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Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δη-

μοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕ-

ΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμε-

τώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοι-

πές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗ-

ΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 3 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα
Άρθρο 4 Σκοπός - Αρμοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ
Άρθρο 5 Μέλη
Άρθρο 6 Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Άρθρο 7 Εγγραφή - Συνδρομή
Άρθρο 8 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος τεχνολό-

γου ακτινολογίας - ακτινοθεραπείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 9 Όργανα διοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 10 Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές 

ποινές
Άρθρο 11 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 12 Πειθαρχικά Συμβούλια
Άρθρο 13 Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 14 Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρ-
χικού Συμβουλίου - Ένδικα μέσα

Άρθρο 15 Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου

Άρθρο 16 Πειθαρχική απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 17 Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 18 Επιτροπές και ομάδες εργασίας
Άρθρο 19 Πόροι - Διαχείριση
Άρθρο 20 Θέσεις προσωπικού
Άρθρο 21 Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγων Ακτινο-

λογίας - Ακτινοθεραπείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22 Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣ-

ΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 25 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων 

για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 26 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 27 Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικου-
ρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 
προσωπικού

Άρθρο 28 Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακι-
νήσεων προσωπικού

Άρθρο 29 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύνα-
ψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες 
νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογι-
κού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού 
COVID-19»

Άρθρο 30 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και κα-
θορισμός μηνιαίας αποζημίωσης παιδιάτρων ως οικο-
γενειακών ιατρών

Άρθρο 31 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ απο-
στάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλη-
μένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 32 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Κεντρική Υπηρε-
σία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων 
λόγω κορωνοϊού

Άρθρο 33 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την ερ-
γασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων 
στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 34 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρι-
κού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟ-

ΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19

Άρθρο 35 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 
διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορω-
νοϊού COVID-19

Άρθρο 36 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρό-
σληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας

Άρθρο 37 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπε-
ρωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 38 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού 
προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Άρθρο 39 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση 
δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο 40 Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016

Άρθρο 41 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Εθνικού Ορ-
γανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και 
καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟ-

ΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 42 Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσε-

ων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 43 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκι-

μασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της 
υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Ασθενών COVID-19

Άρθρο 44 Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμα-
σιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 45 Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί 
διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της 
νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα

Άρθρο 46 Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγη-
σης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νο-
σούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες 
ιατρούς

Άρθρο 47 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστο-
λής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που 
βρίσκονται σε περιορισμό

Άρθρο 48 Παράταση ισχύος της εισαγωγής μετουσιω-
μένης αιθυλικής αλκοόλης, της δωρεάν διάθεσής της για 
ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών 
και της άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 49 Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετα-
τροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 50 Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκα-
στικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας 
υγείας

Άρθρο 51 Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών 
κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκα-
στικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγεί-
ας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 52 Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης 
ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής 
προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίω-
σης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού

Άρθρο 53 Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών 
για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο 54 Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέ-
σων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Άρθρο 55 Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθε-
σης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης 
ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.

Άρθρο 56 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη δι-
άθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, 
κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας 
των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού 
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο

Άρθρο 57 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων 
δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού COVID-19

Άρθρο 58 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής 
δωρεών

Άρθρο 59 Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών 
Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές 
δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα 
και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς 
σκοπού

Άρθρο 60 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρε-
σιών υγείας

Άρθρο 61 Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας
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ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62 Ένταξη περιοχών στις άγονες και προβλημα-

τικές περιοχές Α’ κατηγορίας - Τροποποίηση υποπερ. α8’ 
και α14’ περ. α) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 131/1987, προ-
σθήκη υποπερ. α38’ στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 
1 και κατάργηση υποπερ. β9’ περ. β) παρ. 1 άρθρου 1 
π.δ. 131/1987

Άρθρο 63 Παράταση ισχύος συμβάσεων προθέσεων 
και ορθωτικών μέσων με παρόχους του Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Ορ-
γανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» κατά την περίοδο 
της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19

Άρθρο 64 Ρύθμιση για την τήρηση των διαδικασιών 
ανάληψης πίστωσης και προσυμβατικού ελέγχου των 
συμβάσεων προμήθειας αντιϊκών φαρμάκων κατά του 
κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 65 Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομεί-
ων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών 
Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

Άρθρο 66 Παράταση παραμονής στα εκπαιδευτικά 
κέντρα των εξειδικευόμενων ιατρών και οδοντιάτρων, 
ιατρικές ή οδοντιατρικές ειδικότητες ή εξειδικεύσεις και 
ειδικότητες ή μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων και επαγ-
γελματιών υγείας, πλην ιατρών - Τροποποίηση περ. α) 
παρ. 4 άρθρου 83 ν. 2071/1992 και παρ. 5 άρθρου 21 
ν. 3580/2007

Άρθρο 67 Παράταση παραμονής στα εκπαιδευτικά 
κέντρα των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα 
της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοση-
λευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής - 
Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022

Άρθρο 68 Διάθεση αντιιϊκών/αντιρετροϊκών φαρμά-
κων για την πρόληψη της εξάπλωσης του Ιού Ανοσοα-
νεπάρκειας του Ανθρώπου (HIV)

Άρθρο 69 Έγκριση όρων δόμησης για την ανέγερση 
κτηρίων στην έκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Άρθρο 70 Παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους ανοι-
κτών προνοιακών δομών

Άρθρο 71 Αρμοδιότητες Διοικητή νοσοκομείων ει-
δικού καθεστώτος - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19 
ν. 4498/2017

Άρθρο 72 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση 
μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες και την 
ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λει-
τουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

Άρθρο 73 Μετεγγραφή Ελλήνων φοιτητών από την 
Ουκρανία

Άρθρο 74 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και για την καθαριότητα του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου

Άρθρο 75 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων - Προσθήκη τρίτου εδαφίου στην περ. δ) 
της παρ. 2 του άρθρου 22 και παρ. 14 στο άρθρο 448 - 
Αντικατάσταση άρθρου 453 - Τροποποίηση παρ. 8 άρ-
θρου 473 ν. 4957/2022

Άρθρο 76 Προθεσμία καθορισμού του προγράμματος 
εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου για την 

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Τροποποίηση 
περ. ια) παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013

Άρθρο 77 Ρυθμίσεις για το μηχανογραφικό δελτίο - 
Αντικατάσταση άρθρου 4Γ, τροποποίηση άρθρου 4Δ, 
παρ. 5 άρθρου 13, παρ. 4 και 8 άρθρου 13Α, παρ. 2 
άρθρου 13Β, παρ. 1 άρθρου 13Γ, παρ. 1 άρθρου 13Δ 
ν. 4186/2013, και παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999

Άρθρο 78 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΑΚΡΟ-
ΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» - Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4708/2020

Άρθρο 79 Ορισμός δύσκολου οπτικοακουστικού έρ-
γου - Προσθήκη περ. η) στην παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 3905/2010

Άρθρο 80 Προσθήκη αρμοδιότητας στο Διοικητι-
κού Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογρά-
φου - Προσθήκη περ. ια) στην παρ. 7 άρθρου 13 του 
ν. 3905/2010

Άρθρο 81 Χορήγηση αποζημίωσης στους εισηγητές 
των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού - Τροποποίηση του άρθρου 16 
του ν. 4761/2020

Άρθρο 82 Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώ-
ρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπε-
ζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4688/2020

Άρθρο 83 Διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού δια-
γωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά στάδια - Τροποποίηση παρ. 3 
άρθρου 8 ν. 4765/2021

Άρθρο 84 Προμήθειες και υπηρεσίες για τη διεξαγωγή 
του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 85 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδο-
φορίας στην αγορά στερεών καυσίμων που χρησιμο-
ποιούνται για θέρμανση χώρων - Προσθήκη παρ. 1Β, 
τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 άρθρου 58 ν. 4818/2021

Άρθρο 86 Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της 
επάρκειας στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη 
θέρμανση χώρων και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών

Άρθρο 87 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελλη-
νικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που 
προκλήθηκαν λόγω χαλαζοπτώσεων και πυρκαγιών

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 88 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Με το Μέρος Β’ επιδιώκονται η ενίσχυση της θε-
σμικής εκπροσώπησης των τεχνολόγων ακτινολογίας-
ακτινοθεραπείας και η βελτίωση των όρων άσκησης του 
επαγγέλματος των τεχνολόγων ακτινολογίας - ακτινοθε-
ραπείας, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών 
προς όφελος των χρηστών υπηρεσιών υγείας και την 
εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας.

2. Με το Μέρος Γ’ επιδιώκονται η αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και η προστασία 
της δημόσιας υγείας.
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τα υπολειπόμενα μέλη δεν είναι λιγότερα από τρία. Οι 
τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων που ελλείπουν μπο-
ρούν να ασκούνται, κατόπιν απόφασης του Πρυτανικού 
Συμβουλίου, από τον Πρύτανη ή άλλο Αντιπρύτανη.».

3. Το άρθρο 453 του ν. 4957/2022, περί μεταβατικών 
διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ’ του Μέρους Ζ’, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 453
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’

Το άρθρο 69 και οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 416 εφαρμόζονται από το 
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εξής. Συμβάσεις πρα-
κτικής άσκησης φοιτητών που συνάπτονται κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθ’ όλη 
τη διάρκειά τους, ακόμη και εάν αυτή εκτείνεται στο 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, διέπονται από τις διατάξεις 
που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, του 
Κανονισμού πρακτικής άσκησης του Τμήματος ή του 
προγράμματος σπουδών.».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 473 του 
ν. 4957/2022 αντικαθίστανται οι τρεις τελευταίες λέξεις 
και το εν λόγω εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΖ’, πλην του άρθρου 257, 
εφαρμόζονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων ινστιτού-
των και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και στους ερευνητικούς και 
τεχνολογικούς φορείς του ως άνω άρθρου που έχουν τη 
μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
ως προς τη διαχείριση των κάθε είδους έργων και προ-
γραμμάτων τους.».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 καταρ-
γείται.

Άρθρο 76

Προθεσμία καθορισμού του προγράμματος 

εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής 

περιόδου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση - Τροποποίηση περ. ια) παρ. 1 

άρθρου 13Δ ν. 4186/2013

Στην περ.  ια) της παρ.  1 του άρθρου 13Δ του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193), περί τελικών και εξουσιοδοτικών 
διατάξεων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. ια) 
διαμορφώνεται ως εξής:

«ια) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγω-
γής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τον τόπο 
και χρόνο διεξαγωγής αυτών, το πρόγραμμα των εξε-
τάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημά-
των, τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία 
και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών 
που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη 
των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους 
για γραφή, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των 
θεμάτων, τον τρόπο ορισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις 
των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και 
αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής 

τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών 
κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των 
γραπτών. Με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 13Α, 
η απόφαση με την οποία καθορίζεται το πρόγραμμα των 
εξετάσεων εκδίδεται, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 8 
του άρθρου 42 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και την περ. β) 
της παρ. 2 του άρθρου 43 για τα Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑ.Λ.), έως και τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 
εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι πανελλαδικές 
εξετάσεις.».

Άρθρο 77

Ρυθμίσεις για το μηχανογραφικό δελτίο - 

Αντικατάσταση άρθρου 4Γ, τροποποίηση 

άρθρου 4Δ, παρ. 5 άρθρου 13, παρ. 4 και 

8 άρθρου 13Α, παρ. 2 άρθρου 13Β, παρ. 1 

άρθρου 13Γ, παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013, 

και παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999

1. Το άρθρο 4Γ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), περί της δι-
αδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4Γ
Διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. που 
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από 
την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση 
των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλα-
δικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και 
τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση 
των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν 
μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν όσες σχολές, 
τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το 
επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφω-
να με το άρθρο 4Α. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν 
σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση 
την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών 
μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμή-
ματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική 
κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 4Δ του ν. 4186/2013, περί 
παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, επέρχονται οι 
εξής τροποποιήσεις: α) στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο δια-
γράφεται η φράση «πρώτης φάσης» και στο τρίτο εδάφιο 
διορθώνεται η νομοθετική παραπομπή, β) προστίθεται 
πέμπτο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι, που συμμετέ-
χουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εκάστοτε σχολι-
κού έτους, δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς 
κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την 
υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για 
την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται 
συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο 
οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 
13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφι-
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ους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού 
έτους. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλ-
λεται κατά την ίδια περίοδο υποβολής του μηχανογρα-
φικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Γ. Οι υποψήφιοι 
που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου 
σχολικού έτους, δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχα-
νογραφικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 4Γ, όσο και 
το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Απαγορεύεται η 
εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα 
ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ι.Ε.Κ.».

3. Τo έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ. 5 του άρ-
θρου 13 του ν. 4186/2013, περί της πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντικαθίστανται και η παρ. 5 
διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από τις 
διατάξεις της παρούσας, για την εισαγωγή των τελειόφοι-
των και υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των 
ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα δημόσια 
Ι.Ε.Κ., ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εισαγωγή 
των τελειόφοιτων και υποψηφίων των ΓΕ.Λ. στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και τα δημόσια Ι.Ε.Κ., αντίστοιχα, και 
ιδίως τα άρθρα 4Β έως 4Δ. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις 
γίνεται λόγος για επιστημονικό πεδίο, ως προς τα ΕΠΑ.Λ. 
νοείται ο τομέας.

Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. διαμορφώ-
νεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθ-
μολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ανά ειδικότητα 
στα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο (2) 
μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με 
συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγω-
γής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχι-
στης και μεγίστης τιμής, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 4Β.

Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα 
εξής:

α) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, 
που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς για 
τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε., λαμβάνεται υπόψη ο μικρό-
τερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών 
επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα των τομέων 
όπου εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή 
εισαγωγικές κατευθύνσεις.

β) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, 
που εντάσσονται στην κοινή ομάδα όλων των τομέων, 
για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρό-
τερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών 
επιδόσεων των υποψηφίων όλων των τομέων.

γ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις 
του ίδιου τομέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται 
σε διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, για τον υπολο-
γισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των 
βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθή-
ματα εκείνης της ειδικότητας, ο μέσος όρος των οποίων 
είναι μικρότερος.

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που 
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από 
την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση 
των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλα-

δικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και 
τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση 
των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν 
μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν όσες σχολές, 
τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από 
τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 4Γ.

Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή ει-
σαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή 
υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

Το άρθρο 4Δ εφαρμόζεται μόνο για τους τελειόφοι-
τους ή υποψηφίους, κατά περίπτωση, των ΕΠΑ.Λ., οι 
οποίοι δεν επιδιώκουν την εισαγωγή σε αντίστοιχη ει-
δικότητα Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 34 
του ν. 4763/2020 (Α’ 254).».

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013, περί 
των επαναληπτικών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, καταργείται το τελευταίο εδάφιο 
και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα 
ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να επιτύχουν οι υποψήφι-
οι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις: α) την Ε.Β.Ε. ή τις 
Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων 
ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος 
ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περί-
πτωση, της τακτικής εξεταστικής περιόδου, β) την Ε.Β.Ε. 
της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης της 
τακτικής εξεταστικής περιόδου και γ) συνολικό αριθμό 
μορίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του-
λάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου επιτυχόντα των 
πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής πε-
ριόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου 
(ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισα-
γωγική κατεύθυνση.».

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 13Α του 
ν. 4186/2013, περί των επαναληπτικών εξετάσεων εισα-
γωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διορθώνεται ως 
προς τη νομοθετική παραπομπή και η παρ. 8 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«8. Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο 
με τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 4Γ, μετά από την ολοκλήρωση των επαναληπτι-
κών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τε-
λικής τους επίδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4Β.».

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 καταρ-
γείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε 
φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό 
ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των 
πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., 
ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά 
κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγω-
γής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για 
την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτω-
ση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι 
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να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού 
μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δο-
κιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής 
κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την 
Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυν-
σης και γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων 
που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους 
στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύ-
θυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.».

7. Στην περ.  α) της παρ.  1 του άρθρου 13Γ του 
ν. 4186/2013, περί πρόσβασης παλαιών αποφοίτων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, επέρχονται οι εξής τροποποι-
ήσεις: α) τα εδάφια πέμπτο και έκτο καταργούνται, β) 
προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και η περ. α) διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«α) Είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλα-
δικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων 
ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσο-
στό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε 
σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς 
νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτί-
ου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήμα-
τος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών 
της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύ-
θυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. 
ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, οι οποίες 
διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος της τελευταίας 
συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την 
αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) 
δεν αφορά στους υποψηφίους που συμμετείχαν σε 
πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον 
του αριθμού εισακτέων και αβ) μπορεί να ασκηθεί το 
επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας 
εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, 
ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις 
που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό 
(10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσο-
στό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν 
στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος 
και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους 
συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν 
από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χω-
ρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με 
την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή 
σε σχολές ή τμήματα της περ. β’ της παρ. 1 του άρ-
θρου 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμό-
διου Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά 
επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. 
και ΕΠΑ.Λ. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν 
καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφί-
ων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των 
ημερήσιων ΓΕ.Λ.».

8. Η περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, 
περί τελικών και εξουσιοδοτικών διατάξεων, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«ε) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής, σύμφωνα 
με το άρθρο 4Γ, της δήλωσης προτίμησης (μηχανογρα-
φικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που 
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των 
αποφοίτων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.».

9. Στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), 
περί των παροχών σε διακρινόμενους αθλητές, επέρχο-
νται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τρίτο εδάφιο διορ-
θώνεται η νομοθετική παραπομπή, β) το έκτο εδάφιο 
καταργείται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερι-
νούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η 
νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων 
ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων ή που επι-
τυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή 
επίδοση ανδρών γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλή-
ματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον 
παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε 
οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους 
και εγγράφονται σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού 
των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν τίτλο 
σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε 
ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε 
θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 7η έως 8η 
νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών γυναικών, νέων αν-
δρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, 4η έως 8η νίκη 
σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, 
1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων 
κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς 
Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευ-
ρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών νέων γυναικών, εφή-
βων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται 
σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που 
ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 
με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων 
που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας.

Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής δια-
κριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών και 
αθλητριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής όσων 
ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στις 
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύ-
θυνση Α.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μηχανογραφι-
κό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών 
εξετάσεων, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για 
τους υποψηφίους της κατηγορίας τους. Προϋποθέσεις 
εισαγωγής σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση 
συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της ελάχιστης βάσης ει-
σαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή 
των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της 
οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, 
εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της 
σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η 
συγκέντρωση συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον 
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ίσου με το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των 
μορίων του τελευταίου εισαχθέντος ανά σχολή, τμήμα 
ή εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, 
σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193). Το σύνολο των 
μορίων των υποψηφίων της παρούσας εξάγεται ύστερα 
από προσαύξηση του αριθμού των μορίων που προκύ-
πτει από τη βαθμολογική τους επίδοση ως ακολούθως:

1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυ-
μπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) 
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα 
ανδρών γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) 
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων 
κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμι-
ας επίδοσης παίδων κορασίδων, παρέχεται εικοσιπέντε 
τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή 
ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα 
νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, παρέχε-
ται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή 
σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα 
παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα 
πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή 
σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλή-
ματα ανδρών γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό 
(30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήμα-
τα παίδων κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση 
ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων κορασίδων, παρέχεται 
προσαύξηση σαράντα τοις εκατό (40%) για εισαγωγή 
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση 
για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 
νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, παρέχε-
ται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή 
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση 
για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 
παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις 
εκατό (30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή 
ή τμήμα Α.Ε.Ι.

4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, πα-
ρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για ει-
σαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεό-
τητας παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προσαύ-
ξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα 
ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από 
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές 
ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να ανα-
γνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσμια ή πα-
νευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋ-

ποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.

5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώ-
νες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση 
για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των 
κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύ-
ξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό 
(10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατη-
γοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση 
για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό (8%) για 
εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατη-
γοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση 
για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις εκατό (7%) για 
εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει 
πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγορι-
ών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για 
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που 
παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η 
νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζό-
μενα στην παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών 
αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) 
ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική ανα-
γνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διά-
κρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγο-
ριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση 
ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδι-
κά αθλήματα και, προκειμένου για τα ατομικά αθλήμα-
τα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) 
τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία 
ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνι-
σμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες 
κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα 
ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμ-
μετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της 
διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των 
συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας του/της να 
μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, 
των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του 
αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/
τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά 
τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου 
εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμε-
νη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο 
ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. 
Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό 
της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην 
αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν πρόκειται 
για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα ή για μορφή 
τέτοιου αθλήματος που σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της οικείας παγκόσμιας ομοσπονδίας και της αντίστοι-
χης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγεται σε 
δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να 
ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση 
στο συγκεκριμένο άθλημα.
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7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώ-
νες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για 
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή 
ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις εκατό 
(8%) για την 1η νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη 
και τέσσερα τοις εκατό (4%) για την 3η νίκη, υπό την 
προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύ-
χθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους 
πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, 
λογιζομένων, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτω-
σης, των σχολικών ομάδων ως σωματείων.

Σε περίπτωση που μαθητής αθλητής κατακτήσει 1η 
νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες όσο και 
σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα 
ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνο-
νται κατά μία ποσοστιαία μονάδα επί του μεγαλύτερου 
ποσοστού.

Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο εδά-
φιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν 
κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμε-
νες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον 
του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 
σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε 
αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή 
τμήμα Α.Ε.Ι.

Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά 
τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να ακολου-
θήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο ση-
μείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους 
χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικό-
τητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκρι-
ση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσε-
ώς του,στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της 
έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωμα-
τείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, εκπαιδευτικό 
ίδρυμα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με από-
φαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου 
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν 
στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7, γίνεται 
στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, 
αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από 
το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο 
είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν 
λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε 
γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε 
κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για 
κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κα-
τακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς 
ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κα-
τηγοριών ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, 
εφήβων νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., 
που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προε-
τοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, 

στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευ-
τικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρό-
σκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό 
είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, 
χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως 
την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα 
που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμέ-
νης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί 
το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυ-
ρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.».

Άρθρο 78

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Νομικού 

Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 

«ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» - Τροποποίηση άρθρου 14 

ν. 4708/2020

Στο άρθρο 14 του ν. 4708/2020 (Α’ 140), περί μεταβα-
τικών διατάξεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) 
η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την προθεσμία διορι-
σμού του Διευθυντή του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, β) η παρ. 3 
τροποποιείται ως προς την προθεσμία συγκρότησης της 
Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 9, γ) η 
παρ. 4 τροποποιείται ως προς την προθεσμία υποβολής 
στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προς έγκριση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ 
ΑΚΡΟΣ, δ) προστίθεται παρ. 6, και το άρθρο 14 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως έως την 1.3.2022 συγκροτείται το Δ.Σ. 
του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», τηρουμένης της διαδικασίας 
των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως έως την 31.12.2023, διορίζεται ο 
Διευθυντής του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» για θητεία δύο (2) 
ετών, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 1 του 
άρθρου 5.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως έως την 31.12.2023, συγκροτείται η 
Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 9.

4. Εντός δύο (2) ετών από τον διορισμό του, το Δ.Σ. 
του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» υποβάλλει στον Υπουργό Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού προς έγκριση τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ».

5. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του «ΑΚΡΟΠΟΛ 
ΑΚΡΟΣ», με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 
Υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού 
επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων, να 
αποσπώνται στο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» για ένα (1) έτος, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) υπάλληλοι 


