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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
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 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως 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 προσώπων, 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 Πανεπιστήμιο 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 Πανεπιστημίου 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 χρηματοδοτούμενων 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 συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα
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Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) ενσωματώνεται 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 προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν 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 επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 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 Πρύτανης 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 ακαδημαϊκών 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 σπουδών 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.
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«1. Εισαγωγικές εξετάσεις:
α) Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το
χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι τις
25 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το διδακτικό έτος για τους
πρωτοετείς ξεκινάει τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Με προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής
του άρθρου 25 του ν. 1158/1981 και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται κάθε έτος
το διάστημα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων
και της διεξαγωγής των εξετάσεων, ο τύπος της αίτησης,
τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και τα εξεταζόμενα μαθήματα. Στα εξεταζόμενα μαθήματα περιλαμβάνονται
υποχρεωτικά τα μαθήματα «υποκριτική», «απαγγελία
και τραγούδι» και «στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις
ιστορίας θεάτρου και λογοτεχνίας» και τυχόν επιπλέον
μαθήματα, συναφή με αυτά, τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά για τους υποψηφίους.
β) Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων
σπουδαστών και ανακοινώνει το Πρόγραμμα των Εξετάσεων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή
τους.
γ) Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα θεατρικής τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση
και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική
εμφάνιση και έλαβαν στα προβλεπόμενα από το δεύτερο
εδάφιο μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5).
δ) Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.
ε) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και
ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους
ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει
η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή
του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 1158/1981 και με την ίδια
διαδικασία διεξάγονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των
υποψηφίων που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου.
ζ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής υποψηφίου από
άλλο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εφόσον το πρόσωπο
αυτό φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής του, από την οικεία αστυνομική αρχή.
2. Κατατακτήριες Εξετάσεις:
α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται τους μήνες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο εκάστου σχολικού έτους
από Επιτροπή Εξετάσεων αντίστοιχη με την Επιτροπή
των Εισαγωγικών Εξετάσεων. Στις κατατακτήριες εξετάσεις συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, ισοτίμων ή συναφών της
αλλοδαπής.
β) Οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλονται στη Σχολή που επιλέγουν να φοιτήσουν από
1 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών και τα σχετικά πιστοποιητικά.
Η ενδιαφερόμενη Σχολή υποβάλλει τα δικαιολογητικά
αυτά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
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γ) Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα κύρια μαθήματα του
έτους σπουδών, που ορίζει η Επιτροπή του άρθρου 25
του ν. 1158/1981 και εγγράφονται στο αντίστοιχο έτος
σπουδών, εφόσον λάβουν από την Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων τουλάχιστον τη βάση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.».
4. Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019 οι Εισαγωγικές
Εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης
ολοκληρώνεται έως τις 11 Οκτωβρίου 2018 και το διδακτικό έτος για τους πρωτοετείς ξεκινάει στις 22 Οκτωβρίου 2018.
5. Καταργείται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1, η περίπτωση ζ΄ και η περίπτωση θ΄, της
παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983 (Α΄ 130).
6. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 16984/3.4.1998 «Καθορισμός
τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων
σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών
Δραματικής Τέχνης και Χορού» (Β΄ 386), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 65532/29.7.2005 απόφαση
(Β΄1149) παύει να ισχύει για την εισαγωγή αποφοίτων
Λυκείου στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, ενώ
εξακολουθεί να ισχύει για τα «Εξαιρετικά Ταλέντα» της
παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.1158/1981 και την εισαγωγή
στις Ανώτερες Σχολές Χορού.
Άρθρο 65
Η μεταφορά του διδακτικού προσωπικού από τα καταργούμενα ΤΕΙ (Ηπείρου και Ιονίων νήσων) στα Πανεπιστήμια (Ιωαννίνων και Ιονίου αντίστοιχα), συμπεριλαμβάνει και τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού που τελούν σε αναστολή καθηκόντων ή
έχουν παραιτηθεί με δυνατότητα επανόδου, σύμφωνα
με το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1735/1987.
Άρθρο 66
Τροποποιήσεις στο Μέρος Τέταρτο
του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)
1. Το άρθρο 72 του ν. 4547/2018 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η εκπαίδευση των ανηλίκων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71, παρέχεται από τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ενταγμένες στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
της κείμενης νομοθεσίας.
2. Κατ’ εξαίρεση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες
ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού που προκύπτουν
από την κινητικότητα, το χρόνο άφιξης και τη χρονική
διάρκεια παραμονής στη δομή φιλοξενίας, καθώς και το
μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού, μπορεί να ιδρύονται
Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.), που λειτουργούν στο πλαίσιο του τυπικού
εκπαιδευτικού συστήματος και εφαρμόζουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, περιορισμένης χρονικής
διάρκειας.
3. Οι κατά τα ανωτέρω ιδρυόμενες Δ.Υ.Ε.Π. λειτουργούν:
α) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Διευθύνσε-
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ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
μέσα στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας
προσφύγων ή και κάθε είδους κατάλυμα, όπως ξενώνας
φιλοξενίας, διαμέρισμα και δωμάτιο ξενοδοχείου, που
χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Κράτος ή την Ύπατη
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. ή άλλους διεθνείς φορείς για τη
διαμονή προσφύγων (εφεξής «δομές φιλοξενίας»),
β) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, ως παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων, στα οποία φοιτούν τα παιδιά
ηλικίας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) ετών που διαμένουν
στα κέντρα φιλοξενίας.».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4547/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μετά από
εισήγηση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π. και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., που λαμβάνεται σε
συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία
φοίτησης και την προσαρμογή των μαθητών σε όλη τη
διάρκεια του διδακτικού έτους, είναι δυνατή η ταχύτερη εγγραφή του μαθητή σε τάξη της Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, αν
διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί
όλα τα μαθήματα. Αν η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων αποκλίνει από την εισήγηση, απαιτείται ειδική
αιτιολογία.».
3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 75 του
ν. 4547/2018 μετά τη φράση «Υπεύθυνος εκπαιδευτικός

9433

ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός από όσους υπηρετούν»
προστίθεται η φράση «με πλήρες ωράριο».
4. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 77 διαγράφεται η φράση «με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος
Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των
Προσφύγων προς τον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο
οποίος αποφασίζει».
5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 78 διαγράφεται η
φράση «και γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ».
6. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
79 διαγράφονται οι εντός παρενθέσεως λέξεις «(αραβική
γλώσσα, γλώσσα φαρσί ή γλώσσα ούρντου)».
7. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 81
αντικαθίσταται ως εξής:
«υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολικές μονάδες. Τα κριτήρια και η διαδικασία έγκρισης της
υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το σύλλογο
διδασκόντων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».
Άρθρο 67
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Οικονομικών

Υγείας

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υποδομών και Μεταφορών

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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