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ΠΡΟΣ:

Όλους τους Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής (α: Προπτυχιακούς, β:
Μεταπτυχιακούς καιγ: Υποψήφιους Διδάκτορες) του Τμήματος Μαθηματικών

ΘΕΜΑ:

Διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος
Μαθηματικών και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του

ΣΧΕΤ.:

α) Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 26 του ν. 4485/2017 (Α' 114)
β) Το άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ

3899/25-10-2019 τ.Β')

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/03-08-2021 τ. Α')
δ) Η αριθ. 191014/Ζ1/07-11-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β ’):

«Τροποποίηση της αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β'3255) υπουργικής απόφασης,
με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των
μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕ.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης

εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων
και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕ.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του
Ν. 4485/2017 (Α'114)»
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ως άνω σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν από τη

δημοσίευσή τους, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη

Συνέλευση του Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων διεξάγεται σε ετήσια βάση

και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια
συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.
Ειδικότερα, στη Συνέλευση του Τμήματος:
συμμετέχουν τέσσερεις (4) εκπρόσωποι των φοιτητών, ήτοι σε ποσοστό 15% του

συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περιπτώσεων α' και β' της παρ. ι
του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, για

ετήσια θητεία (από 01/12/2021 έως 30/11/2022) από τους φοιτητές με δικαίωμα
συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της
οικείας κατηγορίας του Τμήματος, που θα συμμετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος, όπως

το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 01/12/2021,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α' 114). Η ψηφοφορία διεξάγεται

αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος
με την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού

Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.
(ΕΔΥΓΕΑ.Ε.)».
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (ι) εκπρόσωπος από την
κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (ι) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών

φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.
Στη Γενική Συνέλευση των Τομέων συμμετέχουν:
εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Γενικής
Συνέλευσης Τομέα των περιπτώσεων α' και β' και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότεροι
των δέκα (ίο). Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός

στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και
στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (ο,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των

φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1)
συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για

ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική

ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.

Ως φοιτητές με δικαίωσα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου: οι φοιτητές που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι.
και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό το έχουν: αα) οι προπτυχιακοί

φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που
απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα

σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των
οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος
του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5)

πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς

καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι
καταρτίζονται και τηρούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος και εγκρίνονται από τον
Πρύτανη του Ιδρύματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος και οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων συγκροτούνται και
λειτουργούν νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών
ΕΔΙΠκαιΕΤΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως υποδείξετε, κατά τις ισχύουσες διατάξεις,

τους εκπροσώπους σας στη Συνέλευση του οικείου Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις
των Τομέων του με ετήσια θητεία, ήτοι από 01/12/2021 μέχρι 30/11/2022.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 4823
Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α'- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Άρθρο 2 Σκοπός
ΜΕΡΟΣ Β'- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘ
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Ορισμοί
Άρθρο 5 Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι
δείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 6 Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκ
παίδευσης
Άρθρο 7 Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών
Άρθρο 8 Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Άρθρο 9 Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης
Άρθρο 10 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
Άρθρο 11 Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Δι
επιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υπο
στήριξης
Άρθρο 12 Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέ
ντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής
και Υποστήριξης
Άρθρο 13 Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διε
πιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υπο
στήριξης
Άρθρο 14 Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 15 Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 16 Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης

των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
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Άρθρο 17 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών
μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
Άρθρο 18 Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Άρθρο 19 Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκ
παίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Άρθρο 20 Υπεύθυνοι Πληροφορικής και ΝέωνΤεχνολογιών
Άρθρο 21 Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού
Αθλητισμού
Άρθρο 22 Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσι
κών Επιστημών
Άρθρο 23 Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων
Άρθρο 24 Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας
Άρθρο 25 Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων
Άρθρο 26 Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 27 Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προ
σανατολισμού
Άρθρο 28 Μισθολογικές διατάξεις
Άρθρο 29 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 30 Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών
εκπαίδευσης
Άρθρο 31 Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής
Άρθρο 32 Κριτήρια επιλογής
Άρθρο 33 Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περι
φερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρω
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊ
σταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 34 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων
Εκπαίδευσης
Άρθρο 35 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και
Προϊσταμένων τωνΤμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Άρθρο 36 Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και
ερευνητικού έργου
Άρθρο 37 Συμβούλια επιλογής
Άρθρο 38 Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον
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ρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του
Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον ανήκουν στη Γε
νική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οροθετείται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης.
Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Προέδρο
του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούμενο από τον Γενικό Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς
απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή,
η οποία συγκροτείται από τον Προέδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε.
και αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο και δύο (2)
μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή
εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Ανώτατου Συμ
βουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση
προσωπικό. Για την υποβολή της πρότασης του Προέ
δρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του
Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που διατυπώνεται
ύστερα από την ανωτέρω αιτιολογημένη εισήγηση της
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί
ένα (1) έτος, μπορεί να παρατείνεται μία φορά για άλλα
δύο (2) έτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του
υπαλλήλου. Η παράταση της απόσπασης γίνεται ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίεςτου ν. 4440/2016 (Α'224). Ειδικά για την απόσπα
ση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού για τη διενέργεια
ή την παράταση της απόσπασης απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη του δημάρχου ή περιφερειάρχη αντίστοιχα.»

Άρθρο 191
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ίδρυσης,
κατάργησης, συγχώνευσης και μετονομασίας
Α.Ε.Ι., Σχολής και Τμήματος - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του
άρθρου 10 του ν. 4485/2017
1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
5 του ν. 4485/2017 (Α' 114) τροποποιούνται και η παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της
παρ. 1 απαιτείται γνώμη της Συγκλήτου των οικείων
Ιδρυμάτων, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι.
και γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.), ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ. 1. Η Σύγκλητος και η ΕΘ.Α.Α.Ε. υποβάλλουν
τη γνώμη τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
παραλαβή ερωτήματος που τις απευθύνει ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για εξαιρετικούς λόγους,
ιδίως, για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων
από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία
μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων μία μόνο φορά για επτά (7) εργάσιμες
ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλεί
εται.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 τροπο
ποιείται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ
μάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλή
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του του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε., στην οποία
ο Υπουργός απευθύνει ερώτημα, πραγματοποιείται η
μετονομασία, μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι.
ή γνωστικού αντικειμένου Τμήματος.»
Άρθρο 192
Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια
εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων
των οργάνων των Α.Ε.Ι.

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όλες
οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη μονομελών
οργάνων, εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα διοίκη
σης και συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών
μονάδων και λοιπών δομών διεξάγονται αποκλειστικά
με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφο
ριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη
ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου
με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο ΥποδομώνΤεχνολογίας
και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».
2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εμπίπτουν οι εκλο
γικές διαδικασίες για την ανάδειξη:
α) των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., των
μονομελών οργάνων των επιμέρους ακαδημαϊκών και
ερευνητικών μονάδων τους (Σχολών, Τμημάτων, Τομέ
ων, Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων) και του Αντι
προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.,
β) των εκπροσώπων των κατηγοριών των μελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, των διοικητικών υπαλλήλων και των
αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης
των Α.Ε.Ι. και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακα
δημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.,
γ) των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. στα συλλογικά
όργανα Σχολών ή Τμημάτων των Α.Ε.Ι., σε περιπτώσεις
όπου ο αριθμός των υπηρετούντων Μελών Δ.Ε.Π. στη
Σχολή ή το Τμήμα, υπερβαίνει τον προβλεπόμενο από
την κείμενη νομοθεσία αριθμό,
δ) των εκπροσώπων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και των
αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχεί
ρισης (Ε.Ε.Δ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των μελών του
Ειδικού Επταμελούς Οργάνου αυτής, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 (Α' 114),
ε) των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπλη
ρωτών τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι.,
στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μο
νάδων των Α.Ε.Ι. (Τομείς,Τμήματα, Σχολές), στις Ειδικές
Διατμηματικές ή Διιδρυματικές Επιτροπές Διατμηματικών ή Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
34 του ν. 4485/2017 και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο φοι
τητών της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4777/2021 (Α' 25).
3. Τα συλλογικά όργανα διοίκησηςτων Α.Ε.Ι. και τα συλ
λογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων
και δομών των Α.Ε.Ι. δύνανται να συνεδριάζουν με τη
χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα
με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α' 45)
καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη
σκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται
όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, ως προς τη διαδικασία
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εγγραφής και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων, τον
τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των
εκλογικών διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τη διατήρηση, την
εκκαθάριση και την απόσβεση των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο σχε
τικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 193
Τράπεζα ερωτήσεων Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2
του άρθρου 12 του ν. 3328/2005

Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005 (Α' 80)
προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορ
φώνεται ως εξής:
«2. Οι εξετάσεις διεξάγονται με σύστημα που να δια
σφαλίζει απολύτως το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις μπορεί να
γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών
επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά
των, ορίζονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανι
σμού, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά
ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά
ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς
ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύ
στημα, η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά
με τις εξετάσεις αυτές. Με όμοια απόφαση, μπορεί το
σύστημα εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου
να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα και να
ορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσαρμογή του στις
ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Σχολής ή Τμήματος.
Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνιστώνται και να συ
γκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων για τη
δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζόμενα
μαθήματα.»
Άρθρο 194
Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών
για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού
έργου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020
Η παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/
2020 (Α' 204) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος
και διαμορφώνεται ως εξής:
«1 .Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υπο
τροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους δι
δάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευ
τικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού
έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου
κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών
ετών 2020 - 2021 και 2021 - 2022, λόγω των έκτακτων
εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφω
θεί από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπι
ση του κινδύνου διασποράςτου κορωνοϊού ΘΟνΐΘ-19.
Οι ανταποδοτικές υποτροφίες του παρόντος δεν υπό-
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κεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική
εισφορά, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 72 του
ν. 4610/2019 (Α’70).»
Άρθρο 195
Στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών φοιτητών

Στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α' 15), περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, προστίθεται παρ. 2Α ως
εξής:
«2Α. Κατ' εξαίρεση, στους προπτυχιακούς φοιτητές
που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά
κης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της
παρ. 1 χορηγείται εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι
εξής προϋποθέσεις:
α) Ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των
σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του,
στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη.
Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής,
πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και
των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο
της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα,
οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμε
νου έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000)
ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ
για κάθεπροστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετή
σιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετή
σιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και
το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο
εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και
των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω
εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον
προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος
με βάση το οποίο χορηγείται.
γ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή
επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκ
μισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τε
τραγωνικά μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή διαμε
ρίσματα που βρίσκονται σε δήμο με πληθυσμό λιγότερο
των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον
ν. 3852/2010 (Α'87).»

Άρθρο 196
Ζητήματα του Πανεπιστημίου Πελοπόννησου Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 38
του ν. 4610/2019

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019 (Α' 70),
περί της κατανομής των ακινήτων του Τεχνολογικού Εκ
παιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας στα Πανεπι
στήμια Πατρών και Πελοποννήσου, προστίθεται περ. γ)
ως εξής:
«γ) Κατ' εξαίρεση των περ. α) και β), τα ακίνητα που
απεικονίζονται ως «ΕΣΤΙΑ 2» (δύο κτίρια) και ως «ΕΣΤΙΑ 3»
στο συνημμένο στην υπό στοιχεία 105875/Ζ1/1.7.2019
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη
σκευμάτων (Β'2787) σχεδιάγραμμα, και περιγράφονται

