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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 

άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Άρθρο 1

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

1. Από 1.10.2018 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), με έδρα την Άρτα καταργείται 
ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδι-
καίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και 
εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, 
χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος 
υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προ-
σώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας 
για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία 
και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν ανήκουν σε Τομείς 
μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Εκκρεμείς δίκες 
με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται από το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές 
αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ισχύουν 
έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως 
σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις 
υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα 
τα έργα-προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που 
αυτός έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρη-
ματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν 
έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμ-
βάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα 

Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) εν-
σωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και χρέη προϊσταμένου της 
μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστά-
μενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επι-
στημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακο-
λουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου 
τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και 
προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων 
με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων 
μελών. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης μετέχει 
έως την 31.12.2020, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτρο-
πής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπεί-
ρου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο 
ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή 
εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών Δ.Ε.Π. της 
επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί από την
1.10.2018 έως την 31.8.2022 Συμβούλιο Ένταξης, στo 
οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1.10.2018 Πρύτα-
νης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες 
κατά την 1.10.2018 Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 
καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης ακα-
δημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
ως μέλη. Το Συμβούλιο Ένταξης είναι αρμόδιο για τη 
διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη διασφάλιση 
της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών 
των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, κατά τη μεταβατική 
περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως:

α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη 
λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπου-
δών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,

β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή 
των αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του 
αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4.α) Μετά την περίπτωση α΄ του άρθρου 66 του
ν. 4415/2016 (Α΄159) προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής:

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 19

Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα

Μουσικών Σπουδών

του Ιονίου Πανεπιστημίου και

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 20

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

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

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

Άρθρο 21

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς

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

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

α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και 
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