Τεύχος Α’ 38/02.03.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Για το σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας,
μπορεί να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»
6.α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4485/2017, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αν η Σχολή έχει δύο (2) μόνο Τμήματα, η Κοσμητεία
αποτελείται από τον Κοσμήτορα, από τους Προέδρους
των Τμημάτων, από τους Διευθυντές Τομέων, οι οποίοι,
αν είναι λιγότεροι από τρεις (3), συμπληρώνονται ως τον
αριθμό τρία (3) από εκλεγμένα από τη Συνέλευση του
Τμήματος μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, από δύο (2)
εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία
των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις
(3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Στην περίπτωση του
προηγούμενου εδαφίου, αν στο Τμήμα δεν λειτουργούν
Τομείς, στην Κοσμητεία μετέχουν τρία (3) εκλεγμένα από
τη Συνέλευση του Τμήματος μέλη Δ.Ε.Π..
β) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017
καταργείται.
γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.
4485/2017, η λέξη «άλλως» αντικαθίσταται από τη λέξη
«ή».
δ) Στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά σε Α.Ε.Ι. με μία Σχολή δεν συστήνεται Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών.»
7. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, δημοσιεύονται από τον
Πρύτανη χωρίς να τηρείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.»
8. Στην αρχή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π.» διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις
λέξεις «Όλοι οι διδάσκοντες».
9.α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2
του άρθρου 30 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240
πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή
τίτλου σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων.
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β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019.»
10. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α’ 195)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Τομέα και σύμφωνη γνώμη της
Συνέλευσης Τμήματος.»
11. Υπάγονται στην περίπτωση 12 της παραγράφου
Β’ του άρθρου 1 (κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, η χρήση γης του αγροτεμαχίου και των κτιρίων που έχουν
παραχωρηθεί και χρησιμοποιούνται από το Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
1255/67091/9.6.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΔΓΩ4653ΠΓ-9ΕΒ).
12. Η παρ. 1 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α’ 85)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την ποινική, εκτός εάν το οικείο Συμβούλιο λάβει, για εξαιρετικούς λόγους, διαφορετική απόφαση, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή. Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ένα (1) έτος. Σε αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο
μπορεί να αποφασίσει ότι ο εγκαλούμενος πρέπει να
απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του. Για τη
λήψη της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του εγκαλούμενου από το
πειθαρχικό συμβούλιο.»
13. Η παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο ανωτέρω προβλεπόμενος ανώτατος χρόνος αναστολής άσκησης των καθηκόντων δεν ισχύει για τους
καθηγητές που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές,
των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Η εξαίρεση
εφαρμόζεται και στα μέλη της Κυβέρνησης, εφόσον είναι
βουλευτές.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 20
Ρυθμίσεις για την Έρευνα
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014
(Α’ 258), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στους φορείς αυτούς υπάγονται και οι εξής φορείς,
για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν:
α) το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του ιδρυτικού του νόμου,
β) το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.
Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης
της Γ.Γ.Ε.Τ. τα οποία προκηρύσσονται για τους φορείς
του άρθρου 13Α».
2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ’ ως εξής:
«Γ. Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού

