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Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προ-

στασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμι-

ση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες 

διατάξεις.  

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Περιεχόμενα
ΜΕΡΟΣ A΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙ-

ΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 1 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθ-

μια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου - Αντικατά-
σταση της περ. β΄ της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 
4 του ν. 4186/2013

Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής - Προσθήκη 
άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013

Άρθρο 3 Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων - Προ-
σθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 4 Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο - Προ-
σθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 5 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων 
- Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του 
ν. 4186/2013

Άρθρο 6 Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επανα-
ληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση - Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 
13Α του ν. 4186/2013

Άρθρο 7 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας 
φυσικών καταστροφών - Αντικατάσταση της παρ. 2 του 
άρθρου 13Β του ν. 4186/2013

Άρθρο 8 Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση 
παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - 
Αντικατάσταση της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 3 του 
άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013

Άρθρο 9 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση διακριθέντων σε Ολυμπιάδες - Αντι-
κατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 3194/2003

Άρθρο 10 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών - Αντικατάσταση 
της τέταρτης υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 2725/1999

Άρθρο 11 Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις - Αντι-
κατάσταση της παρ. 1 και των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 και 
προσθήκη παρ. 5 έως 7 στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 12 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 13 Άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφά-

λειας και προστασίας
Άρθρο 14 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας
Άρθρο 15 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.
Άρθρο 16 Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.
Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑ-

ΤΩΝ
Άρθρο 18 Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστη-

μιακών Ιδρυμάτων
Άρθρο 19 Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161)
Άρθρο 20 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 21 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 
Άρθρο 22 Βασικές αρχές
Άρθρο 23 Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 24 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 25 Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 26 Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία
Άρθρο 27 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πρά-

ξεις
Άρθρο 28 Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Άρθρο 29 Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και 

τρόπος λήψης τους
Άρθρο 30 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων 

και ποινών
Άρθρο 31 Δικαστική προστασία
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33 Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας-Τρο-

ποποίηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα
ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 34 Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης 
Άρθρο 35 Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία 

του εξωτερικού - Τροποποίηση του άρθρου 114 του 
ν. 4610/2019

Άρθρο 36 Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέ-
ρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού 
COVID-19

Άρθρο 37 Απαλλαγή μαθητών από συμμετοχή σε 
μαθήματα

Άρθρο 38 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 39 Ρυθμίσεις για την απαλλαγή μισθωμάτων 

επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι.
Άρθρο 40 Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων 

των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 41 Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με απολυτή-

ρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 42 Χρήση πόρων Π.Δ.Ε. για εξοπλισμό και λει-
τουργικές εργασίες προσωρινών αιθουσών και σχολικών 
δομών

Άρθρο 43 Εθνική Μονάδα Συντονισμού «Erasmus+» 
και «European Solidarity Corps»

Άρθρο 44 Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά 
σχολεία - Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 8 του 
π.δ. 79/2017

Άρθρο 45 Ζητήματα απόσπασης - μετάθεσης εκπαι-

δευτικού προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 16 
του ν. 4415/2016

Άρθρο 46 Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Τροπο-
ποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008

Άρθρο 47 Θέματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας 
- Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4763/2020

Άρθρο 48 Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό 
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020

Άρθρο 49 Θέματα του ν.π.ι.δ. «Διοικούσα Επιτροπή 
Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» - Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του ν. 3512/2006

Άρθρο 50 Σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργα-
σίας και συλλογικών οργάνων για την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Άρθρο 51 Ίδρυση «Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και 
Κινεζικού Πολιτισμού»

Άρθρο 52 Διάταξη για την εύρυθμη λειτουργία της 
Ακαδημίας Αθηνών ενόσω κρατεί η πανδημία του κορο-
νοϊού

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 53 Απασχόληση συνταξιούχων στη δημόσια 

ναυτική εκπαίδευση - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄
Άρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και 

Β΄ Μέρους Β΄
Άρθρο 56 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄ 

Μέρους Β΄
Άρθρο 57 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 58 Έναρξη ισχύος
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μετεγγραφής μόνο με το υπηρεσιακό σημείωμα, ενώ ο 
τίτλος προόδου, στην περίπτωση των δημοτικών σχο-
λείων, και το πιστοποιητικό φοίτησης, στην περίπτωση 
των νηπιαγωγείων, εκδίδεται την προβλεπόμενη ημερο-
μηνία από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο του σχο-
λείου προέλευσης. Στο υπηρεσιακό σημείωμα αναγρά-
φεται ότι ο τίτλος προόδου ή το πιστοποιητικό φοίτησης 
εκδίδεται από το σχολείο προέλευσης, επειδή η αίτηση 
υποβλήθηκε μετά τη 10η Απριλίου και ότι το αποδεικτικό 
μετεγγραφής, που αφορά στη φοίτηση του μαθητή κατά 
το επόμενο διδακτικό έτος, εκδίδεται μετά την ημερομη-
νία χορήγησης των τίτλων προόδου ή των πιστοποιητι-
κών φοίτησης. Στις καταστάσεις που συμπληρώνονται 
στο τέλος του έτους, οι παραπάνω μαθητές υπολογίζο-
νται σε αυτές του σχολείου προέλευσης».

4. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του π.δ. 79/2017 τροποποιεί-
ται ως προς την προθεσμία και διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι την 
30ή Απριλίου».

Άρθρο 45

Ζητήματα απόσπασης - 

μετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού - 

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4415/2016

Στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) 
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. α΄ ως εξής: 
«Εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει για ένα (1) έτος 

στο σχολείο της οργανικής θέσης τους πριν την από-
σπασή τους στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτε-
ρικού έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης 
σύμφωνα με το π.δ. 50/1996 (Α΄ 45)».

β) Αντικαθίσταται η περ. β΄ ως εξής: 
«β) Κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, οι εκπαι-

δευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για 
οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον έχουν υπηρε-
τήσει ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής θέσης τους. 
Αν μετατεθούν, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων 
εκπαίδευσης και τοποθετούνται οριστικά κατά το έτος 
λήξης της απόσπασής τους, ύστερα από αίτησή τους 
κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/1996. Δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για μεταθέσεις που πραγματοποιούνται απευ-
θείας σε σχολικές μονάδες ή εκπαιδευτικές δομές έχουν 
μόνο κατά το έτος λήξης της απόσπασής τους».

Άρθρο 46

Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

 εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 4 

του ν. 3687/2008

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159) 
τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες και διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπο-
βάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται 
του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και 
κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, 
γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα 

από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή του Κεντρικού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσί-
ατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποι-
ητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, 
ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση 
παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης 
Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά 
την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 
θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως 
η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020 - 2021 οι αιτήσεις 
παραίτησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλονται μέχρι και 
την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο είκοσι 
(20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
οπότε εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 3687/2008, ή μεταγενέστερα, οπότε 
εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

Άρθρο 47

Θέματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας - 

Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4763/2020

1. Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, 
ρυθμίζονται το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών 
της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας 
στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφο-
ρές και τις αμοιβές των καταρτιζόμενων, τις εισφορές 
και καταβολές αμοιβών των εργοδοτών στους καταρ-
τιζόμενους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή 
της μαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα».

2. Η παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 
του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορί-
ζονται το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, η 
συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αμοιβές 
των καταρτιζομένων, τις εισφορές και καταβολές αμοι-
βών των εργοδοτών στους καταρτιζόμενους, οι όροι και 
οι προϋποθέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης των 
καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. άλλων υπουργείων ή ν.π.δ.δ., 
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα».

Άρθρο 48

Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 

και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση 

του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

1. Στην παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 
(Α΄ 254) προστίθεται περ. γ΄ ως εξής:
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προγενέστερο ευμενέστερο νόμο, εφαρμόζεται σε όσες 
πράξεις τελούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
και εφεξής. Ο παρών νόμος, κατά το μέρος που καταργεί 
ή ελαττώνει την πειθαρχική ευθύνη, καθώς και την ποινή 
που επιβάλλεται για κάθε παράπτωμα, υπερισχύει έναντι 
προγενέστερων δυσμενέστερων διατάξεων. 

3. Οι οργανισμοί και οι εσωτερικοί κανονισμοί των 
Α.Ε.Ι. διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που δεν προ-
σκρούουν στον παρόντα. Τα Α.Ε.Ι. προσαρμόζουν τους 
εσωτερικούς κανονισμούς τους εντός διαστήματος έξι 
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παρά-
λειψη προσαρμογής ή έκδοσης του εσωτερικού κανο-
νισμού και του οργανισμού του Α.Ε.Ι. δεν επιδρά στην 
εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος.

Άρθρο 57

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) τα άρθρα 120 έως και 122 του ν. 5343/1932 (Α΄ 86) 

περί πειθαρχικών θεμάτων των φοιτητών,
β) οι παρ. 3 και 4 και οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 11 του 

άρθρου 33, καθώς και η περ. δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 80 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), περί της διάρκειας και λοιπών 
θεμάτων φοίτησης στα Α.Ε.Ι.,

γ) η παρ. 17 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), 
περί της εξέτασης φοιτητών κατά την εξεταστική περί-
οδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013,

δ) η παρ. 4 του άρθρου 4 και η παρ. 2 του άρθρου 13Γ 
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), περί θεμάτων της διαδικασίας 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοί-
των Γενικού Λυκείου, 

ε) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 56 του 
ν. 4415/2016 (A΄ 159, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 165), περί επα-
νεγγραφής φοιτητών,

στ) το άρθρο 7, η παρ. 2 του άρθρου 23, η παρ. 3 του 
άρθρου 24, η παρ. 3 του άρθρου 25 και η παρ. 3 του 
άρθρου 26 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220), περί πειθαρχικών 
θεμάτων των φοιτητών.

Άρθρο 58

Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 4, η ισχύς του 
παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη 
διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως η περίπτωση αυτή τροποποι-
είται με την παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, ισχύει για 
τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής.

3. Ειδικά η παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, 
η οποία προστίθεται με την παρ. 3 του άρθρου 11 του 
παρόντος, ισχύει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και 
εφεξής. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην ίδια 
παράγραφο και αφορούν στην εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση κατά το ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος 
εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου 2021. 

4. Ειδικά τo άρθρο 34 ισχύει για τους φοιτητές που 
εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε 
προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν υπερβεί 
την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης 
διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδη-
μαϊκού έτους 2021-2022 και καθορίζεται σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 34. Οι φοιτητές που είναι εγγε-
γραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου 
των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και 
έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης 
του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλή-
ρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη 
χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 χωρίς την 
προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 34 προσαύξηση 
ακαδημαϊκού χρόνου.
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    Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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