στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.

4957/2022(Α’14ι), και η περ. δ) διαμσρψώνεται ως

εξής:

«»δ) Κοσμητεία, η οποία συγκροτείται κατ’ ανάλογη
εΦαρμογή του άρθρου 31 και ασκεί κατ’ ανάλογη
εφαρμογή τις αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου του ίδιου άρθρου, εψόσον στη Σχολή
υπάρχουν τομείς. Εάν στη Σχολή δεν υπάρχουν
Τομείς, η Κοσμητεία αποτελείται από τον
Κοσμήτορα, τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, τρία (3)
μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, που αναδεικνύονται από τη
Συνέλευση της Σχολής και έναν (1) από τους τρείς (3)
εκλεγμένους εκπροσώπους των κατηγοριών των
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προοωπικού στη
Συνέλευση της Σχολής. Στην Κοσμητεία συμμετέχει
ένας (1) εκπρόσωπος ψοιτητή ανά κύκλο σπουδών
της Σχολής, εφόσον η Σχολή οργανώνει προγράμματα
σπουδών και για τους τρεις κύκλους.».

Άρθρο 4

Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4957/2022,είχε ως εξής:

«2. Ειδικά, οι Μονοτμηματικές Σχολές έχουν τα ακόλουθα όργανα:

α) Κοσμήτορα, σ οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 26 και 33,
β) Αναπληρωτής Κοσμήτορας, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες του

Αντιπροέδρου Τμήματος σύμψωνα με το άρθρο 33.

γ) Συνέλευση Σχολής, η οποία συγκροτείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του
άρθρου 29 και ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος του

άρθρου 30.

δ) Κοσμητεία, η οποία συγκροτείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου

31 και ασκεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή τις αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου του ίδιου άρθρου εψόσον στη Σχολή υπάρχουν Τομείς. Εάν

στη Σχολή δεν υπάρχουν Τομείς, η Κοσμητεία αποτελείται από τον

Κοσμήτορα, τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. της

Σχολής, που αναδεικνύονται από τη Συνέλευση της Σχολής και έναν (1)

από τους τρείς (3) εκλεγμένσυς εκπροσώπους των κατηγοριών των

μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού

Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη

Συνέλευση της Σχολής.»

Με το άρθρο 4 προστίθενται στην περ. ιο) της παρ. 1

του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α 193) εδάψιο

δεύτερο και η περ. ιο) διαμορΦώνεται ως εξής:

«ιιια) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς
τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής αυτών, το Πρόγραμμα
των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαψόρων
μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηψίων με
αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που
αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α 199),
καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη
προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά
αδύνατη τη χρήση τους νια γραψή, τον τρόπο

Η περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, είχε ως εξής:

«ια) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση ως προς τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής αυτών, το

πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαΦόρων

μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηψίων με αναπηρία και με

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναψέρονται στο άρΘρο 3 του ν.

3699/2008 (Α 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη

προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους

για γραψή, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβαοης των Θεμάτων, τον

τρόπο ορισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις
υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο

βαΘμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο ψύλαξής



Άρθρο

γνωοτοποίησης των τελικών βαθμών Των γραπτών.))

Με Τ Παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται το άρθρο

4Γτου ν. 4186/2013 (Α’193),ως εξής

«Άρθρο 4Γ

Διαδικασία υποβολής μηχανογραψικού δελτίου

Οι υποψήΦιοι ημερήοιων και εοπερινών ΓΕ.Λ. που
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάοεις, μετά από
την ολοκλήρωση Των εξετάσεων και τη
γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους
επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα,
τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες,
καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων Των
ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραΦικό δελτίο.
Σε αυτό επιλέγουν όσες σχολές, τμήματα ή
ειοαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το
επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση,
σύμψωνα με το άρθρο 4Α. Οι υποψήψιοι δύνανταινα
επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές
κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του
ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή
πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, Τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνοης, αν συντρέχει τέτοια
περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, Τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους
επίδοση.)).

Το άρθρο 4Γτου ν. 4186/2013 είχε ως εξής:

«Αρθρο 4Γ

Διαδικασία υποβολής μηχανογραψικού δελτίου

1. Οι υποψήΦιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις

πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και

τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα

πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις
πρακτικές δοκιμασίες, καθώς καιτη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων

των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραψικό δελτίο (μηχανογραψικό

δελτίο πρώτης ψάσης), Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών,

Τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο

οποίο έχουν πρόσβαση, σύμψωνα με το άρθρο 4Α. Ο αριθμός των

επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών,

τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού

πεδίου. Οι υποψήψιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, Τμήματα ή
εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού

μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της

σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια

περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

τη βαθμολογική τους επίδοση.

2. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήΦιοι που δεν έχουν

εισαχθεί σε Καμία από τις δηλωθείσες επιλογές Τους, σύμψωνα με την

παρ. 1, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραψικό δελτίο

υποψηΦίου (μηχανογραΦικό δελτίο δεύτερης Φάσης), επιλέγοντας,

χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές

κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν

πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των

ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής,

τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνοης, ον συντρέχει τέτοια περίπτωση,

την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Και τη

βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήψισι

διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία της παρ.

1. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραψικού δελτίου δεύτερης Φάσης,
σύμΦωνα μετην παρούσα, δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήΦιοι,

διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και
ορισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις των
επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και
αναβαθμσλόγησης των γραπτών, τον τρόπο ψύλαξής
τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των
β αθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των
τελικών βαθμών των γραπτών. Με την επιΦύλαξη της
Παρ. 9 του άρθρου 13Α, η απόΦαση με την οποία
καθορίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων εκδίδεται,
σύμΦωνα μετην περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 42 για
τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και την περ. β) της παρ. 2 του
άρθρου 43 για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.),
έως και τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους
εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι
πανελλαδικές εξετάσεις.)).
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σι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, σύμψωνα μετην

Παρ. Ι του άρθρου 4Δ. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηψίου

ταυτόχρονα σε σχολή, Τμήμα εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε

δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι ΕΚ.)».

Η παρ. 1 του άρθρου 4Δ του ν. 4186/2013 είχε ως εξής:

Με τη παρ. 2 του άρθρου 5 επέρχονται

τροποποιήσεις ατην παρ. Ι του άρθρου 4Δ του ν.

4186/2013 (Α 193)

α) στο δεύτερο και τρίτο εδάψιο διαγράφεται η

Φράση «πρώτης φάσης» και διορθώνεται η

νομοθετική παραπομπή,

β) προστίθεται πέμπτο εδάψιο,

και η παρ. Ι διαμορφώνεται ως εξής:

ιιΙ. Οι τελειόψοιτοι και οι υποψήψιοι, που

συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του

εκάστοτε οχολικού έτους, δύνανται να εκδηλώσουν

ενδιαψέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου οε

δημόσιο Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου

μηχανογραψικού δελτίου. Για την εφαρμογή του

προηγούμενου εδαψίου διατίθεται συγκεκριμένος

αριθμός θέσεων των δημόσιων 1ΕΚ., ο οποίος

προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου

Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, σύμφωνα μετην παρ. 7 του άρθρου

13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και

υποψήφιους των τιανελλαδικών εξετάσεων του

οικείου σχολικού έτους. Το παράλληλο

μηχανογραψικό δελτίο υποβάλλεται κατά την ίδια

περίοδο υποβολής του μηχανογραψικού δελτίου,

σύμφωνα με το άρθρο 4Γ. Οι υποψήφιοι που

συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου

σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το

μηχανογραφικό δελτίο, σύμψωνα με το άρθρο 4Γ,

όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

Απαγορεύεται η εγγραψή του υποψηφίου

ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική

κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ε.Κ.».

«1. Οι τελειόψοιτοι και σι υποψήφιοι, που συμμετέχουν στις

πανελλαδικές εξετάσεις του εκάστοτε σχολικού έτους, δύνανται να

εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε

δημόσιο 1ΕΚ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραψικού δελτίου.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαψίου διατίθεται

συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων 1ΕΚ., ο οποίος

προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του

Υπουργείου Παιδείας και Θρηοκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7 του

άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόψοιτους και υποψήψιους των

πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους. Το παράλληλο

μηχανογραψικό δελτίο υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο υποβολής

του μηχανογραψικού δελτίου πρώτης φάσης, σύμφωνα με την παρ. Ι

του άρθρου 4Γ. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές

εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το

μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το παράλληλο

μηχανογραφικό δελτίο.»

Άρθρο 5

Με τη παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίστανται τα
Η Παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 είχε ως εξής:εδάφια δέκατο και ενδέκατο της παρ. 5 του άρθρου

13 του ν. 4186/2013 (Α’193) και η παρ. 5

διαμορφώνεται ως εξής: «5. Για όσα Θέματα δεν ρυΘμίζονται ειδικότερα από τις

διατάξεις της παρούσας, για την εισαγωγή των
«5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από

τελειόψοιτων και υποψηψίων των πανελλαδικών
τις διατάξεις της παρούσας, για την εισαγωγή των

τελειόψοιτων και υποψηψίων των πανελλαδικών εξετάσεων των Ε ΠΑΛ. στην τρ ιτοβάθ μια εκπαίδευση και τα

εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. ατην τριτοβάθμια εκπαίδευση δημόσια Ι.Ε.Κ., ισχύουν σι διατάξεις που ρυθμίζουν την



και τα δημόσια 1ΕΚ., ισχύουν σι διατάξεις που

ρυθμίζουν την εισαγωγή των τελειόψοιτων και

υποψηψίων Των ΓΕΛ. ατην τριτοβάθμια εκπαίδευση

και τα δημόσια Ε.Κ., αντίστοιχα, και ιδίως τα άρθρα

4Β έως 4Δ. Οπου στις ανωτέρω διατάξεις γίνεται

λόγος για επιστημονικό πεδίο, ως προς τα ΕΠΑΛ.

νοείται ο τομέας.

εισαγωγή των τελειόψοιτων και υποψηφίων των ΓΕ.Λ. στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα δημόσια Ε.Κ., αντίστοιχα,

και ιδίως τα άρθρα 4Β έως 4Δ. ‘Οπου στις ανωτέρω

διατάξεις γίνεται λόγος για επιστημονικό πεδίο, ως προς τα

ΕΠΑΛ. νοείται ο τομέας.

Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. διαμορψώνεται

ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των

βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηψίων ανά ειδικότητα

στα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο (2)

μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με

συντελεστή που αποψασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής

και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηψίο. Ο

συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης

και μεγίστη ς τιμής, το οποίο καθορίζεται σύμψωνα με την

παρ. 4 του άρθρου 4Β.

Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

α) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που

εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς για τον

υπολογισμό της Ε.Β.Ε., λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος

μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων

των υποψηψίων στα μαθήματα των τομέων όπου

εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, Τμήματα

εισαγωγικές κατευθύνσεις.

β) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που

εντάσσονται στην κοινή ομάδα όλων των τομέων, για τον

υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος

μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων

των υποψηψίων όλων των τομέων.

γ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του

ίδιου τομέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται σε

διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, για τον υπολογισμό

της Ε.Β.Ε. λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των

βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα

εκείνης της ειδικότητας, ο μέσος όρος των οποίων είναι

μικρότερος.

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που

συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την

ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των

βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά

εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις

πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των

αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν

μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καιορισμένο

αριιμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευι3ύνσεων

από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν
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πρόσόαση. Ο αριιμός των δυνατών επιλονών δεν μπορεί

να υπερόαίνει το 20% του συνόλου των σχολών,

τμημάτων ή εισαγωγικών κατευιύνσεων, όπου έχουν

πρόσόαση, συνυπολογιζομένου και του αριιμού των

σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευιύνσεων της

Κοινής ομάδας, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του

άριρου 4Γ.

ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή

υποψηψίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Δ..

Το άρθρο 4Δ εψαρμόζεται μόνο για τους τελειόψσιτους ή
υποψηψίους, κατά περίπτωση, των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι δεν

επιδιώκουν την εισαγωγή σε αντίστοιχη ειδικότητα Ε.Κ.,

σύμψωνα με την παρ. 18 του άρθρου 34του ν.

4763/2020 (Α 254»>.

Με τη παρ. 4 του άρθρου 5 καταργείται το τελευταίο

εδάψιο στην παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν.

4186/2013 (Α 193) και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως

εξής:

«4. οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή οε σχολή,

Τμήμα ειοαγωγική κατεύθυνση είναι νο επιτύχουν

οι υποψήΦιοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάοεις: α)

την ΕΒ.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των

ειδικών μαθημάτων ή τιρακτικών δοκιμασιών της

οικείας σχολής, Τμήματος ή εισαγωγικής

κατεύθυνοης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, της

τακτικής εξεταστικής περιόδου, β) την Ε.Β.Ε. της

σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης της

τακτικής εξεταστικής περιόδου και γ) συνολικό

αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα

μαθήματα τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου

επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της

τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης

κατηγορίας ημερησίου λυκείου (Γ·Ε.Λ. ή ΕΠΑ.Λ,) στη

συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική

κατεύθυνση.».

Η παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 4186/2013 είχε ως εξής:

«4. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική

κατεύθυνση είναι να επιτύχουν οι υποψήφιοι στις ειταναληπτικές αυτές

εξετάσεις: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών

μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, της

τακτικής εξεταστικής περιόδου, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης της τακτικής εξεταστικής περιόδου και γ)

συνολικό αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα

τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών

εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης

κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή,

τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Για τον υπολογισμό του συνολικού

αριθμού μορίων της περ. γ λαμβάνεται υπόψη α αριθμός μορίων του

τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ,

ανάλογα με το ποιος είναι α μικρότερος.))

Άρθρο 5

Με τη παρ. 5 του άρθρου 5 διορθώνεται η παρ. 8 του Η παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 είχε ως εξής:

άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (4193) και η παρ. 8

διαμορψώνεται ως εξής: «8. Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις

«8. Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο τους, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4Γ μετά
με τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τη διαδικασία από την ολοκλήρωση Των επαναληπτικών εξετάσεων και τη
του άρθρου 4Γ, μετά από την ολοκλήρωση των γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης. Κατά τα λοιπά
επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των

ισχυειτο αρθρο 4Β.»



βαθμών της τελικής τους επίδοσης. Κατά τα λοιπά
ισχύει το άρθρο 4Β.».

Άρθρο 5

Με τη παρ. ό του άρθρου 5 καταργείται το τελευταίο

εδάψιο

στηνπαρ. 2του άρθρου Ι3Βτου ν. 4186/2013 (Α193)

και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε

φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας

και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το

ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του

αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους

συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά

κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Α., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο,

εοπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά

κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα

υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες

προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η

διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό

θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προύποΘέσεις για την

επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει: α) την

Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των

ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της

οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής

κατεύθυνοης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β)

την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής

κατεύθυνσης και γ) συνολικό αριθμό μορίων

τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του

αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος

επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη

σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο

ακαδημαϊκό έτος.>).

Άρθρο 5

Η παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 είχε ως εξής:

«2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση

απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία

καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού

των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές

εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό)

και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η

δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις

για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και

κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την

επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε.

του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών

δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης,

εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνοης και γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον

ίσο του εβδομήντατοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε

ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή,

τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Για τον

υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων της περ. γ λαμβάνεται

υπόψη ο αριθμός μορίων του τελευταίου επιτυχόντατηςπαρ. 1 ή 2, κατά

περίπτωση, του άρθρου 4Γ, ανάλογα με το ποιος είναι ο μικρότερος.)>

Με τη παρ. 7 του άρθρου 5 επέρχονται

Τροποποιήσεις στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου

Ι3Γτου ν. 4186/2013 (Α193):

α) τα εδάψια πέμπτο και έκτο της καταργούνται,

β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο

και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Είτε, εψόσον έχουν συμμετάσχει στις

πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Δ. ή
ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή

τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων

εισακτέων κάθε σχολής, Τμήματος εισαγωγικής

κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή

μηχανογραψικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις

Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών

μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας

Η περ. α) της Παρ. Ι Του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, είχε ως εξής:

>ιο) Είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των

ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή

τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ειοακτέων κάθε

σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με

την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε.

του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή τιρακτικών

δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης,

αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό

έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και

την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά στους

υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας

Θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και αβ) μπορεί να ασκηθεί το

11,1



σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, ον

συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά

σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, Οι οποίες

διαμορφώθη καν κατά το σχολικό έτος της τελευταίας

συμμετοχής στις ιτανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και

την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το

δικαίωμα αυτό: αα) δεν οψορά στους υποψηΦίους

που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις,

διεκδικώντας Θέσεις επιπλέον του αριθμού

εισακτέων και αβ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και

το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης

στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά

μαθήματα και Πρακτικές δοκιμασίες για την

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι Θέσεις

Που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό

(10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε

ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους

συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως

προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις

εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω

εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής

μηχανογραψικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση,

σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο και με την επιψύλαξη

ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε σχολές ή
τμήματα της περ. β της Παρ. Ι του άρθρου 4. Με

κοινή απόψαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση

συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα

ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά

κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω

ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταψέρονται στις

θέσεις των υποψηΦίων που συμμετέχουν στις

πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Α.».

Άρθρο 5

επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές

δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι Θέσεις

που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού

εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους

συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και

σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις

ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής

μηχανογραψικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση, σύμψωνα με το πρώτο

εδάψιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε

σχολές ή τμήματα της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 4, Με κοινή

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά

περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα

ποσοστά επίτου αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Στις περιπτώσεις της παρούσας εψαρμόζονται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου

4Γ. Θέσεις του οικείου ποσοστού που δεν καλύπτονται μετά την

ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 4Γ, μεταφέρονται

διαδοχικά: ι) στις θέσεις των υποψηψίων που συμμετέχουν στις

πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. και ι) στις θέσεις των

υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των

ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., εψόσον οιπρος μεταψορά θέσεις ανήκουν σε σχολές,

τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες παραμένουν κενές

Θέσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής

μηχανογραψικού δελτίου πρώτης Φάσης των υποψηψίων των

ημερήσιων ΓΕ.Λ. και ημερήσιων ΕΠΑ.Λ, που συμμετείχαν στις

πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους,»

Η περ. ε) της παρ. Ι του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 είχε ως εξής:

Με τη παρ. 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται η περ. ε)

της παρ. Ι του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α193),

ως εξής:

«ε) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής, σύμψωνα
με το άρθρο 4Γ, της δήλωσης προτίμησης
(μηχανογραψικού) των υποψηΦίων, μαθητών και
αποψοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις, καθώς και των αποψοίτων της περ. α) της
παρ. Ι του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.».

Άρθρο 5

«ε) Το ποσοστό των δυνατών επιλογών σχολών, τμημάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήΦιοι,

σύμψωνα μετην Παρ. Ι του άρθρου 4Γ, και την παρ. 5 του άρθρου 13, ο

χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής, σύμψωνα με το άρθρο 4Γ, της

δήλωσης ή των δηλώσεων προτίμησης (μηχανογραψικού) των

υποψηψίων, μαθητών και αποψοίτων, που συμμετείχαν στις

πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποψοίτων της περ. α’ της παρ.

Ι του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η

απόψαση καθορισμού του ποσοστού των δυνατών επιλογών δύναται να

εκδίδεται ή να τροποποιείται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και

αψορά στις προύποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του

επόμενου σχολικού έτους.»



Με τη παρ. 9 του άρθρου 5 επέρχονται

τροποποιήσεις στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.

2725/1999 (Α121):

α) στο τρίτο εδάΦιο διορθώνεται η νομοθετική

παραπομπή,

β) το έκτο εδάψιο καταργείται

και η παρ. 8 διαμορΦώνεται ως εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν Ιη έως δη νίκη σε

θερινούς ή χειμερινσύς Ολυμπιακούς Αγώνες ή Ιη

έως δη νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή Ιη έως 3η

νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών

γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων

νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοψαρίζουν

παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών

γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που

καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον

παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε

οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής

τους και εγγράψονται σε αυτό, καθ υπέρβαση του

αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις

ισχύουσες κάθε ψορά διατάξεις, με την προϋπόθεση

ότι έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει

συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες

επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση.

Αθλητής ή αθλήτριο που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε

θερινσύς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως

8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών γυναικών,

νέων ανδρών νέων γυναικών, εψήβων νεανίδων, 4η

έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

ανδρών γυναικών, Ιη έως 3η νίκη σε Παγκόσμια

Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, Ιη έως 3η νίκη

στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, Ιη έως 3η

νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή
επιτυγχάνει ή ισοψαρίζει Παγκόσμια

πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών νέων

γυναικών, εψήβων νεανίδων, εισάγεται στα

Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράψεται σε αυτά, καθ υπέρβαση

του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμψωνα

με τις ισχύουσες κάθε Φορά διατάξεις με την

επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που

ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας.

Περαιτέρω Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής

διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος

αθλητών και αθλητριών, με την προϋπόθεση της

συνδρομής όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάψιο της

παρούσας, στις Σ.ΕΦ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, Τμήμα

εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. Οι υποψήψισι

υποβάλλουν μηχανογραΦικό δελτίο μετά την

ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων,

σύμψωνα με τους όρους που ισχύουν για τους

υποψηψίους της κατηγορίας τους. Προϋποθέσεις

εισαγωγής σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική

κατεύθυνση συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της

Η παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είχε ως εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως δη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς

Ολυμπιακούς Αγώνες ή Ιη έως δη νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή Ιη

έως 3η νίκη οε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων

ανδρών νέων γυναικών, εψήβων νεανίδων ή που επιτυγχάνσυν ή
ισοψαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών γυναικών σε

άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες

κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε

οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράψονται

σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε ψορά διατάξεις, μετην προϋπόθεση ότι

έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε

ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση.

Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή
χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους

Αγώνες ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων

νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών

γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων

κορασίδων, 1η έως 3 η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, Ιη

έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή
ισοψαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών νέων

γυναικών, εΦήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται

σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιψύλαξη της

συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο πρώτο εδάψιο της

παρούσας.

Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την

έννοια του παρόντος αθλητών και αθλητριών, με την προϋπόθεση της

συνδρομής όσων ορίζονται στο πρώτο εδάψιο της παρούσας, στις

Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. Οι

υποψήφιοι υποβάλλουν μηχανογραψικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση

των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για

τους υποψηψίους της κατηγορίας τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε

σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της

ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος

ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής,

Τμήματος εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση

και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και

β) η συγκέντρωση συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον ίσου με το

εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου

εισαχθέντος ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο

ακαδημαίκό έτος, σύμψωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193). Για τη

συνδρομή της περ. 8 λαμόάνεται υπόψη ο αριι9μός μορίων του

τελευταίου επιτυχόντα της παρ. Ι ή 2, κατά περίπτωση, του

άριρου 4Γτου ν. 4186/2013, ανάλογα με το ποιος είναι ο μικρότερος.

Το σύνολο των μορίων των υποψηψίων της παρούσας εξάγεται ύστερα

από προσαύξηση του αριθμού των μορίων που προκύπτει από τη

βαθμολογική τους επίδοση ως ακολούθως:

1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,

παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση νια εισαγωγή σε σχολή

ή τμήμα Α.Ε.Ι..



ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των ΕΒ.Ε. του

ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή
πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος

ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, Εάν συντρέχει τέτοια

περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής, Τμήματος

εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση

συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον ίσου με το

Εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού Των μορίων του

τελευταίου ειοαχθέντος ανά σχολή, Τμήμα

εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος,

σύμψωνα με τον ν. 4186/2013 (Α 193). Το σύνολο

των μορίων των υποψηψίων της παρούσας εξάγεται

ύστερα από προσαύξηση του αριθμού των μορίων

που προκύπτει από τη βαθμολογική τους επίδοση ως

ακολούθως:

1) Για 7η έως 8η νίκη οε θερινούς ή χειμερινούς

Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό

(30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα

Α.Ε.Ι..

2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια

Πρωταθλή ματα ανδρών γυναικών, παρέχεται

Τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση νια εισαγωγή

σε σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για Ιη έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων

κορασίδων ή για την επίτευξη ή ιοοψόριοη

παγκόσμιας επίδοσης παίδων κορασίδων, Παρέχεται

25% προσαύξηση για Εισαγωγή σε σχολή ή Τμήμα

Α.Ε.Ι..

γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα

νέων ανδρών νέων γυναικών, εψήβων νεανίδων,

παρέχεται προοαύξηση Τριάντα τοις εκατό (30%) για

εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

ό. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα

παίδων κοραοίδων, παρέχεται προοαύξηση Τριάντα

πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

και 15% ιτροοαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή Τμήμα

Α.Ε.Ι.

3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό

Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, παρέχεται

Τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή

σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για Ιη έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό

Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, ή για την

επίτευξη ή ισσψάριση ευρωπαϊκής επίδοσης Παίδων

κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις

εκατό (40%) για εισαγωγή στα

Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για Εισαγωγή σε

σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά

Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων γυναικών,

εψήβων νεανίδων, Παρέχεται τριάντα τοις εκατό

(30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦ.Α.Α. και

20% προσαύξηοη για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα

2) α. Για 7η έως 8η νίκη οε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών,

Παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προοαύξηση για εισαγωγή οε σχολή

ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων κορασίδων ή για

την επίτευξη ή ισοψάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων κορασίδων,

Παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων

γυναικών, εΦήβων νεανίδων, Παρέχεται προοαύξηση Τριάντα τοις εκατό

(30%) για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων,

παρέχεται προσαύξηση Τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για Εισαγωγή στα

Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για Εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών

γυναικών, Παρέχεται Τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση γιο

εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωταθλήματα παίδων

κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοψόριση Ευρωπαϊκής επίδοσης

παίδων κορασίδων, Παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις εκατό (40%)

για εισαγωγή οτα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για Εισαγωγή σε

σχολή ήτμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωταθλήματα νέων ανδρών

νέων γυναικών, εψήβων νεανίδων, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%)

προσαύξηση για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για

Εισαγωγή σε σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι..

6. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωταθλήματα παίδων

κορασίδων, παρέχεται προοαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για

εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προοαύξηση

για Εισαγωγή οε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

4) Για Ιη έως 3 η νίκη οε Μεσογειακούς Αγώνες, Παρέχεται τριάντα τοις

εκατό (30%) προσαύξηση για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε

τοις εκατό (15%) προσαύξηση για Εισαγωγή σε άλλη σχολή ή Τμήμα

Α.Ε.Ι..

5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας Παρέχεται

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηοη για εισαγωγή οε άλλη σχολή

Τμήμα Α.Ε.Ι..

Ολες Οι ανωτέρω διακρίσεις αψορούν αθλήματα ή αγωνίσματα

αθλημότων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα

νόμο αθλητικές ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να

αναγνωρισθούν ως διακρίσεις σι νίκες σε Παγκόσμια Πανευρωπαϊκό

πρωταθλήματα, Είναι να ισχύουν σι προϋποθέσεις που Ισχύουν για τις

αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.

5α) Για Ιη έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, Παρέχεται

είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προοαύξηοη για Εισαγωγή σε σχολή ή Τμήμα

Α.Ε.Ι..

6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών

Παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) πρσσαύξηση για εισαγωγή στα

Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
Τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών Παρέχεται

είκοσι τοις εκατό (20%) ττροσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και

οκτώ τοις εκατό (8%) για Εισαγωγή σε άλλη σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται

είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και

επτά τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή Τμήμα Α.Ε.Ι..Α.Ε.Ι..



δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά

Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, Παρέχεται

προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή

στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%)

προσαύξηση για εισαγωγή σε οχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

4) Για Ιη έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες,

Παρέχεται Τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για

εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό

(15%) προοαύξηοη για ειοαγωγή σε άλλη σχολή ή
Τμήμα ΑΕΙ..

5) Για Ιη έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Νεότητας Παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα

Α.Ε.Ι..

‘Ολες σι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή
αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από

αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές

ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να

αναγνωρισθούν ως διακρίσεις σι νίκες σε Παγκόσμια

ή πανευρωπαίκά πρωταθλήματα, είναινα ισχύουν οι

προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες

διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του

παρόντος.

5α) Για Ιη έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς

αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%)

7τροσαύξηοη για Εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

6) α. Για Ιη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των

κατηγοριών παρέχεται Είκοσι τοις εκατό (20%)

προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα

τοις εκατό (10%) για Εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 2η νίκη σε τιανελλήνιους αγώνες όλων των

κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)

προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ

τοις εκατό (8%) για Εισαγωγή οε άλλη σχολή ή τμήμα

Α.Ε.Ι..

γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των

κατηγοριών παρέχεται είκοσι τσις εκατό (20%)

πρσσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά

τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα

Α.Ε.Ι..

δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοψαρίζει

πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των

κατηγοριών λαμβάνει τσ αντίστοιχο ποσοστό

πρσσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη

σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή
την αθλήτρια που κατακτά Ιη νίκη στην αντίστοιχη

κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην

παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών

αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι

(6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική

αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλη μα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις νια την αναγνώριση

διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των

κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη

δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια

επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο

ποσοστό πρσσαύξησης για εισαγωγή στα Τ,Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή
τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά Ιη

νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην

παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων απαιτείται η

συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική

αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους

πανελλήνισυς αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην

αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για

τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα, η

συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών

από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να

αψορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από

αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα

ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα Πρέπει να έχει συμμετοχή σε

περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης και

παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών

της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του

αριθμού, των υπό των οικείων Κανονισμών του αθλήματος ή του

αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/ τριών να

συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των

ποσοστών του προηγουμένου εδαψίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην

αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, ον προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο

ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό

υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται

στρογγυλοποίηση στην αμέσως Προηγούμενη ακέραιη μονάδα. ‘Οταν

πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνιομα ή για μορψή

τέτοιου αθλήματος που σύμψωνα με τους κανονισμούς της οικείας

παγκόσμιας ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής

ομοσπονδίας, διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές

της δυάδας να ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση στο

συγκεκριμένο άθλημα.

7) Για Ιη έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Παρέχεται

Είκοσι τοις εκατό (20%) προοαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ .Α.Α. και γιο

εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις

εκατό (8%) για την Ιη νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα

τοις εκατό (4%) για την 3 η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη

διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση σι προϋποθέσεις που ισχύουν

για τους πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα,

λογιζομένων, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, των

σχολικών ομάδων ως σωματείων.

Σε περίπτωση που μαθητής αθλητής κατακτήσει Ιη νίκη, τόσο σε

Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε

τα Προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την

εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται

κατά μία ποσοστιαία μονάδα επί του μεγαλύτερου ποσοστού.

Επιψυλασσομένων των οριζομένων στο Πρώτο εδάψιο της παρούσας,

όλοι σι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από

τις αναφερόμενες στις περ. Ι έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα

Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό Είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε

αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις εκατό

(3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε

άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..



διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον

σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και,

Προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή

στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον

αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά

αγώνισμα, η δε διάκριση να αψορά άθλημα ή
αγώνισμα αθλήματος Που καλλιεργείται από

αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο

ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο

αθλητής θο Πρέπει να έχει συμμετοχή σε

περισσότερους από τους μισούς αγώνες της

διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός

των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας

του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%)

του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του

αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος,

δικαιουμένων αθλητών/ τριών να συμμετάσχουν στη

διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των

ποσοστών του προηγουμένου εδαψίου γίνεται

στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη

μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή
μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν

το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό

της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηοη

στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν

πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα

ή για μορψή τέτοιου αθλήματος που σύμΦωνα με

τους κανονισμούς της οικείας Παγκόσμιας

ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής

αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγεται οε δυάδες,

απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να

ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική

αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

7) Για Ιη έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς

Αγώνες Παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%)

προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για

εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται

προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την Ιη νίκη, έξι

τοις εκατό (6%) γιατη 2η νίκη και τέσσερα τοις εκατό

(4%) για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι

ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η

διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους

πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω

αναΦερόμενα, λογιζομένων, για την εψαρμογή της

παρούσας περίπτωσης, των σχολικών ομάδων ως

σωματείων.

Σε περίπτωση που μαθητής αθλητής κατακτήσει Ιη

νίκη, τόοο σε Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες όσο

και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα

κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την

εισαγωγή στα Τ.Ε,Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα

Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα

επίτου μεγαλύτερου ποσοστού.

Επιψυλαοοομένων των οριζομένων στο πρώτο

εδάψιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που

Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της

παρούσας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του

αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εΦόσον το τμήμα

εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος

στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητήτ μπορεί να μετεγγραψεί,

κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της

έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο

ανήκει και προττονείται, εκπαιδευτικό Ιδρυμα, το οποίο χορηγεί την

ειδικότητα αυτή, με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου

οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που

αναψέρονται στις περ. Ι έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως

επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή
μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό

υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν

λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται

στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να

υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής

ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε

Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια

Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών

ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εΦήβων νεανίδων, και

έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραψικά από τον

τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραψεί, κατόπιν

αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό

εκπαιδευτικό Ιδρυμα, κατά περίπτωση, με απόΦαση του αρμοδίου

οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από

εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του

δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα

αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να Είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς

διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία

υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοιτοιείται με

βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο,

Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα

αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού.



έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις

αναψερόμενες στις περ. Ι έως και 7 της παρούσας,

εισάγονται στα Τ.ΕΦ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις

εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των

εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις

εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των

ειοακτέων οε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή Τμήμα

ΑΕΙ..

Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά

τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να

ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο

οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εψόσον το τμήμο

εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την

ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η

διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραψεί, κατόπιν

αιτήοεώς του,στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον

τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου

αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και

προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί

την ειδικότητα αυτή, με απόψαση του αρμοδίου

οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου

οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που

αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναώέρονται στις

περ. Ι έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως

επόμενη ακέραιη μονάδα, αν Προκύπτει δεκαδικό

υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της

ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι

μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν

λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση,

οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη

μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1)

τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι.

Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική

αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς

Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια

Πρωταθλήματα ή ΠανευρωτιαΙκά Πρωταθλήματο

των κατηγοριών ανδρών γυναικών, νέων ανδρών

νέων γυναικών, εψήβων νεανίδων, και έχει εισαχθεί

σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραψικά από

τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να

μετεγγραψεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο

πλησιέστερο προς Τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό

ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόψαση του αρμοδίου

οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου

οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να

συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το

δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι

ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους



δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της

σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοποιείται με

βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον

παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το

σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία

επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού.».

προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία

«ΑΚΡ0ΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» - Τροποποίηση άρθρου 14 ν.

4708/2020

Στο άρθρο 14 του ν. 4708/2020 (Α’ 140), περί

μεταβατικών διατάξεων, επέρχονται οι εξής

Τροποποιήσεις: α) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς

την Προθεσμία διορισμού του Διευθυντή του

ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, β) η παρ. 3 τροποποιείται ως προς

την Προθεσμία συγκρότησης της Διεθνούς

Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 9, γ) η Παρ. 4

τροποποιείται ως προς την Προθεσμία υποβολής

στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προς

έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του

ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, δ) προστίθεται παρ. 6, και το

άρθρο 14 διαμσρψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

1. Με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην

Εψημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 1.3.2022

συγκροτείται το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,

τηρουμένης της διαδικασίας των άρθρων 20-23 του

ν. 4735/2020 (Α’ 197).

2. Με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην

Εψημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 31.12.2023,

διορίζεται ο Διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ γιο

θητεία δύο (2) ετών, κατά παρέκκλιση των

οριζόμενων στην παρ. Ι του άρθρου 5.

3. Με απόψαοη του Υπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην

Εψημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 3112.2023,

συγκροτείται η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή του

άρθρου 9.

4. Εντός δύο (2) ετών από τον διορισμό του, το Δ.Σ.

του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ υποβάλλει στον Υπουργό

Πολιτισμού και Αθλητισμού προς έγκριση τον

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ

ΑΚΡΟΣ.

Μεταβατικές διατάξεις

1. Με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που

εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως έως την

Ιη.3.2022 συγκροτείται το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, τηρουμένης της

διαδικασίας των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197). 2. Με

απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται και

δημοσιεύεται στην Εψημερίδατης Κυβερνήσεως εντός έξι (6) μηνών από

τη δημοσίευση της απόψασης της παρ. 1, διορίζεται ο Διευθυντής του

ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ για θητεία δύο (2) ετών, κατά παρέκκλιση των

οριζόμενων στην Παρ. Ι του άρθρου 5.

3. Με απόψαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που

εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως εντός έξι

(6) μηνών από τη δημοσίευση της απόψασης της παρ. 1, συγκροτείται η

Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 9.

4. Εντός ενός (1) έτους από τον διορισμό του, το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ

ΑΚΡΟΣ υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προς

έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ.

5. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, με κοινή

απόψαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών και

Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των

ενδιαψερόμενων, να αποσπώνται στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ για ένα (1) έτος,

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) υπάλληλοι του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μόνιμοι ή με σύμβαση

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,

Άρθρο ό Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του νομικού Άρθρο 14 ν. 4708/2020 (4’ 140)



5. Κατά το Πρώτο έτος λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ

ΑΚΡΟΣ, με Κοινή απόψαση των αρμοδίων οργάνων

των Υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού και

Αθλητισμού επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των

ενδιαψερόμενων, να ατιοσπώνται στο ΑΚΡΟΠΟΛ

ΑΚΡΟΣ γιο ένα (1) έτος, κατά παρέκκλιση των

κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) υπάλληλοι του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μόνιμοι ή
με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστσυ

Χρόνου.

6. Μέχρι την πλήρη διοικητική λειτουργία Του

ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ με διορισμό Διοικητικού

Συμβουλίου, Διευθυντή και διορισμένο ή
ατιοσπασμένο προσωπικό τουλάχιστον έξι (6)

ατόμων, Φορέας λειτουργίας για Τις ανάγκες

υλοποίησης της πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» με Μ15 5153438 στο

Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014ώ020, από την

ημερομηνία ένταξης, νοείται το Υπουργείο

Πολιτισμού και Αθλητισμού και αρμόδια Υπηρεσία

του Φορέα Λειτουργίας, η Γενική Διεύθυνση

Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού

και Αθλητισμού.».

Άρθρο 7

Ορισμός δύσκολου οπτικοακουστικού έργου —

Προσθήκη Περ. η) στην Παρ. Ι άρθρου 2 ν.

3905/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3905/2010 (Α 219),

περί ορισμών, προστίθεται περ. η) ως εξής:

« (η) «Δύσκολο Οπτικοακουστικό Εργο» αναψορικά

με τις χρηματοδοτήσεις ή επιδοτήσεις που χορηγεί το

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράψου, νοείται το

κινηματογραφικό έργο τσ οποίο πληροί τουλάχιστον

μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ηα) Το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική

γλώσσα. Χρήση μικρής ή περιορισμένης έκτασης

άλλων γλωσσών δεν αναιρεί την πλήρωση της

προϋπόθεσης αυτής.

ηβ) Αποτελεί το πρώτο ή τσ δεύτερο έργο ενός

σκηνοθέτη ή παραγωγού,

ηγ) αποτελεί έργο προϋπολογισμού έως πεντακόσιες

χιλιάδες (500.000) ευρώ,

ηδ) αποτελεί ταινία μικρού μήκους ή έργο

τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ),

ηε) έχει περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής

εκμετάλλευσης.».

Άρθρο 2 ν. 3905/2010 (Α’ 219)

Ορισμοί

1. Για την εΦαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι Ορισμοί:

(α) “Κινηματογραψικό έργο’ είναι εκείνο που αποτυπώνεται σε υλικό

Φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου, οποιασδήποτε διάρκειας και

προορίζεται για προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες, όποιο και αν

είναι τσ περιεχόμενο και όποιες και αν είναι οι μέθοδοι, τα μέσα και τα

υλικά, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή
την προβολή του, είτε είναι ήδη γνωστά είτε εφευρεθούν στο μέλλον.

(β) “Κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους” είναι το κινηματογραψικό

έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε είναι έργο τεκμηρίωσης

(ντοκιμαντέρ) Είτε είναι κινουμένων σχεδίων και έχει διάρκεια

τουλάχιστον εξήντα λεπτά.

(γ) “Κινηματογραψικό έργο μικρού μήκους” είναι το κινηματογραψικό

έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο Είτε είναι έργο τεκμηρίωσης

(ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων σχεδίων και έχει διάρκεια λιγότερο

από εξήντα λεπτά.

(δ) “Ειδικός Φόρος” είναι σ Φόρος που σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 60 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α·) επιβάλλεται στην τιμή των

κινηματογραψικών εισιτηρίων και διατίθεται για την ανάπτυξη της

κινηματογραφικής τέχνης και βιομηχανίας.

(ε) Ως “Επιχείρηση Αιθουσών” νοείται κάθε επιχείρηση που ασκεί

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αντικείμενο την εκμετάλλευση

κινηματογραψικής αίθουσας ή αιθουσών, σε στεγασμένους χώρους

(χειμερινός κινηματογράφος) ή σε υπαίθρισυς χώρους (θερινός

κινηματογράφος), οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο, με μία ή δύο



Άρθρο 8

Προσθήκη αρμοδιότητας στο Διοικητικού

Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου

Κινηματογράψου — Προσθήκη περ. ια) στην παρ. 7

άρθρου 13 ν. 3905/2010

Στην Παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 3905/2010 (Α 219),

περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συ μβουλίου,

προστίθεται περ. ια) ως εξής:

«(ια) Διαπιστώνει, μετά από εισήγηση του Γενικού

Διευθυντή, εάν μία κινηματογραψική Ταινία αποτελεί

Δύσκολο Οπτικοακουστικό ‘Εργο, ούμψωνα με τις

προϋποθέσειςτηςπερ (η)τηςπαρ. Ιτου άρθρου 2.».

Άρθρο 13 ν. 3905/2010 (Ν 219)

Διοικητικό Συμβούλιο

οθόνες προβολής κινηματογραφικών έργων, που λειτουργούν υπό την

ίδια επωνυμία ή / καιτο οήμα της ίδιας επιχείρησης.

)στ) Ως “Παραγωγός Κινηματογραφικού Εργου” νοείταιο κατάτο εδάψιο

β· της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α’) παραγωγός

υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας.

)ζ) Ως “Συντελεστής Κινηματογραφικού ‘Εργου” νοείται το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει δημιουργικές, καλλιτεχνικές ή
τεχνικές υπηρεοίες ή / και εξοπλισμό στον παραγωγό γιατην Παραγωγή

κινηματογραψικού έργου.

1. Το Ε.Κ.Κ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή

θητεία, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού. Τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι Πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του

ελληνικού ή Παγκόσμιου κινηματογράφου, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να

προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων και

των Επιστημών ή να διαθέτουν αξιόλογη πείρα στη διοίκηση

οργανισμών ή επιχειρήσεων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου, Πάντως όχι πέραν των έξι μηνών.

Με την απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το

υπόλοιπο της θητείας του Προκατόχου του.

3. Με κοινή απόψαοη των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και

Αθλητισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση.

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

συμπληρώνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μέλος

εκπέσει ή παραιτηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητά του

πριν από τη λήξη της θητείας του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του

Προέδρου του, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Ο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συ μβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη

και Εισηγείται τα θέματά της μόνος ή με τη σύμπραξη μέλους ή μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει,

χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ., ο οποίος

εκτελεί χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα των

αρμοδιοτήτων του. χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ε.Κ.Κ., ο

οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού

Συμβουλίου.

6. Αν ο Πρόεδρος ελλείπει, είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από

τον Αντιπρόεδρο. Σε Περίπτωση που ο Πρόεδρος ελλείπει, η

αναπλήρωση του από τον Αντιπρόεδρο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν

των τριών μηνών.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα

που αψορούν τη διοίκηση και διαχείριση του Ε.Κ.Κ., με εξαίρεση τα

Θέματα γιατα οποία αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής.

Ιδίως έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Χαράσσει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την πολιτιστική

_πολιτική και στρατηγική του Ε.Κ.Κ. μέσα στο Πλαίσιο της κείμενης



Άρθρο 9

Χορήγηση αποζημίωσης στους εισηγητές των

Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού

και Αθλητισμού - Τροποποίηση άρθρου 16 ν.

4761/2020

1. Το Πρώτο εδάψιο της ιτερ. κ) της παρ. Ι του άρθρου

16 του ν. 4761/2020 (Α’ 248). περί της χορήγησης

αποζημίωσης από τον Οργανισμό Διαχείρισης και

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων στα μέλη και στους

γραμματείς του Κεντρικού Αρχαιολογικού

Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και του

Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων για τη

νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και των οικονομικών

δυνατοτήτων του.

β) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τον εσωτερικό

κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. και τον υποβάλλει προς οριστική

έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γ) Αποδέχεται δωρεές, εισψορές, χορηγίες, συνάιττει δάνεια και

προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων.

δ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο τσ προσωπικό

του Ε.Κ.Κ..

ε) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τον ετήσιο

προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό

απολογισμό, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλει στον Υπουργό

Πολιτισμού και Αθλητισμού.

στ) Χορηγεί, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, Πιστοποιητικό

Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηματσγραικού Εργου.

ζ) Χορηγεί, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, βεβαίωση για τον

συντελεστή ενίσχυσης Κινηματογραικού ‘Εργου.

η) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και δημοσιεύει

τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, καθώς και τους

σχετικούς ειδικούς κανονισμούς.

θ) Διενεργεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων του Γενικού Διευθυντή.

ι) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την ανάθεση, σε

συμβούλους αναγνώστες και σε επιτροπές αξιολόγησης των αιτήσεων

χρηματοδότησης προς το Ε.Κ.Κ., σύμψωνα με όσα προβλέπονται στον

Κανονισμό Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων γιατα όργανα αξιολόγησης.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία ψορά τσ μήνα

στην έδρα του Ε.Κ.Κ. και είναι σε αιταρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον

τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η

αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις

του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηψία των παρόντων. Σε περίπτωση

ισοψηψίας υπερισχύει η ψήψος του Προέδρου. Τρεις τουλάχιστον

ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου απευθύνει στα μέλη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται η

ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης. Για τις συζητήσεις και τις αποψάσεις τηρούνται πρακτικά σε

ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράψονται από τους παρόντες στη

συνεδρίαση.

9. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τις

συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν

των τριών μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση

του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 16 παρ. Ι περ. κ) του ν. 4761/2020

κ) Τη χορήγηση αποζημίωσης στους εισηγητές, στα μέλη και στους

γραμματείς του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβούλιου

Μουσείων και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων του ν.

4858/2021 )Α’ 220), για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των

οργάνων. Το ύψος και σι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης

καθορίζονται με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και

Πολιτισμού και Αθλητισμού.



συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των εν λόγω

οργάνων, τροποποιείται ως προς την πρόβλεψη ότι

αποζημίωση γιο τη συμμετοχή τους στις

συνεδριάσεις των εν λόγω Οργάνων Θα χορηγείται

και στους εισηγητές, και η περ. κ) διαμορψώνεται ως

εξής:

«κ) Τη Χορήγηση απσζημ[ωσης στα μέλη, στους

εισηγητές και στους γραμματείς του Κεντρικού

Αρχαιολογικού Συ μβουλίου, του Συ μβουλίου

Μουσείων και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων

Μνημείων του ν. 4858/2021 (Α’ 220), για τη

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων. Το

ύψος και Οι προϋποθέσεις χορήγησης της

αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόψαση των

Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και

Αθλητισμού.».

30 Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης

ρύϋμισης που προόλέπουν Καταρ)ιούμενες διατάξεις

κατάργηση

_____________________________________________

Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.

497/2Ο22(Α’141),η οποία είχε ως εξής:

«2. Με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εντός δέκα (10)

ημερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας
Αρθρο3παρ.5 ,

των εκπροσωπων των ψοιτητων στις Συνελευσεις των

Τμημάτων, συγκαλείται σε συνεδρίαση το σύνολο των

εκλεγέντων εκπροσώπων των ψοιτητών στις

Συνελεύσεις των Τμημάτων για τη συγκρότηση του

Συμβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι.)>
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ΕΟ ,\ΟΗΣΤΗ[Ο ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση

και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία

“ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ -

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ιονιΕ-ι9 και την

προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα εξής:

Ι. Παρέχεται το δικαίωμα σε ‘Ελληνες φοιτητές που φοιτούν Κατά ΤΟ

ακαδημαϊκό έτος 2022 — 2023 σε Πανεπιστήμια της Ουκρανίας, να αιτηθούν

άπαξ τη μετεγγραφή τους σε αντίστοιχο Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, η οποία πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις

και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού μετεγγραφόμενων ανά

Τμήμα, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και διαδικασία.

2. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την

καθαριότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου

Αιγαίου, από τη λήξη τους έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

3. Ρυθμίζονται λοιπά ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευμάτων, μεταξύ άλλων, σχετικά με:

- τη συγκρότηση της Κοσμητείας και τον ορισμό Αντιτιρύτανη σε

περίπτωση παραίτησης του ήδη υπηρετούντος,

- τις συμβάσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών,

- την Προθεσμία καθορισμού του προγράμματος εξετάσεων της τακτικής

εξεταστικής περιόδου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

- τη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους

ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Α.,

Ι



- το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο προς κάλυψη θέσης
καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., με ειδική πρόβλεψη για απαγόρευση
εγγραφής του υποψηφίου Ταυτόχρονα σε σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική

κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ι.Ε.Κ.,

- τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής και την πρόσβαση παλαιών
αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

- τις προϋποθέσεις προσαύξησης μορίων σε διακρινόμενους αθλητές, για

την εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

4. Μετατίθενται προθεσμίες του άρθρου 14 του ν.4708/2020 αναφορικά με
τη διοικητική συγκρότηση του φορέα ‘ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ”.

5. Δίνεται η έννοια του όρου «Δύσκολο Οπτικοακουστικό ‘Εργο», και
παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Κέντρου
κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.), η αρμοδιότητα να διαπιστώσει, μετά από εισήγηση
του Γενικού Διευθυντή, εάν μία Κινηματογραφική ταινία αποτελεί «Δύσκολο
Οπτικοακουστικό Έργο», σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

6. Εμπλουτίζεται η αρμοδιότητα του Οργανισμού Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ως προς τις κατηγορίες των
δαπανών στις οποίες δύναται να προβαίνει, για την εκπλήρωση των σκοπών
του.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα
Οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού τιροϋτιολογισμού και του τιροϋΙιολογισμού των
οικείων Ανωτάτων Εκτιαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. / φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους φοίτησης των Ελλήνων

φοιτητών που φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 — 2023 σε Πανεπιστήμια
υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού μετεγγραφόμενων ανά Τμήμα.

Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός
αιτούντων κ.λπ.).

ΙΙ. Επί του τιροϋτιολογισμού του ΓεωΙιονικού ΠανεΙιιστημίου Αθηνών
και του τιροώιολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται γιο την



καθαριότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου,
για το χρονικό διάστημα μέχρι την 3111.12.2022, ανέρχεται στο ποσό των 44,1
χιλ. ευρώ περίπου, για τις συμβάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και στο ποσό των 92,1 χιλ ευρώ περίπου, για τις συμβάσεις του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αθήνα, 28 Σετιτεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ11
28.09.2022 19:06

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο σχέδιο
νόμου «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την
επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ -

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΞΟ7Ι1Ξ-Ι9 και την προστασία
της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται τα

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
οικείων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. / φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους φοίτησης των Ελλήνων
φοιτητών που φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 — 2023 σε Πανεπιστήμια της
Ουκρανίας, σε περίπτωση μετεγγραφής τους στα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθ’
υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού μετεγγραφόμενων ανά Τμήμα.

Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός
αιτούντων κ.λπ.) και Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων Α.Ε.Ι.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φορείς ττ Γενικής
Κυβέρνη ση)

Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑΘηνών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η εν λόγω δαπάνη, για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η122022,

ανέρχεται στο ποσό των 44,1 χιλ. ευρώ περίπου, για τις συμβάσεις του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου ΑΘηνών και στο ποσό των 92,1 χιλ. ευρώ περίπου, για τις
συμβάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού των εν λόγω Πανεπιστημίων.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ςιικτο ΙΑΙΚΟΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


