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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4405
Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/
335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος η Απόφαση 2014/335 /ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης
Μαΐου 2014 για το σύστημα ιδίων πόρων της Ε.Ε., της
οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

Αρ. Φύλλου 129
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Άρθρο δεύτερο
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015
(Α΄176) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο,
ως εξής:
«Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη
ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο
εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας».
2. Στο τέλος του άρθρου 33 του Ν. 4354/2015 προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, νέες περιπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄
και ιβ΄ ως εξής:
«θ. Της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.δ. 57/2007 (Α΄59).
ι. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 2331/1995 (Α΄173).
ια. Της αριθμ. 38222/1357/11.4.1985 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄203) σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου οι οποίοι είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας του Ν. 2065/1952.
ιβ. Του άρθρου 109 του Ν. 2071/1992 (Α΄123)».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015 (Α΄176)
καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι παράγραφοι 2 έως
6 αναριθμούνται αντίστοιχα.
Άρθρο τρίτο
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4336/2015
1. Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ Δ΄
του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:
«5. Για τους μετακινούμενους με εντολή του Εθνικού
Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
(ΚΘΒΕ)(εφεξής «Θέατρα») σε απόσταση μεγαλύτερη
των 50 χιλιόμετρων από την έδρα τους αναγνωρίζονται
έξοδα διανυκτέρευσης όταν η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά για τις αποδεδειγμένες ανάγκες της πραγματοποίησης της χειμερινής και θερινής περιοδείας των
Θεάτρων και με σκοπό την προετοιμασία, οργάνωση και
εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών των Θεάτρων.
Ειδικά, για τις μετακινήσεις των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται
στο ποσό των 50 ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης
στο ποσό των 45 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η ημερήσια
αποζημίωση καταβάλλεται και για την ημέρα επιστροφής των μετακινούμενων στην έδρα τους, μετά το πέρας
των παραστάσεων.
6. Για τους μετακινούμενους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Σώματος
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), τους υπαλλήλους του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών
Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) για τους επιτόπιους ελέγχους που
διενεργούν στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, καθώς και τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους
και τους μηχανικούς του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης έργων και μελετών εκτός της έδρας
απασχόλησής τους, σε απόσταση μεγαλύτερη των 50
χιλιόμετρων από την έδρα τους και μικρότερη από εκα-
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τόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μικρότερη
από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινούνται με
συγκοινωνιακό μέσο, αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, όταν η μετακίνηση γίνεται σε δύσβατες περιοχές
και αφορά εργασίες πεδίου, που απαιτούν απασχόληση
του μετακινούμενου πλέον των οκτώ (8) ωρών και βεβαιώνονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διοίκησης».
2. To εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
(Α΄94) τροποποιείται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 10
της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
Ν. 4336/2015, ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα
από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν
προβλέπονται, παύουν να ισχύουν».
Άρθρο τέταρτο
Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων
και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.
1. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1.α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων
των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος,
καθώς και η συνάφεια αυτού του εν γένει ερευνητικού,
επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού
έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της
προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή
δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα
οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή
επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το
αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς
εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση
του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν το Π.δ. 123/1984
(Α΄39), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 111/1994 (Α΄4),
το Π.δ. 119/2005 (Α΄177), το Π.δ. 187/1996 (Α΄145) το
Π.δ. 390/1995 (Α΄217) και το Π.δ. 34/2005 (Α΄51), μέχρι
την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..
β) Για τα προσόντα εκλογής των καθηγητών των Πανεπιστημίων με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982 (Α΄87) και αντίστοιχα για τις βαθμίδες των
καθηγητών των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται, με την ίδια επιφύλαξη, οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983 (Α΄173),
όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του
Ν. 4009/2011 (Α΄195). Κάθε αντίθετη στα άρθρα αυτά
διάταξη καταργείται.
γ) Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη
βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
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Άρθρο ενδέκατο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της απόφασης
που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

