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της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά δεν χρησιμοποιείται η 
εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τα εργαστήρια των αυτοελεγχόμενων ή τα ιδιωτικά 
εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις του 
γάλακτος πρέπει να έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί από 
την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή ή τον ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ. Οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδι−
κασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης 
στον ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω εισφοράς, καθώς 
και κάθε σχετικό θέμα.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, κα−
ταργούνται οι διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 94 του 
ν. 2127/1993, όπως ισχύουν.

Άρθρο 55
Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων
1. Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχει−

ρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργολη−
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης 
από 1.1.2013 έως 31.12.2013 ή έχουν λάβει παράταση, σύμ−
φωνα με την υποπαράγραφο 3 της παραγράφου Η.6 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 έως τις 30.6.2013, 
παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους μέχρι 
31.12.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό 
αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου ή έχουν υποβάλει στην 
Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης.

Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται 
από την ψήφισή της.

Άρθρο 56
Διεύρυνση προστασίας των ΑΜΕΑ

Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3227/2004 
(Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα 
στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος 
σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 
του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών 
μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς 
όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν 
να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του ν. 2643/1998, 
εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει 
να τους απασχολεί.»

 Άρθρο 57

To άρθρο 15 του ν. 3404/2005 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παρ. 2 του άρθρου 15: «2. Το ποσοστό των κα−

τατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων 
προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού 
(αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ορίζεται σε πο−
σοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε 
τμήμα Πανεπιστημίου. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, 
κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε 
Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής 
σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξε−

χωριστό ποσοστό 3% του αριθμού των εισακτέων στο 
Τμήμα υποδοχής.»

β. Η παρ. 3 του άρθρου 15: «3. Αν ο αριθμός που προ−
κύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη 
ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς 
το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς 
τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. 
Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την 
προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή 
ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες 
κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέ−
πεται.»

γ. Η παρ. 4 του άρθρου 15: «4. Υπέρβαση του ποσο−
στού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των 
υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλει−
στικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης 
σε τρία μαθήματα. Στην επιλογή των υποψηφίων με 
εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το 
αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υπο−
ψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα, της βαθμολογίας 
όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή 
περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική 
βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, δέκα(10)μονά−
δες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. 
Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογί−
ας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν 
υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική 
βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβά−
νεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή 
μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται 
από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο 
αριθμός των συναφών μαθημάτων εί ναι ίδιος μετα−
ξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση 
μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται 
επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο 
κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθ−
μων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η 
καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων 
για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με 
εξετάσεις.»

δ. Η παρ. 5 του άρθρου 15: «5. Το εξάμηνο κατάταξης 
πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα 
της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 
7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης 
ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του 
Πανεπιστημίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. κατά περίπτωση οι κατατασ−
σόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων 
ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήμα−
τος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο 
Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, 
οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε 
μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρό−
γραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως 
ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την 
εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για 
την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντι−
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στοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος υποδοχής.»

ε. Προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται 
ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετι−
κά με τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Άρθρο 58

Το διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το 
οποίο μέχρι τις 31.8.2013 είχε τοποθετηθεί στα πρώην 

παραρτήματα του Κιλκίς και της Κατερίνης δύναται 
μόνο με αίτησή του και κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων να μεταταγεί κατ’ εξαίρεση, χωρίς προκήρυ−
ξη, στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο εντάχθη−
καν με το π.δ. 82/2013 τα ανωτέρω τμήματα.

Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

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

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  




