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Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Άρθρο 1

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συ-
νίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών 
κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό 
την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιο-
τήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης 
στους μαθητές. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της 
πιλοτικής δράσης, ο αριθμός, η διάρκεια και το περιε-
χόμενο των νέων θεματικών κύκλων και των επιμέρους 
θεματικών ενοτήτων καθενός εξ’ αυτών, ο αριθμός και 
η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις 
οποίες εισάγεται η πιλοτική δράση, το ωρολόγιο πρό-
γραμμα μαθημάτων που εφαρμόζεται στις μονάδες αυ-
τές, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους 
ανατίθεται η διδασκαλία των νέων θεματικών κύκλων 
και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και 
ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή 
της πιλοτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων της ορ-

γάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

2. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης της παρ. 
1, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκ-
θεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εισαγωγή 
ή μη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές 
μονάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, ή άλ-
λως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης.

Άρθρο 2

Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα

στο Νηπιαγωγείο

Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167) 
προστίθεται περ. γ΄ ως εξής:

«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά στο 
υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου της δημόσι-
ας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δράση για τη δημιουρ-
γική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα 
μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων, 
κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν 
με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογί-
ας παρουσία του Νηπιαγωγού. Με όμοια απόφαση, η 
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια 
εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, η διάρκεια ενασχό-
λησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, ο αριθμός 
και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις 
οποίες εισάγεται πιλοτικά η ενασχόληση αυτή και ρυθμί-
ζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του πιλοτικού 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης 
και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστη-
ρικτικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της πι-
λοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με 
την εισαγωγή ή μη της δημιουργικής ενασχόλησης των 
μαθητών του Νηπιαγωγείου με την αγγλική γλώσσα σε 
όλα τα Νηπιαγωγεία ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας 
πιλοτικής δράσης.».
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ΕΦ 1019-206 ΑΛΕ 2120189001 του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
θεωρούνται νομίμως καταβεβλημένα.

2. Ειδικά για τις παρατάσεις αποσπάσεων στο εξωτε-
ρικό για το σχολικό έτος 2020-2021, οι σχετικές αιτήσεις 
του πρώτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 
16 του ν. 4415/2016, μπορούν να υποβληθούν μέχρι και 
δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρό-
ντος.

Άρθρο 64

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
β) η παρ. 15 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
γ) η παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102),
δ) η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 

(Α΄ 13),
ε) τα άρθρα 74 έως 96, η παρ. 2 του άρθρου 97 του 

ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και οι περ. ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 37 του π.δ. 18/2018,

στ) η παρ. 7 του άρθρου 32 της 79942/ΓΔ4/21.05.2019 
κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων (Β΄ 2005),

ζ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 136 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και

η) η παρ. 16 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), 
η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 74 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13), καθώς και η παρ. 19 του άρθρου 
7 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), η οποία προστέθηκε με την 
παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 65

Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις (4) 
Αντιπρυτάνεις με άμεση και μυστική ψηφοφορία για 
θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών. Η ημερομηνία 
έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη, 
όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 69.

2. Οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντι-
πρύτανη ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη ύστερα 
από έγκριση της Συγκλήτου, και πρέπει κατ’ ελάχιστον 
να αφορούν σε θέματα: ακαδημαϊκά, οικονομικά, διοικη-
τικά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευ-
σης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων 
και εξωστρέφειας.

Άρθρο 66

Δικαίωμα υποψηφιότητας

1. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύ-
τανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου 
Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλη-
σης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δικαίωμα 
υποψηφιότητας για το αξίωμα του Αντιπρύτανη έχουν οι 

καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθη-
γητές, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχό-
λησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

2. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη 
Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη δι-
άρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.

3. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψή-
φιο και να εκλεγεί στο αξίωμα του Πρύτανη για δεύτερη 
θητεία στο ίδιο Ίδρυμα. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπε-
ται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του 
Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, αθροιστικά και στα δύο 
αξιώματα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες στο ίδιο 
Ίδρυμα.

Άρθρο 67

Ασυμβίβαστα

1. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται 
να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσω-
που οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις 
θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα 
του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με 
κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

2. Η τυχόν ύπαρξη ασυμβίβαστου της παρ. 1 ελέγχε-
ται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και 
του Αντιπρύτανη και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η 
ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδι-
καίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση 
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Άρθρο 68

Σώμα εκλεκτόρων

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ει-
δικό σώμα εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το 
σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπλη-
ρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων 
και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων 
του Α.Ε.Ι.. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμ-
μετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη 
θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον 
η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγό-
ρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Άρθρο 69

Προκήρυξη

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη 
και Αντιπρυτάνεων πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο 
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητεί-
ας του υπηρετούντος Πρύτανη και των υπηρετούντων 
Αντιπρυτάνεων. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικα-
σία και η προθεσμία υποβολής των συνδυασμών των 
υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ενώπιον της 
Συγκλήτου, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής δια-
δικασίας, η τυχόν επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής 
αυτής σε περίπτωση ισοψηφίας και λοιπές λεπτομέρειες 
σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η ανω-
τέρω προθεσμία, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από 
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τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σύγκλητος 
μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσε-
λίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 
τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

Άρθρο 70

Εκλογική διαδικασία

1. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από πενταμελή 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπλη-
ρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη 
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές 
πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύ-
ματος και ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, τουλά-
χιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου για 
τον ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν 
συμμετέχουν όσα μέλη της Συγκλήτου είναι υποψήφια 
με κάποιον συνδυασμό. Σε περίπτωση που ο υπηρετών 
Πρύτανης είναι υποψήφιος με την επιφύλαξη της παρ. 3 
του άρθρου 66, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού 
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη 
Σύγκλητο το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμί-
δας της Συγκλήτου. Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Εφο-
ρευτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. 
ανώτερης βαθμίδας, το οποίο συμμετέχει σε αυτή. Η Κε-
ντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι 
υποψηφιότητες κάθε συνδυασμού για τα αξιώματα του 
Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, εξετάζει εάν οι υπο-
ψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας κατά 
το άρθρο 66 και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε 
έναν συνδυασμό, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψήφιο 
Πρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους Αντιπρυτά-
νεις, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό 
της. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διε-
ξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της 
εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

2. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά 
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους 
υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την από-
λυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επανα-
λαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων 
συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύ-
τερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών 
στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικα-
σίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονι-
κής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε 
εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψη-
φίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφο-
ρευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος 
συνδυασμός, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλά-
χιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας.

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύ-
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική 

πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για 
την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυ-
τάνεων.

Άρθρο 71

Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη

και Αντιπρυτάνεων

1. Εάν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιον-
δήποτε λόγο κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, 
η διαδικασία εκλογής Πρύτανη επαναλαμβάνεται για 
το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της 
θητείας. Η προκήρυξη των εκλογών πραγματοποιείται 
το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία 
παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη, σύμφωνα με την 
οριζόμενη διαδικασία στα άρθρα 69 και 70. Εάν ο νέος 
Πρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση 
των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θη-
τεία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στους περιορισμούς 
της παρ. 3 του άρθρου 66. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλο-
γές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και 
στην περίπτωση όπου ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει 
κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, 
καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ένας από τους υπηρετού-
ντες Αντιπρυτάνεις, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της 
Συγκλήτου. Η άσκηση καθηκόντων Πρύτανη από έναν 
από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν εμπίπτει στους 
περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 66.

2. Εάν ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις παραιτη-
θούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρ-
κεια της θητείας τους, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστά-
τη τους έως τη λήξη της θητείας τους κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του Πρύτανη. Ο προτεινόμενος ως αντικα-
ταστάτης για το αξίωμα του Αντιπρύτανη θα πρέπει να 
πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να μην έχει οιοδή-
ποτε κώλυμα εκλογής στο εν λόγω αξίωμα σύμφωνα με 
τα άρθρα 66 και 67. Εάν, ο νέος Αντιπρύτανης αναλάβει 
καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων 
ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία του αυτή δεν λαμ-
βάνεται υπόψη στον περιορισμό του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 3 του άρθρου 66.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 72

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν 
οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός 
φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο 
έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του 
στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου 
(ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της 
άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

β) Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή 
σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονι-
κού πεδίου, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 96

Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα

1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα 
απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθ-
μίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων 
καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπη-
ρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτο-
ρικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των 
ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως 
του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπά-
γεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των 
καθηκόντων τους.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«6. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική 
διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονι-
κής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την 
ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«7. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος 
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 
ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες 
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυ-
ρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επα-
ναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε 
περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή 
επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 
οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη 
σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει 
ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.».

4. Στο άρθρο 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται 
παρ. 13 ως εξής:

«13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορί-
ζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο 
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.».

Άρθρο 97

Διαδικασία εκλογής Προέδρου

και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος

1. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου 
και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο 
των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών 
καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί 
θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οι-
κείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από 
τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον 

η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγό-
ρευση άσκησης των καθηκόντων τους.».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«7. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Ανα-
πληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική 
διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονι-
κής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την 
ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«8. Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος 
εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την 
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς 
από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισο-
ψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής 
διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποί-
ος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων 
ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέ-
γεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 
των έγκυρων ψήφων.».

4. Στο άρθρο 23 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. 
12 ως εξής:

«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορί-
ζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο 
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.».

Άρθρο 98

Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα

Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή 
Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώ-
της βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επί-
κουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και 
των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο 
εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι 
εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρ-
τήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνε-
πάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των 
καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλ-
τιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. 
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με 
κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για 
έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από 
το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 
ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνε-
ται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων 
σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψή-
φιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψή-
φους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση 
από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά 
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περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται 
σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστω-
τική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 99

Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 
(Α΄114) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στα μέλη Δ.Ε.Π. 
του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται όσα 
τελούν σε επιστημονική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και όσα βρίσκονται σε αναστο-
λή καθηκόντων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/ 
2011» ή δυνάμει άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που 
προβλέπει την αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων λόγω 
εκλογής ή διορισμού σε θέση ή αξίωμα με το οποίο η 
ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. θεωρείται ασυμβίβαστη. Ο 
επιβλέπων δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλου εί-
δους αποζημίωση για την επίβλεψη της διδακτορικής 
διατριβής.

2. Στο άρθρο 50 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. 
ως εξής: «4. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός έργου/
προγράμματος μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι., το οποίο 
τελεί σε επιστημονική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).»

3. Οι προθεσμίες της παρ. 3 του άρθρου 87 του 
ν. 4485/2017 παρατείνονται έως 31.12.2020.

Άρθρο 100

Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4521/2018

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, οι παρεμβατικές και μη παρεμβατικές 
κλινικές μελέτες δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων 
της Ε.Η.Δ.Ε και για την υλοποίηση αυτών απαιτείται μόνο 
η έγκριση διενέργειας αυτών από την εκάστοτε αρμόδια 
δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη δι-
οικητική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα 
νομοθεσία περί εκτέλεσης κλινικών μελετών.».

Άρθρο 101

Κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)

1. Το Εθνικό Κέ ντρο Επιμό ρφωσης Εκπαιδευτικώ ν 
(Ε.Κ.ΕΠ.Ε.), που ιδρύθηκε με το άρθρο 9Α του ν. 2552/ 
1997 (Α΄ 266) καταργείται και οι αρμοδιότητές του περι-
έρχονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 
3 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον 
Αντιπρύτανη, τους Κοσμήτορες και ένα μέλος Δ.Ε.Π. του 
Ε.Α.Π. από κάθε Σχολή.».

Άρθρο 102

Θέματα φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος

Μετάφρασης και Διερμηνείας

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1. Από την 1η.09.2020 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του 
Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Δι-
οικητικών Επιστημών. Οι φοιτητές του προηγούμενου 
εδαφίου συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. ει-
σαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπου-
δών Τμήματος Τ.Ε.Ι. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών 
και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση 
των παραπάνω φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
οικείου Α.Ε.Ι..

2. Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση και χο-
ρήγηση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, 
σε φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αρμόδια είναι τα 
όργανα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χωρίς να επέχουν ακυρό-
τητας όσα εκ των ανωτέρω εκδόθηκαν από το Τμήμα Με-
τάφρασης και Διερμηνείας μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Παρέχεται η δυνατότητα επανέκδοσης των 
τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του 
προηγούμενου εδαφίου, σε όσους φοιτητές και απόφοι-
τους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επιθυμούν την αντικατάσταση εκείνων των 
οποίων έχουν εκδοθεί μέχρι και την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, από το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Άρθρο 103

Καθεστώς εκπαιδευτικής λειτουργίας 

Τμημάτων Α.Ε.Ι. σε αναστολή

Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α΄12) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Στα Τμήματα της παρ. 1, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί 
εγγεγραμμένοι φοιτητές πρώην Τμημάτων Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), η εκπαιδευτική λει-
τουργία συνεχίζεται μόνον όσον αφορά στο σκέλος της 
υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών του πρώην 
Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Στην περ. στ΄ της παρ. 1, η εκπαιδευτική 
λειτουργία του εν λόγω τμήματος συνεχίζεται μόνο για 
την οργάνωση και προσφορά προγραμμάτων σπουδών 
δεύτερου και τρίτου κύκλου.».

Άρθρο 104

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4653/2020

1. Η ισχύς της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 6 του άρθρου 
3 του ν. 4653/2020 (Α΄12) άρχεται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του ν. 4653/2020.

2. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 4653/2020 προστίθεται η φράση «ή των Ομάδων Εσω-
τερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων των Α.Ε.Ι., 
καθώς και από φοιτητές, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα 
προσόντα της δημόσιας πρόσκλησης εγγραφής στο Μη-
τρώο Φοιτητών που εκδίδεται με απόφαση του Σ.Α.Π.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις που η μόνιμη κατοικία των προ-
σώπων της προηγούμενης παραγράφου βρίσκεται σε 
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που εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. μπορεί να 
ορίζονται ειδικότερα ή πρόσθετα προσόντα επιλογής. Οι 
αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δη-
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται σε πέντε (5) έτη 
και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η θητεία του Διευθυντή μπορεί να διακό-
πτεται αζημίως για το Ι.Ε.Π. πριν από τη λήξη της για 
λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκ-
πλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του Προέδρου, 
που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.».

2. Στο άρθρο 20 του ν. 3966/2011 προστίθεται παρ. 
37 ως εξής;

«37. Έως τον καθορισμό στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. των προσόντων του Διευθυντή 
του Ι.Ε.Π., των κωλυμάτων και των ασυμβιβάστων στο 
πρόσωπό του, καθώς και του οργάνου, των κριτηρίων 
και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής του, τα 
ανωτέρω καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος που εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ι.Ε.Π.».

Άρθρο 110

Κατ’ εξαίρεση διαδικασία

ηλεκτρονικής υποβολής

δικαιολογητικών επιμισθίων εξωτερικού

Στο άρθρο πεντηκοστό πρώτο της από 13.4.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), η φράση «Έως 
την 31η Μαΐου 2020» αντικαθίσταται από τη φράση «Έως 
την 30ή Ιουνίου 2020».

Άρθρο 111

Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή

επιμισθίου εξωτερικού

Για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιμίσθιου 
εξωτερικού στους δικαιούμενους αυτό αποσπασμένους 
στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλ-
λήλους, καθώς και τους συντονιστές εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το χρονικό 
διάστημα από 1.5.2020 έως και 30.6.2020 λογίζεται ως 
χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας και παροχής 
διδακτικού έργου χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Άρθρο 112

Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα Συντονιστών

Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, ο αρ-
μόδιος Συντονιστής Εκπαίδευσης Εξωτερικού μπορεί 
να αποφασίζει την παράταση απαγόρευσης λειτουρ-
γίας ή την επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών 
μονάδων, καθώς και κάθε άλλης μορφής οργανωτικής 
δομής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 
159, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 165), ανάλογα με τις συνθήκες, 

και τα μέτρα αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και τις συνέπειές τους σε κάθε χώρα. Το παρόν 
ισχύει αναδρομικά από την 1η.05.2020.

Άρθρο 113

Φοίτηση μαθητών υπηκοότητας

κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και 

λειτουργούντος στην Ελλάδα

Η παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η φοίτηση μαθητών με υπηκοότητα 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις 
ξένου σχολείου, που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στην 
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4862/1931 (Α΄ 
2), όταν ακολουθείται:

α) πρόγραμμα σπουδών κράτους - μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

β) συνδυαστικό πρόγραμμα όπου μια από τις εμπλε-
κόμενες χώρες είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή

γ) πρόγραμμα σπουδών Διεθνούς Απολυτηρίου 
(International Baccalaureate) για την υποχρεωτική εκ-
παίδευση, πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτόν από 
τον Οργανισμό Διεθνούς Απολυτηρίου (International 
Baccalaureate Organization).».

Άρθρο 114

Προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι.

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυ-
τάνεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), των 
οποίων η θητεία λήγει στις 31.8.2020, και οι οποίες έχουν 
ήδη προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα 
με τα άρθρα 65 έως 71 και την παρ. 1 του άρθρου 72 του 
ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μονομελών οργά-
νων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των (Α.Ε.Ι.), τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 
1, και οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται 
υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96 
έως 98 και την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020.

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των Διευθυντών Κλινι-
κών, Εργαστηρίων και Μουσείων Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί 
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσ-
σονται υποχρεωτικά.

Άρθρο 115

Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής,

Εργαστηρίου και Μουσείου

Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή 
Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου διεξάγεται μέσω 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και κάθε ειδικότερο 
ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
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υπέχει θέση θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος, 
το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας 
σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 2012 (ΝΟΚ 
2012). Για την έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τη-
ρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν 
οι όροι δόμησης και να θεωρηθούν οι ρυμοτομικές και 
οικοδομικές γραμμές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται 
και να υπογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το 
οικόπεδο:

αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εμπί-
πτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και βάσει των 
Πινάκων Εφαρμογής οφείλει ή όχι εισφορές σε γη και 
χρήμα.».

7. Η παρ. 14 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«14. Η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών των παρα-
γράφων 1 και 1.α μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέ-
ον έτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί τυχόν ανέγερση 
των μόνιμων σχολικών δομών, μόνο εφόσον ισχύουν οι 
κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο οικείος δήμος, πριν τη λήξη 
της προθεσμίας των τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσει 
κατάλληλο ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στην κυριότητα 
του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνητο 
έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 
9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α΄ 266), όπως αντι-
καταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του 
ν. 3467/2006 (Α΄ 128).».

8. Η παρ. 18 του άρθρου 220 ν. 4610/2019 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσε-
ων τοποθέτησης αιθουσών που κοινοποιούνται στους 
αναδόχους έως και την 31.12.2020.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ

Άρθρο 125

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. Κατά την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 66, δεν 
υπολογίζονται θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και 
του Αντιπρύτανη, όσων εξελέγησαν ή διετέλεσαν σε 
αυτά πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος υπό την 
προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των θητειών δεν 
υπερβαίνει τις δύο (2) στο αξίωμα του Πρύτανη ή τις 
τρεις (3) αθροιστικά στα αξιώματα του Πρύτανη και του 
Αντιπρύτανη.

2. Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευ-
ση του παρόντος Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι 
εξελέγησαν για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη σε εφαρμογή 
του άρθρου 15 του ν.  4485/2017 (Α΄ 114), μετά από 
την τροποποίησή του με την παρ. 1 του άρθρου 52 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13), παρατείνεται έως τη συμπλήρωση 
τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών. Για την παράταση της 
θητείας των υπηρετούντων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνε-
ων των Α.Ε.Ι. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 126

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

1. Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), τα 
οποία έχουν ιδρυθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, 
σε εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4009/2011, εξακο-
λουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
απόφαση ίδρυσής τους.

2. Στην περίπτωση Ξ.Π.Σ., το οποίο έχει ιδρυθεί έως τη 
δημοσίευση του παρόντος σε συνεργασία με το Πανε-
πιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. δύναται να 
αποφασίσει την εφεξής διοργάνωση του Ξ.Π.Σ. μόνον 
από το οικείο Α.Ε.Ι., με σχετική τροποποίηση της από-
φασης ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. κατά τη διαδικασία της παρ. 
2 του άρθρου 83. Κατά τα λοιπά, για την οργάνωση και 
λειτουργία των Ξ.Π.Σ. της παρούσας εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 82 έως 87 του παρόντος.

Άρθρο 127

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114) δεν ισχύει για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του 
άρθρου 23 του ν. 4485/2017 δεν ισχύει για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2019-2020.

3. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 27 του ν. 4485/2017 δεν ισχύει για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2019-2020.

Άρθρο 128

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Οι παρ. 1 έως 14 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 
(Α΄114) καταργούνται.

Άρθρο 129

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Τα άρθρα 21 και 22 του ν. 4332/2015 (Α΄76) καταρ-
γούνται.

2. Οι υπ’ αρ. 158978/Ζ1/27.9.2016 (Β΄ 3153), 198843/
Ζ1/22.11.2016 (Β΄ 3780), 52596/Ζ1/27.3.2017 (Β΄ 1241) 
και 37818/Ζ1/5.3.2018 (Β΄ 862) αποφάσεις του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργούνται.

Άρθρο 130

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Το άρθρο 44 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) καταργείται.

Άρθρο 131

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

Η παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) κα-
ταργείται.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 132

Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών 

ακινήτων και κυλικείων σχολείων και 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

1. Μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγά-
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