ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4476

συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Για όσο χρονικό
διάστημα αναστέλλεται η πειθαρχική δίωξη σύμφωνα
με το πρώτο εδάφιο, αναστέλλεται και η παραγραφή
του παραπτώματος.
3.
Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σύμφωνα
με τον παρόντα νόμο δεν εκτελούνται μετά την παρέ
λευση τριών ετών από τον χρόνο της αμετάκλητης επι
βολής τους.

Άρθρο 31
Δικαστική προστασία
Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλεται οποια
δήποτε πειθαρχική ποινή της παρ. 1 του άρθρου 24 πλην
της περ. α', ο φοιτητής μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύ
ρωσης στο διοικητικό εφετείο του τόπου όπου εδρεύει
το Α.Ε.Ι..

Άρθρο 32
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του πρύτανη συγκροτείται το Πειθαρ
χικό Συμβούλιο Φοιτητών σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 25.
2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. είναι δυνατή
η πρόβλεψη και άλλων, πέραν των αναφερομένων στο
άρθρο 23, πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθώς και
η περαιτέρω ρύθμιση της πειθαρχικής ανάκρισης και
διαδικασίας. Με τον εσω τερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι.
είναι δυνατή και η αντιστοίχιση των πειθαρχικών παρα
πτωμάτων προς τις επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές,
με εξαίρεση τα παραπτώματα για τα οποία μπορεί να
επιβληθεί η ποινή της οριστικής διαγραφής, σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 24.

Μ ΕΡΟ ΣΓ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας Τροποποίηση του άρθρου 168
του Ποινικού Κώδικα
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα
(ν. 4619/2019, Α' 95) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας
υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοί
κησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επι
χείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους χώρους
αυτούς παρά τη ρητή εναντίωση της υπηρεσίας που τους
χρησιμοποιεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη
ή χρηματική ποινή.
2. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή
ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας
υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτο
διοίκησης ή νομικού προσώ που δημοσίου δικαίου ή
επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιμωρείται με φυλάκιση
και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και
όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει
αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία σ υλ
λογικού ή μονοπρόσω που οργάνου των φορέω ν του
προηγούμενου εδαφίου».
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ΜΕΡΟΣ Δ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Αρθρο 34

Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης
1. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα
σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ
(8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου
σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπου
δών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ
ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης
είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά
έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση της
ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των
ρυθμίσεων των επόμενω ν παραγράφων, η κοσμητεία
της σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής.
2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζο
νται διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά
για την κατ' εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής
διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβα ρούς λόγους
υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο
πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύ
γου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης.
3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλά
χιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με
αναπηρία, καθώς και οι αθλητές που κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγε
γραμμένα στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητι
σμού και α) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης
έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατο
μικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα
(12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται
σε ομάδες των δυο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά
αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλή
ματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή ή β) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά
τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών
για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς
μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς
αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών, δύνανται να
εγγράφονται ως φ οιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα
από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της
σχολής. Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς
μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό
ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν
προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό
μεγαλύτερο από το ήμισυτων μαθημάτων του εξαμήνου
που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών, εφαρμοζόμε
νης και στην περίπτωση αυτή της ανώτατης διάρκειας
φοίτησης της παρ. 1 .0 εσωτερικός κανονισμός του Α.Ε.Ι.
δύναται να ορίζει περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτο
μέρειες για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.
4. Οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς
την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοί-
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τησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα
δύο (2) έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον
χρόνο διακοπής της φοίτησης. Με τον εσωτερικό κανο
νισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης
της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν την αίτηση.
5. Η μη εφαρμογή του παρόντος από Α.Ε.Ι. λαμβάνεται
υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της
τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της περ. ε' της παρ. 2
του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α' 12) σε αυτό.

Άρθρο 35
Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία
του εξωτερικού - Τροποποίηση
του άρθρου 114 του ν. 4610/2019
Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019

(Α' 70) καταργούνται, προστίθεται νέα παρ. 8 και το
άρθρο 114 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 114
Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού
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Αρθρο 36
Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση
επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω
του κορωνοϊού COVID-19
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θ ρησκευ
μάτων λαμβάνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο
μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε
να διασφαλίζονται η φοίτηση, η κάλυψη της διδακτέας
ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, στην πρω
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως μέσω
της τροποποίησης και ρύθμισης: α) των αργιών, διακο
πών και εορταστικών εκδηλώσεων, β) των απουσιών και
του χαρακτηρισμού της φοίτησης, γ) της ημερομηνίας
έναρξης και λήξης των εγγραφών προνηπίων, νηπίων και
μαθητών Α' τάξης δημοτικών σχολείων, καθώς και των
διαδικασιών και προθεσμιών για την ολοκλήρωσή τους,
δ) κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος που αφορά
στους κατ' ιδίαν και τους κατ' οίκον διδαχθέντες μαθητές,
ε) της φοίτησης, της αξιολόγησης, της προαγωγής και της
απόλυσης μαθητών, στ) της εισαγωγής των υποψηφίων
των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαί
δευση και ζ) κάθε άλλου συναφούς ή ειδικότερου με τα
ανωτέρω θέματος.

1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο
εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων δευτερο
βάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα,
κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου
σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατά
στασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση
Άρθρο 37
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε
Απαλλαγή μαθητών από τη συμμετοχή
αντίστοιχη τάξη των δημόσιω ν ή ιδιωτικών σχολείων
σε μαθήματα
δευτεροβάθμιας εκπα ίδευσης της Ελλάδας, η οποία
καθορίζεται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θ ρησκευ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
μάτων καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
2. (Καταργείται)
απαλλαγής μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στην πρωτοβάθ
3. (Καταργείται)
μια ή δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τη συμμετοχή
4. (Καταργείται)
στα μαθήματα της Φ υσικής Αγωγής, της Μουσικής και
5. Η παρ. 5 καταργήθηκε με την περ. ζ' του άρθρου 63
των Θρησκευτικών, και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές
τουν. 4653/2020 ( Α Ί 2).
ειδικότερο θέμα, όπως ιδίως οι λόγοι που δικαιολογούν
6. Για τους μαθητές της παρ. 1 η προφορική εξέταση
τη χορήγηση και τη διάρκεια της απαλλαγής, ο τύπος,
που προβλέπεται για μαθήματα της Ομάδας Α' διενερτο περιεχόμενο, η προθεσμία υποβολής της αίτησης
γείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απαλλαγής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
απόφαση του διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή
έγγραφα, το όργανο της σχολικής μονάδας στο οποίο
συμμετέχουν ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής ως
υποβάλλονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά, καθώς
πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότη
και η διάρκεια και ο τρόπος τήρησης, φ ύλαξης και
τας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο
επεξεργασίας
αυτών, η διαδικασία και τα όργανα αξι
μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών απο
ολόγησης
της
αίτησης,
οι σχετικές εγγραφές που γίνο
τελεί τον γραπτό βαθμό του μαθητή στο εξεταζόμενο
νται σε υπηρεσιακά βιβλία της σχολικής μονάδας και
μάθημα.
ο τρόπος και το είδος της απασχόλησης των μαθητών
7. Στους αποφοίτους του παρόντος χορηγείται απολυ
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος από
τήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι αυτό
την
υποχρέωση πα ρακολούθησης του οποίου έχουν
χορηγήθηκε σύμφωνα με το παρόν και την απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που προβλέπε- ! απαλλαγεί.
ται στην παρ. 8.
Άρθρο 38
8.
Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται, ο τρόπος αξι
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ολόγησης, ο τρόπος και το είδος της εξέτασης, ο τρόπος
1
.
Με
τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι:
βαθμολόγησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις προα
α) Καθορίζονται:
γωγής και απόλυσης των μαθητών της παρ. 1, καθώς
αα) Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολοκαι άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με απόφαση του
γητικά για την κατ' εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεχρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 34,
ται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής».
σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου,
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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 δυσμενέστερω ν διατάξεων.
3. Οι οργανισμοί και οι εσω τερικοί 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 Φ εβρουάριου και Ιουνίου 2013,
δ) η παρ. 4 του άρθρου 4 και η παρ. 2 του άρθρου 1 3Γ
του ν. 4186/2013 (A' 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 (Α' 159, διόρθ. σφάλμ. A' 165), περί επανεγγραφής 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.
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Άρθρο 58
Ένα ρξη ισχύος
1. Με την επιφ ύλαξη 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 (A- 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
εφ εξής. Οι αποφ άσεις που προβλέπονται στην ίδια
παράγραφο και αφορούν στην εισαγωγή στην τριτο
βάθμια εκπαίδευση κατά το ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος
εκδίδονται έως τις 31 Μάίου 2021.
4. Ειδικά το 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.

