
 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 

Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 

Ταμείο και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΕ ΤΑ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άρθρο 1

Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας 
(Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας), με έδρα τη Λάρισα, καταργείται από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό 
πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύ-
πωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και 
σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ως οιονεί 
καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, 
τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των 
Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των 
διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας συνεχί-
ζονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χωρίς διακοπή της 
δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως 
σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις 

υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έρ-
γα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. 
Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμ-
βάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που 
απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη 
λήξη τους. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υπο-
στήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ενσωματώνεται 
στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας. Καθήκοντα προϊσταμένου της μονάδας 
(Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. 
του Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των 
ερευνητικών προγραμμάτων - έργων εξακολουθούν να
ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους.
Ο εξοπλισμός κάθε έργου, μετά την ολοκλήρωσή του, 
περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η επιτροπή 
ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου 
Τμήματος και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των 
νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των 
ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της 
παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α΄114) δεν ανα-
συγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο 
Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετέχει, μέχρι 
τις 31.5.2019, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής 
ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας 
του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, 
καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από 
ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, το οποίο επιλέγεται με 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 2

Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με 
τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 
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Άρθρο 67

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκε-
ται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφα-
λαίου και ιδίως οι ακόλουθες:

α) η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78),
β) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19, 

η παράγραφος 2.1 του άρθρου 20, η περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 21 και το άρθρο 22 του ν. 
3699/2008,

γ) τα άρθρα 1 έως 4, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 
4Α, τα άρθρα 5 και 5Α, τα άρθρα 8 και 9 και το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010,

δ) η παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013.

Άρθρο 68

Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

1. Στην περίπτωση 2 της παρ. Β΄ του άρθρου 20 του ν. 
4251/2014 (Α΄ 80) προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το 
χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό 
μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως 
αυτή προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις με-
ταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθο-
ρίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ 
και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του 
αντίστοιχου συμβολαίου.».

2. Στην περίπτωση 2 της παρ. Β΄ του άρθρου 20 του ν. 
4251/2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται.».

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 
24.12.2018.

Άρθρο 69

Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 736/1977

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 736/1977 
(Α΄316) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια ή όμοια απόφαση, δύναται να καθορίζεται 
μηνιαία αποζημίωση στο μέλος ή στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου στα οποία εκχωρείται μέρος των αρμο-
διοτήτων του Προέδρου σύμφωνα με την παράγραφο 
2, εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν στην άσκη-
ση εποπτείας επί μίας (1) τουλάχιστον Διεύθυνσης του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.».

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 15.11.2018.

Άρθρο 70

Παρατείνονται αυτοδικαίως για δύο (2) μήνες από 
τη λήξη τους, οι συμβάσεις έργου που προβλέπονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (Α΄140). Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., διαπιστώνεται 
η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων. Η δαπάνη που 
προκύπτει από την αυτοδίκαιη παράταση των ανωτέρω 
συμβάσεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Για τον σκοπό αυτόν μπορεί να δοθεί έκτα-
κτη επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Υγείας.

Άρθρο 71

1. Η θητεία των επικουρικών ιατρών της περίπτωσης 
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134), 
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 
του άρθρου 82 του ν. 4445/2016 (Α΄236), που υπηρέτη-
σαν ή υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, 
εφόσον το κόστος μισθοδοσίας τους έχει ενταχθεί σε 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και η θητεία τους 
λήγει έως τις 30.11.2019, παρατείνεται, από τη λήξη της 
έως την ημερομηνία αυτή. Κατά την παράταση αυτή, 
η μισθοδοσία των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου 
καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο 
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Στο τέλος του τρίτου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 
16 του ν. 4551/2018 (Α΄116) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργού-
νται σύμφωνα με την παρούσα, δεν εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 
(Α΄28).».

Άρθρο 72

Διατάξεις αρμοδιότητας

της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3512/2006 «Ισλαμικό 
Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α΄264) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Οι πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. είναι ιδίως:
α) οι τακτικοί που προέρχονται από επιχορηγήσεις 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη της 
μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. και της απο-
ζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των 
δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του Τεμένους και

β) οι έκτακτοι, που προέρχονται από:
αα) πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτή-

σεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και 
από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,

ββ) έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοι-
χείων του, τόκους από την εκμετάλλευση των διαθεσί-
μων του και κάθε άλλη πρόσοδο από την εκμετάλλευση 
του ενεργητικού του,

γγ) επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες ή 
και κληροδοσίες καταλειπόμενες σε αυτό, καθώς και 
κάθε είδους εισφορές συμπεριλαμβανομένων και τι-
μαλφών, ξένων νομισμάτων και προσφορών σε είδος, 
φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Κράτους ή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς Οργανισμού.

Ειδικά για την αποδοχή πάσης φύσεως χορηγιών, ει-
σφορών και προσφορών κάθε είδους και δωρεών εν ζωή 
που προέρχονται από φυσικά πρόσωπα και υπερβαί-
νουν σε αξία τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και 
για την αποδοχή επιχορηγήσεων, χορηγιών, εισφορών, 
δωρεών και προσφορών κάθε είδους, ανεξάρτητα από 


