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Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-

λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως νομικό πρόσωπο δη-
μοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του Συντάγματος και την περίπτωση α’ της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), με έδρα το 
Αιγάλεω. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά 
(Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα 
το Αιγάλεω, συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την 
ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ανα-
πτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται 
ιδίως με τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,
β) Επιστήμες Μηχανικού,
γ) Επιστήμες Τροφίμων,
δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας,
ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.
2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την ίδρυσή 

του υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση 
σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε 
όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων, 
χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος 
υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προ-
σώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας 
για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία 
και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των συγχω-
νευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα 

με το άρθρο 4, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται 
στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστή-
ρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα 
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Το-
πογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή 
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 
μεταφέρονται σε ένα από τα αντίστοιχα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση 
της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, 
χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης 
για καθεμία από αυτές.

3. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής, με συνένωση των Μονάδων 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξής τους και 
εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου, ο οποίος 
υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά 
και εμπράγματα και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος 
συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/ προγράμματα που 
αυτοί έχουν αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρη-
ματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμ-
βάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 2

Σχολές και Τμήματα

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής 
Σχολές και Τμήματα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα 
Τμήματα: 

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής, 
γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγω-

γής, 
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,
ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ή συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές 
δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν 
ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την πε-
ραίωσή τους 

ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμέ-
νων Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον 
θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Ορ-
γανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών 
των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικοεργαστηριακή 
διεύθυνση επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστη-
μιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.. 

Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό 
ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί από 
την επιστημονική κοινότητα.

δδ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, 
νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος 
είναι ο κύριος ερευνητής ή ερευνητής σε δημοσίευση 
όπου δεν συμμετέχει ο επιβλέπων της διδακτορικής του 
διατριβής.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προ-
στίθεται περίπτωση δ’ που έχει ως εξής: 

«δ. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται 
στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνο-
λική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, 
με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των 
οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε 
(5) έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλο-
γή. Επίσης, συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για 
κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. το ήθος, η προσωπικότητα του 
υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά.»

3. Οι παράγραφοι 1 και 3 έως 8 του άρθρου 14 του 
ν. 1268/ 1982 (Α’ 87) και το άρθρο 15 του ν. 1404/1983 
(Α’  173), εξαιρουμένης της περίπτωσης Α’ της παραγρά-
φου 4, καταργούνται, με την επιφύλαξη των εκκρεμών 
διαδικασιών εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π., για τις 
οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του 
παρόντος, οι οποίες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται 
με εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Το ίδιο ισχύει για τις 
εκκρεμείς διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης, για τις 
οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για 
εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος, 
καθώς και για την εκλογή σύμφωνα με την περίπτωση δ’ 
της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 114), εφό-
σον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει υποβληθεί 
αίτηση μετακίνησης.

Άρθρο 10

Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των 
παραγράφων 1 και 2 αναγνωρίζεται μισθολογικά ως 
προϋπηρεσία, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, η 
προηγούμενη απασχόλησή του βάσει σύμβασης έργου, 
σε υπηρεσίες και φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
ν. 4354/ 2015 (Α’ 176) στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στους επίσημους θεσμούς και τα όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 
του ν. 4354/2015. Το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτού-

μενος την αναγνώριση, σύμφωνα με τις συμβάσεις έργου 
που επικαλείται, πρέπει να είναι συναφές με τα καθήκο-
ντα που αναλαμβάνει. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζε-
ται δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη. Αρμόδιο όργα-
νο για να εξετάσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για 
την αναγνώριση της αιτούμενης προϋπηρεσίας ορίζεται 
η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό 
Συμβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα.»

2. H άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρω-
τή Προϊσταμένου των Γραμματειών των Ειδικών Λογα-
ριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., οι οποί-
οι ορίστηκαν από την Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της 679/1996 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 
826), λογίζεται ως άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου 
διεύθυνσης, προκειμένου για την κάλυψη της θέσης του 
Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής Διοικητικής 
Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. του άρ-
θρου 57 του ν. 4485/2017 και της θέσης προϊσταμένου 
των επιμέρους οργανικών μονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ. του 
Ε.Λ.Κ.Ε.. Η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου των επι-
μέρους μονάδων της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζεται 
ως άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. Τυχόν 
κατάληψη θέσης Προϊσταμένου της Μ.Ο.Δ.Υ. ή επιμέ-
ρους μονάδων αυτής δεν ισοδυναμεί καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο με αξίωση καταβολής αναδρομικών. 

Άρθρο 11

Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων

και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 διαγρά-
φονται οι λέξεις «του συνολικού ετήσιου». 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Για την πληρωμή δαπανών του έργου/προγράμμα-
τος, ο επιστημονικός υπεύθυνος υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. 
του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα πληρωμής που συνοδεύεται με τα 
σχετικά δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση 
και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), που 
έχει προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/ 
2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος 
πιστώσεων του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε.:

α. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης 
του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σύνολο ή μέρος των 
ετήσιων πιστώσεων του έργου και συνοδεύεται από 
αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη, 
κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό,

β. για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέω-
σης προηγείται τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού 
υπευθύνου σε συνέχεια: αα) της έκδοσης απόφασης ανά-
ληψης εκτέλεσης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών, 
η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου 
των δαπανών του έργου και ββ) της ένταξης του προϋ-
πολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. 
ή και την τροποποίηση αυτού,
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γ. σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προμήθεια 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η οποία εκτελείται με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το αίτημα ανάλη-
ψης υποχρέωσης υποβάλλεται από τον επιστημονικό 
υπεύθυνο ταυτόχρονα με το αίτημα απευθείας ανάθε-
σης. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται της 
απόφασης απευθείας ανάθεσης,

δ. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Σε περίπτωση 
δαπανών ίσων ή κατώτερων των δύο χιλιάδων πεντα-
κοσίων (2.500) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέω-
σης εκδίδεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτός ανήκει στο μόνιμο ή με σύμβα-
ση αορίστου χρόνου προσωπικό του φορέα και ότι το 
άθροισμα των δαπανών αυτών δεν υπερβαίνουν το είκο-
σι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του έργου. Για τις πιστώσεις που 
υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό, οι αποφάσεις ανά-
ληψης υποχρέωσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ερευνών,

ε. αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέ-
χουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βε-
βαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η διαφωνία 
αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. 
Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής 
Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζεται η περίπτωση γ’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 και ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. 
κοινοποιεί τη διαφωνία του στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., 

στ. με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, εκτός από 
τις πιστώσεις της παραγράφου 3, δεσμεύονται στον προ-
ϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. δεσμευμένες πιστώσεις 
εγκεκριμένων έργων του προηγούμενου οικονομικού 
έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέ-
ωση.»

4. Στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 66 του
ν. 4485/2017 οι λέξεις «(ανά κατηγορία)» διαγράφονται.

5. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 
4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Για δαπάνη που αφορά προμήθεια αγαθών ή πα-
ροχή υπηρεσιών που εκτελείται με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, το τεκμηριωμένο αίτημα του 
επιστημονικού υπευθύνου συνοδεύεται από απόδειξη 
έρευνας αγοράς και η απόφαση απευθείας ανάθεσης 
έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιά-
δων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δεν απαιτείται απόδειξη 
έρευνας αγοράς και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
που αυτός εκδίδει επέχει θέση απόφασης απευθείας ανά-
θεσης.

Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και τα τεκμηριω-
μένα αιτήματα καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία 
μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..».

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017 προ-
στίθεται στοιχείο ζ’ ως εξής:

«ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημό-
σιων συμβάσεων για αξία μεγαλύτερη του ποσού των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ».

7.α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 ισχύει από την 
1.7.2018. Από 1.1.2018 έως 1.7.2018 για δαπάνες που 
διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των 
Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων 
και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν 
απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες 
μη κανονικές. 

β. Από 1.1.2018 έως 1.7.2018 η διαδικασία και ο τρόπος 
ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλη-
σης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τε-
χνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημι-
ακών Ινστιτούτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017».

8.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 πριν 
από τις λέξεις «είναι νόμιμες» προστίθενται οι λέξεις «ή 
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ.».

β. Στο τέλος της δεύτερης πρότασης της παρ. 6 του 
άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προστίθενται οι λέξεις «ή 
οι ισχύουσες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ.».

γ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 12 
του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 διαγράφεται η φράση 
«όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών 
έργων/προγραμμάτων,». 

9. Στα Α.Ε.Ι. που διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, 
εκτός από το Ε.Α.Π. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε., οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκού-
νται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Α.Ε.Ι.. 

10. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/ 
2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως Σύγκλητος νοείται η Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Δ.Υ. 
(άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 4452/2017), ως Πρύτανης ο Κο-
σμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ. και ως μέλη Δ.Ε.Π. τα μέλη της 
εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή Ερευνών της 
Ε.Σ.Δ.Υ. είναι πενταμελής, αποτελείται από μέλη της Γενι-
κής Συνέλευσης που ορίζει η τελευταία και συγκροτείται 
με διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα, εφαρμοζομένων 
κατά τα λοιπά όσων προβλέπονται στα άρθρα 50 έως 68. 
Έως τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, οι αρμοδι-
ότητες της Συγκλήτου ασκούνται από το σύλλογο των 
καθηγητών (π.δ. 1233/1981, Α’ 306), ο οποίος ορίζει τα 
μέλη της Επιτροπής Ερευνών.»

Άρθρο 12

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) 
των Α.Ε.Ι. που λειτουργούσαν στις 31.12.2017 συνεχίζουν 
να λειτουργούν έως τις 31.12.2019, ημερομηνία κατά 
την οποία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες 
αξιολόγησής τους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

2. Η αξιολόγηση διενεργείται από Επιτροπή Πιστοποί-
ησης που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 
4009/2011 για την αξιολόγηση του οικείου Α.Ε.Ι.. Η αξιο-
λόγηση μπορεί να συνδυάζεται και να συμπίπτει χρονικά 
με την αντίστοιχη διενεργούμενη αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. 
με το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι.. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, 
τα Ε.Π.Ι. αξιολογούνται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε 
τέταρτου έτους από την προηγούμενη αξιολόγηση.
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4. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του «Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου», η οποία διο-
ρίσθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 79956/14.12.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου και τα αιρετά μέλη που είχαν εκλεγεί τη 10η Δεκεμβρίου 2017, λήγει στις 30 Ιουνίου 2018. Με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της αυτής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θα εκδοθεί το αργότερο ως τις 15 Ιουνίου 2018, 
προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αιρετών μελών της νέας Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος. 
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 349/1976 και η νέα Διοικούσα Επιτροπή θα αναλάβει 
τα καθήκοντά της από 30 Οκτωβρίου 2018.

Άρθρο 49

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός 
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός  
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

 Αγροτικής Ανάπτυξης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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