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ΜΕΡΟΣ Α’ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Άρθρο 1 Εργαστήρια ∆εξιοτήτων 
Άρθρο 2 ∆ραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο 
Άρθρο 3 Κατανοµή χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο στα ∆ηµοτικά σχολεία 
Άρθρο 4 ∆ιδασκόµενα µαθήµατα και αξιολόγηση µαθητών του Γυµνασίου 
Άρθρο 5 Αναγραφή χαρακτηρισµού διαγωγής στους τίτλους σπουδών 
Άρθρο 6 Προφορική βαθµολογία τετραµήνων στο Λύκειο 
Άρθρο 7 ∆ιάρθρωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου 
3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Στη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής 
παιδείας και προσανατολισµού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα ηµερήσια 
λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα εσπερινά λύκεια. Τα µαθήµατα 
προσανατολισµού χωρίζονται σε τρεις (3) Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού, ως εξής: 
α) Ανθρωπιστικών Σπουδών. 
β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας. 
γ) Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής. 
Οι µαθητές, εκτός από τα µαθήµατα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα µαθήµατα της 
Οµάδας Προσανατολισµού που επιλέγουν. Ειδικά οι µαθητές που επιλέγουν την Οµάδα Προσανατολισµού 
Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, επιλέγουν και παρακολουθούν υποχρεωτικά είτε το µάθηµα των 
Μαθηµατικών είτε το µάθηµα της Βιολογίας.». 
4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Οι µαθητές της Γ’ Τάξης Ηµερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. µε την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα 
από την ηµέρα έναρξης των µαθηµάτων επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική ∆ήλωση Οµάδας Προσανατολισµού 
που έχουν υποβάλει στη σχολική τους µονάδα προ της λήξης του προηγούµενου διδακτικού έτους. Κάθε 
µαθητής επιλέγει υποχρεωτικά µία (1) Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού και ένα (1) Επιστηµονικό Πεδίο. 
Ειδικά οι µαθητές που επιλέγουν την Οµάδα Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας 
επιλέγουν επιπλέον είτε το µάθηµα των Μαθηµατικών είτε το µάθηµα της Βιολογίας.». 
Οι Οµάδες Προσανατολισµού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία σύµφωνα µε το 
άρθρο 4Α. Κάθε υποψήφιος επιλέγει ένα µόνο Επιστηµονικό Πεδίο.». 
5. Η περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«α) Λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των µορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά 
εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου Επιστηµονικού Πεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισµό του 
συνόλου των µορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα µαθήµατα και οι συντελεστές βαρύτητας που 
προβλέπονται για το αντίστοιχο Επιστηµονικό Πεδίο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
η οποία εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη λήξη εκάστου σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις 
του επόµενου σχολικού έτους, ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο (2) µαθήµατα ανά Επιστηµονικό 
Πεδίο.». 
6. Η περ. β’ του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β) Η πρόσβαση σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο γίνεται ανάλογα µε την Οµάδα Προσανατολισµού που 
έχει επιλέξει ο κάθε µαθητής ως εξής: 
βα) Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και 
στα Τµήµατα του πρώτου Επιστηµονικού Πεδίου και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η 
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και τα Λατινικά. 
ββ) Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν πρόσβαση στις 
Σχολές και στα Τµήµατα είτε του δεύτερου είτε του τρίτου Επιστηµονικού Πεδίου, ανάλογα µε το ποιό από τα δύο 
αυτά Επιστηµονικά Πεδία έχουν επιλέξει, ως εξής: 
i) οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το δεύτερο Επιστηµονικό Πεδίο εξετάζονται υποχρεωτικά στα µαθήµατα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Φυσικής, της Χηµείας και των Μαθηµατικών και 
ii) οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το τρίτο Επιστηµονικό Πεδίο εξετάζονται υποχρεωτικά στα µαθήµατα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Φυσικής, της Χηµείας και της Βιολογίας. 
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βγ) Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις 
Σχολές και στα Τµήµατα του τέταρτου Επιστηµονικού Πεδίου και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται 
υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηµατικά, η Πληροφορική και η Οικονοµία.». 
Άρθρο 8 Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής µαθητών στο Γενικό Λύκειο 
5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής: 
«1. Για την προαγωγή και την απόλυση των µαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον δέκα 
(10), ο οποίος προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς και 
µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων. 
2. Οι µαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, 
παραπέµπονται το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, πριν την έναρξη των µαθηµάτων του επόµενου 
σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης 
είναι µικρότερος από δέκα (10). Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθµός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθµός 
του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι µαθητές 
δεν αξιολογούνται στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον ∆ιευθυντή του σχολείου. 
Στην επιτροπή συµµετέχουν ο ∆ιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που 
έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος 
βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. 
Οι µαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, 
επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.». 
6. Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται και η περ. α’ 
διαµορφώνεται ως εξής: 
«α) Οι µαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, 
παραπέµπονται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να 
εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης είναι µικρότερος από δέκα (10). Για τα µαθήµατα της 
Οµάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο 
βαθµός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Για τα µαθήµατα της 
Οµάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι µαθητές της Γ’ τάξης του ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο µάθηµα της 
Φυσικής Αγωγής. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον 
∆ιευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο ∆ιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της 
ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος των βαθµών των δύο (2) 
καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.». 
7. Το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται και η περ. β’ 
διαµορφώνεται ως εξής: 
«β) Οι µαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν 
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α’ της παραγράφου αυτής, για να εξεταστούν στα 
µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσής τους είναι µικρότερος από δέκα (10). Οι µαθητές, που κατά την 
εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, µπορούν: 
αα) να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου, 
ββ) να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αµέσως επόµενο ή οποιοδήποτε άλλο 
σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι µαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και µη 
γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα, µε εξαίρεση το µάθηµα «Φυσική Αγωγή». 
Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.». 
8. Η παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Οι µαθητές των κατηγοριών της παρ. 1 του παρόντος των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Λυκείου που δεν 
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112, παραπέµπονται το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, 
πριν την έναρξη του επόµενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, σύµφωνα µε την παρ. 2 του 
άρθρου 112.». 
Άρθρο 9 Τράπεζα Θεµάτων ∆ιαβαθµισµένης ∆υσκολίας 
1. Για τα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και Β’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου 
και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέµατα των εξετάσεων ορίζονται κατά 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) µε τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεµάτων ∆ιαβαθµισµένης ∆υσκολίας 
(Τ.Θ.∆.∆.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο 
µάθηµα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων του προηγούµενου εδαφίου 
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καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεµβρίου κάθε έτους. 
2. Η Τ.Θ.∆.∆. συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθµίζεται η 
οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.∆.∆., ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεµάτων σε 
αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεµάτων την ηµέρα διεξαγωγής των 
προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του 
παρόντος. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Άρθρο 10 Σκοποί 
Άρθρο 11 Πρότυπα Σχολεία 
Άρθρο 12 Πειραµατικά Σχολεία 
Άρθρο 13 Ίδρυση, χαρακτηρισµός και διασύνδεση 
Άρθρο 14 ∆ιοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων 
Άρθρο 15 Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων 
Άρθρο 16 Όργανα διοίκησης 
Άρθρο 17 Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο 
Άρθρο 18 Επιλογή µαθητών 
1. Η εισαγωγή των µαθητών στην Α’ τάξη του Πρότυπου Γυµνασίου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιµασία 
(τεστ) δεξιοτήτων. 
2. Η εισαγωγή των µαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πρότυπου Γυµνασίου σε συνδεδεµένο Πρότυπο Λύκειο, 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13, υπόκειται µόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Εξετάσεις ή 
δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων διενεργούνται για τη συµπλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν στην 
εισαγωγική τάξη του Πρότυπου Λυκείου. 
5. Η εισαγωγή των µαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται µε κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν 
τυχαίο δείγµα µαθητών. 
Άρθρο 19 ∆ιδακτικό προσωπικό 
1. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξηµένων ακαδηµαϊκών προσόντων όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων της δηµόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται µε θητεία στα σχολεία αυτά. 
13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι τετραετής. 
14. Η θητεία των νεοεισερχόµενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών είναι µονοετής. 
15. Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετηµένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν 
να είναι οριστικά τοποθετηµένοι σε αυτό. 
Άρθρο 20 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
Άρθρο 21 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
Άρθρο 22 Συµβούλιο στήριξης σχολείου 
Άρθρο 23 Εφαρµογή της νοµοθεσίας για τα σχολεία της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και χρηµατοδότηση 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Άρθρο 24 Οργανωτικές µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
Η περ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (Α’ 159, διόρθ. σφάλµ. Α’ 165) αντικαθίσταται ως εξής: 
«α) Σχολικές µονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα: 
αα) µε ελληνόγλωσσο πρόγραµµα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
αβ) µε δίγλωσσο πρόγραµµα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
αγ) ξένων χωρών, µε δίγλωσσο πρόγραµµα ή αυξηµένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, 
αδ) άλλων σχολικών µονάδων, µε ελληνόγλωσσο πρόγραµµα.». 
Άρθρο 25 Θέµατα ίδρυσης-αναγνώρισης και λειτουργίας µορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
Άρθρο 26 Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
Άρθρο 27 Καθήκοντα Συντονιστών Εκπαίδευσης 
Άρθρο 28 Επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης 
Άρθρο 29 Θέµατα απόσπασης εκπαιδευτικών και καθορισµού υπηρεσιακών αναγκών 
Άρθρο 30 Άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού 
Άρθρο 31 Στελέχωση Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης 
Άρθρο 32 Μετατροπή σχολικών µονάδων σε δίγλωσσες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 33 Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 
Το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 47 Συλλογικός προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου και οµάδες δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης 
Άρθρο 34 Προσθήκη του άρθρου 47Α στον ν. 4547/2018  
Μετά το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) προστίθεται άρθρο 47Α, ως εξής: 
«Άρθρο 47Α Αυτοαξιολόγηση των σχολικών µονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους 
Άρθρο 35 Προσθήκη του άρθρου 47Β στον ν. 4547/2018 
Μετά το άρθρο 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102) προστίθεται άρθρο 47Β, ως εξής: 
«Άρθρο 47Β Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών µονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους 
Άρθρο 36 Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 
Το άρθρο 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 48 Οµάδες σχολείων 
Άρθρο 37 Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας σχολικών µονάδων 
Άρθρο 38 Σύµβουλος Σχολικής Ζωής 
Άρθρο 39 Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού 
Άρθρο 40 Εγγραφή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς 

επιστηµονικούς διαγωνισµούς 
Άρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 13∆ του ν. 4186/2013 
Άρθρο 42 ∆ιπλή µοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας 
Η περ. β’ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής: 
«β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται 
ως εξής: 
αα) µία (1) µονάδα ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν 
είκοσι(120) µήνες, 
ββ) δύο (2) µονάδες ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές µονάδες 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β’ της υπ’ αρ. 
133529/Γ∆4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε 
σχολικές µονάδες που λειτουργούν σε καταστήµατα κράτησης έως κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) µήνες.». 
Άρθρο 43 Υπολογισµός προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο 
Άρθρο 44 Θέµατα διορισµού εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) 
Άρθρο 45 Θέµατα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
Άρθρο 46 Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
Άρθρο 47 Χρηµατοδότηση από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων των αναπληρωτών και 
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών 

Άρθρο 48 Θέµατα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
Άρθρο 49 Αποσπάσεις µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
Άρθρο 50 Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης 
Άρθρο 51 Πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην παράλληλη 

στήριξη 
Άρθρο 52 Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης 
Άρθρο 53 Παράταση ισχύος πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων 
Άρθρο 54 ∆ιαδικασία ετήσιας διάθεσης πιστώσεων σε φορείς αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και ∆ιά Βίου Μάθησης 
Άρθρο 55 Εκπαιδευτές Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Άρθρο 56 Θέµατα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας Τεχνολογίας 
Άρθρο 57 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων 
Άρθρο 58 Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων 
Άρθρο 59 Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4653/2020 
Άρθρο 60 Επιστηµονικές Επιτροπές Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 

Άρθρο 61 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’ 
Άρθρο 62 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’ 
Άρθρο 63 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’ 
Άρθρο 64 Καταργούµενες διατάξεις 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Άρθρο 65 Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις 
Άρθρο 66 ∆ικαίωµα υποψηφιότητας 
Άρθρο 67 Ασυµβίβαστα 
Άρθρο 68 Σώµα εκλεκτόρων 
Άρθρο 69 Προκήρυξη 
Άρθρο 70 Εκλογική διαδικασία 
Άρθρο 71 Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 
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 
επιστηµονικού πεδίου, µε αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί µέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις 
πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης. 
γ) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθµός µορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός 
υποψηφίου ανά Τµήµα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συµµετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του υποψηφίου. 
δ) Ως «βάση µετεγγραφής» νοείται ο αριθµός των µορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθµό των µορίων της 
βάσης εισαγωγής κάθε Τµήµατος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ’, αφαιρουµένου του αριθµού των 
δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) µορίων. 
ε) Ως «ατοµικό εισόδηµα» νοείται ο µέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών του φορολογητέου 
εισοδήµατος του αιτούντος µετεγγραφή ή µετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήµατος κατά την έννοια του 
άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). 
στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδηµα» νοείται ο µέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών 
του κατά κεφαλήν αθροίσµατος του φορολογητέου εισοδήµατος των µελών της οικογένειας του αιτούντος 
µετεγγραφή ή µετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και 
των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαµοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδηµα, κατά την έννοια του 
άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος µετεγγραφή είναι διαζευγµένοι, 
υπολογίζεται το εισόδηµα και των δύο γονέων. 
ζ) Ως «κατά κεφαλήν εισόδηµα» νοείται το υψηλότερο µεταξύ του ατοµικού εισοδήµατος και του κατά κεφαλήν 
οικογενειακού εισοδήµατος. Εφόσον ο αιτών τη µετεγγραφή ή µετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαµος και 
διαθέτει ατοµικό εισόδηµα, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ατοµικό του εισόδηµα. 
Άρθρο 73 ∆ικαιούχοι µετεγγραφής – Προϋποθέσεις 
1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τµήµατα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε µέσω της 
επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατος 
πρόσβασης, έχουν δικαίωµα µετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία 
δικαιούχων µετεγγραφής. 
2. Ως κατηγορίες µετεγγραφής νοούνται οι εξής: 
α) µετεγγραφή βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75, 
β) µετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76, 
γ) µετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του άρθρου 78, 
δ) κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή του άρθρου 79. 
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3. Γενική προϋπόθεση για µετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των 
Τµηµάτων σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων της παρ. 5, καθώς και η 
ακαδηµαϊκή λειτουργία του Τµήµατος µετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών µε το Τµήµα προέλευσης. 
Προϋπόθεση για τη µετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2 είναι η συγκέντρωση των µορίων 
της βάσης µετεγγραφής του Τµήµατος στο οποίο αιτείται τη µετεγγραφή. 
4. Η αίτηση µετεγγραφής πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 
του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Η µετεγγραφή πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30η Μαΐου 
κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τµηµάτων, των 
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραµµάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η απόφαση ισχύει για 
τις µετεγγραφές του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήµατος του 
Υπουργού. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η απόφαση δύναται να εκδοθεί χωρίς 
προηγούµενη γνώµη της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για την έκδοση της απόφασης λαµβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των 
αντίστοιχων Τµηµάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραµµάτων Σπουδών και τα παρεχόµενα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται. 
6. Οι µετεγγραφόµενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 
(Α’ 24). 
Άρθρο 74 Λόγοι αποκλεισµού 
1. Από τη διαδικασία µετεγγραφής ή µετακίνησης σε άλλο Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου αποκλείονται οι 
ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών: 
α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, 
σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, όπου φοιτούν, 
β) όσοι έχουν λάβει µετεγγραφή ή µετακίνηση σε άλλο Τµήµα του ιδίου επιστηµονικού πεδίου, 
γ) όσοι, µε αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και 
της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγµένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, 
δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. µε τις κάτωθι κατηγορίες: 
δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, 
δβ) αλλοδαποί αλλογενείς, 
δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα Τµήµατα Θεολογίας των 
Α.Ε.Ι. και στα προγράµµατα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριµένο αριθµό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις 
εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές, 
δδ) υπότροφοι οµογενείς, 
δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε διάκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν. 
2725/1999 (Α’ 121), 
δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συµµετοχή στις 
πανελλαδικές εξετάσεις, 
δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραµµα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. 
2. Αποκλείεται η µετεγγραφή µεταξύ Τµηµάτων Α.Ε.Ι. µε έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες 
του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως µία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουµένης της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων. 
Άρθρο 75 Μετεγγραφή βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων 
1. Ο αριθµός των µετεγγραφοµένων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος µε το δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) του συνολικού αριθµού των εισακτέων ανά Τµήµα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά 
ακαδηµαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά µε τον αριθµό των 
φοιτητών τον οποίο δύνανται να µετεγγράψουν κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευµάτων κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης Τµήµατος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθµός των 
µετεγγραφοµένων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) του συνολικού αριθµού των εισακτέων του οικείου Τµήµατος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά 
τον αριθµητικό υπολογισµό των θέσεων µετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως µεγαλύτερη 
ακέραιη µονάδα. 
2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται µετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση 
για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.. 



                     ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                                            ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 200612 

                        Νόµος 4692 Αναβάθµιση Σχολείου και άλλες διατάξεις 
 

© ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 200612           7 

3. Ο αιτών µετεγγραφή µοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής: 
α) Οικονοµικά κριτήρια: 
αα) Έξι (6) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αβ) 
τέσσερα (4) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός 
λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000), 
αγ) τρία (3) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός 
λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000), 
αδ) δύο (2) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός 
λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ. 
Η µοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα’ έως και αδ’ γίνεται πάντα διαζευκτικώς. 
β) Κοινωνικά κριτήρια: 
βα) ενάµισι (1,5) µόριο, εάν ο αιτών είναι µέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόµενο κατά ήµισυ (0,5) µόριο 
για κάθε άγαµο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, 
ββ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόµενα κατά ήµισυ (0,5) µόριο για 
κάθε άγαµο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, 
βγ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) µόρια εάν είναι ορφανός και από 
τους δύο γονείς, 
βδ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαµου γονέα, 
βε) ένα (1) µόριο για κάθε µέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει 
αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούµενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που 
αναφέρονται στο παράρτηµα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 
4. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων µετεγγραφής µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει 
το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των µορίων τα 
οποία συγκέντρωσαν επί των οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων 
αιτούντων, λαµβάνονται υπόψη τα µόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο 
συνολικός αριθµός µετεγγραφοµένων να µην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1. 
Άρθρο 76 Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών 
1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί µετεγγραφή 
αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τµήµατα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα 
τόσο µεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαµένουν µόνιµα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι 
γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, 
β) τα αδέλφια της περ. α’ συµπεριλαµβανοµένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου 
σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονοµή του 
τίτλου σπουδών, 
γ) το κατά κεφαλήν εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) 
ευρώ. 
2. Οι µετεγγραφές του παρόντος πραγµατοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθ. 75. 
3. Ως προς τις µετεγγραφές της παρ. 1, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία: 
α) ο φοιτητής δύναται να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα 
φοίτησης του αδελφού, 
β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να 
µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της µόνιµης κατοικίας των 
γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή 
επικαρπία κατοικίας, 
γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα 
Τµήµατα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. 
4. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το 
ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να µετεγγραφούν από κοινού σε 
αντίστοιχο Τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν 
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. 
Άρθρο 77 Μετακίνηση σε Τµήµα του ιδίου επιστηµονικού πεδίου 
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1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται µετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τµήµα µε αυτό στο 
οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση µετακίνησης σε Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού 
πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) εάν έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 75, πλην όµως δεν πληροί την προϋπόθεση 
της βάσης µετεγγραφής, ή 
β) έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 75, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω 
πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο 
σύνολο µορίων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή 
γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 76, πλην όµως δεν πληροί την προϋπόθεση της 
βάσης µετεγγραφής. 
2. Οι αιτήσεις µετακίνησης των φοιτητών των περ. α’ και β’ της παρ. 1: 
α) δύνανται να περιλαµβάνουν έως πέντε (5) Τµήµατα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου µε σειρά προτίµησης, και 
εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τµήµατα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο 
φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του µηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία 
συγκεντρώνει τα µόρια της βάσης εισαγωγής, 
β) ικανοποιούνται µετά την ολοκλήρωση των µετεγγραφών σύµφωνα µε το άρθρο 75 και εφόσον υπάρχουν 
κενές θέσεις στα Τµήµατα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του 
ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75,  
γ) πραγµατοποιούνται µε αναλογική εφαρµογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 75. 
3. Οι αιτήσεις µετακίνησης των φοιτητών της περ. γ’ της παρ. 1: 
α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, 
β) πραγµατοποιούνται µε αναλογική εφαρµογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 76. 
Άρθρο 78 Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών 
∆ικαίωµα µετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι 
εντάσσονται σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
α) τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α’ 120), 
τα οποία έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια διαµένει µόνιµα ή έχει 
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, 
β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που τραυµατίστηκαν θανάσιµα κατά τη 
διάρκεια διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τα οποία έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο 
γονέας ή ο έχων την επιµέλεια διαµένει µόνιµα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, 
γ) άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούµενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής 
υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγµατοποιήσει 
δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην 
πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια δηλώνει ως µόνιµη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους 
παρέχεται ιατρική µέριµνα, σύµφωνα µε βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής 
απόφασης, 
δ) κρατούµενοι σε Κατάστηµα Κράτησης της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε 
αντίστοιχο ή συναφές µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. τµήµα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου 
λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησης στο οποίο κρατούνται κατά την ηµεροµηνία της αίτησης µετεγγραφής τους. 
Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησης δεν υπάρχει 
Τµήµα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τµήµα µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωµα 
µετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τµήµα, το οποίο εδρεύει σε όµορη 
Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησής τους, 
ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθµού 
εισακτέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/20.02.2007 (Β’ 272) απόφαση της 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθµού των 
εισαχθέντων της ανωτέρω κατηγορίας, 
στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων 
καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β’ 
272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 
συνολικού αριθµού των εισαχθέντων της ανωτέρω κατηγορίας, 
ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφηµερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τµήµα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτητές 
αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στο Ιερατικό Τµήµα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη 
Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης. 
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Άρθρο 79 Κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή/µετακίνηση 
1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ακαδηµαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκµηριωµένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόµενες 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. 
Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:  
α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή µελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο 
παράρτηµα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και µέσω διαδικασίας η 
οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,  
β) θάνατος συγγενούς α’ βαθµού εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή ή β’ βαθµού εξ αίµατος σε πλάγια γραµµή, ο 
οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής,  
γ) κυοφορούσες φοιτήτριες µετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής 
κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου 
πτυχίου, και  
δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωµατική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήµατα κατά της σωµατικής 
ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκµηριώνεται µε βάση τα 
πορίσµατα της ιατρικής επιστήµης. 
2. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, µε εκείνο του 
Τµήµατος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση 
µετακίνησης σε Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα µόρια της βάσης 
εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τµήµα προέλευσης. 
3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή ή µετακίνηση εµπίπτει σε λόγους 
αποκλεισµού, όπως αυτοί της παρ. 1 του άρθρου 74, τότε η Επιτροπή της παρ. 5 δύναται να εισηγηθεί οµόφωνα 
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’ εξαίρεση 
µετεγγραφής ή µετακίνησης. 
4. Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή ή µετακίνηση δεν µπορεί να αφορά σε πραγµατικά περιστατικά τα 
οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης µετεγγραφής ή µετακίνησης σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του παρόντος. 
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκροτείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος πενταµελής 
Επιτροπή µε αντικείµενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων µετεγγραφής ή µετακίνησης. Η Επιτροπή 
αποτελείται από ένα (1) µέλος, το οποίο υποδεικνύεται από τον ∆ιοικητή της Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας και 
εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) µέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν 
(1) εκπρόσωπο από τη ∆ιεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον 
Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άµισθη και τα µέλη της δεν λαµβάνουν κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση 
για τη συµµετοχή τους σε αυτή. Η απόφαση ορισµού της Επιτροπής δεν δηµοσιοποιείται πριν από την 
ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδηµαϊκό έτος. 
Άρθρο 80 Αίτηση θεραπείας 
Κατά των αποτελεσµάτων των αιτήσεων µετεγγραφής δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός τριάντα 
(30) ηµερών ενώπιον τριµελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος, ειδικά για αυτόν τον 
σκοπό µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η υποβολή αίτησης θεραπείας επιτρέπεται 
αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλµατος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά 
την υποβολή της αίτησης µετεγγραφής. 
Άρθρο 81 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
1. Ο αριθµός των µορίων ο οποίος προβλέπεται για τον υπολογισµό της βάσης µετεγγραφής στην περ. δ’ του 
άρθρου 72 δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
2. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων µετεγγραφής και µετακίνησης, η εξειδίκευση των κριτηρίων εξέτασης 
τους, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεραπείας ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 80, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
3. Τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 75 και 76 δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Άρθρο 82 Ίδρυση 
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Άρθρο 83 Όργανα διοίκησης 
Άρθρο 84 ∆ιδακτικό προσωπικό 
Άρθρο 85 Λοιπό προσωπικό 
Άρθρο 86 Πόροι 
Άρθρο 87 Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού 
Άρθρο 88 Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών διπλής ειδίκευσης 
Άρθρο 89 ∆ιπλά Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών 
Άρθρο 90 Θερινά προγράµµατα σπουδών 
Άρθρο 92 Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών 
Άρθρο 93 Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών 
Άρθρο 94 Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής για λόγους σπουδών 
Άρθρο 95 Λοιπές διατάξεις Ξ.Π.Σ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 96 ∆ιαδικασία εκλογής Κοσµήτορα 
Άρθρο 97 ∆ιαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος 
Άρθρο 98 ∆ιαδικασία εκλογής ∆ιευθυντή Τοµέα 
Άρθρο 99 Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017 
Άρθρο 100 Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4521/2018 
Άρθρο 101 Κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) 
Άρθρο 102 Θέµατα φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων 
Άρθρο 103 Καθεστώς εκπαιδευτικής λειτουργίας Τµηµάτων Α.Ε.Ι. σε αναστολή 
Άρθρο 104 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4653/2020 
Άρθρο 105 Συνεργασία Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων και Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. 
Άρθρο 106 ∆ιοίκηση Φοιτητικών Λεσχών Α.Ε.Ι. 
Άρθρο 107 Μεταπτυχιακά διπλώµατα του ∆ιεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών 

Σπουδών 
Άρθρο 108 Ρυθµίσεις για την παράταση του διδακτικού έτους και των συµβάσεων των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
Άρθρο 109 ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Άρθρο 110 Κατ’ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών επιµισθίων εξωτερικού 
Άρθρο 111 Ειδικές ρυθµίσεις για την καταβολή επιµισθίου εξωτερικού 
Άρθρο 112 Κατ’ εξαίρεση αρµοδιότητα Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού 
Άρθρο 113 Φοίτηση µαθητών υπηκοότητας κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις ξένου 

σχολείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα 
Άρθρο 114 Προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. 
Άρθρο 115 Ανάδειξη ∆ιευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου 
Άρθρο 116 Πανεπιστηµιακό Κέντρο ∆ιεθνών Προγραµµάτων Σπουδών 
Άρθρο 117 ∆ιευθυντής Κλινικής 
Άρθρο 118 Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης 
Άρθρο 119 Μέτρα στήριξης των Μαθητευόµενων των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και του 

Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας 
Άρθρο 120 Έκτακτα ζητήµατα για τη λειτουργία της Ακαδηµίας Αθηνών 
Άρθρο 121 Εξόφληση δαπανών για την αγορά ακινήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 
Άρθρο 122 Η περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) τροποποιείται ως εξής:  
«β) του κλάδου ΠΕ22 επαγγελµατικών συµβούλων, όπως αυτός µετονοµάσθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 3 
του ν. 2817/2000 (Α’ 78):  
αα) πτυχίο του Τµήµατος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και 
Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή 
Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής ή φιλολογίας των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο 
Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής και  
ββ) µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό 
Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής». 
Άρθρο 123 Στους Οµότιµους Καθηγητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) καθώς 
Άρθρο 124 1. Ο τίτλος του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α 70) αντικαθίσταται ως εξής: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Β’ ΜΕΡΟΥΣ 

Άρθρο 125 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’ 
Άρθρο 126 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’ 
Άρθρο 127 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ∆’ 
Άρθρο 128 Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Α’ 
Άρθρο 129 Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Β’ 
Άρθρο 130 Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Γ’ 
Άρθρο 131 Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου ∆’ 

ΜΕΡΟΣ Γ’  
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 132 Ρύθµιση ζητηµάτων µίσθωσης δηµοτικών ακινήτων και κυλικείων σχολείων και Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) 

Άρθρο 133 Ρυθµίσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Ι∆ΟΧ στη δηµόσια ναυτική εκπαίδευση 
Άρθρο 134 Χρηµατοδότηση πράξεων, δοµών και δράσεων ΕΣΠΑ 
Άρθρο 135 Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας 
Άρθρο 136 ∆ιαδικασία κατεδάφισης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσµά 
Άρθρο 137 Εξουσιοδοτική διάταξη για τµηµατικές κατεδαφίσεις 
Άρθρο 138 Έναρξη ισχύος 
 


