ν. 4218/2013 (Α'268) Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες
ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ενώ πιο κάτω στο ίδιο εδάφιο, διαγράφεται η φράση
«που ευρίσκεται στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των
γονέων τους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκεί
Α.Ε.Ι., στην εγγύτερη πόλη αυτής.» και τίθεται στη θέση
της η φράση «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες
για την εφαρμογή του άρθρου αυτού», μετά τη φράση
«εάν φοιτούν σε Τ.Ε.Ι.» προστίθεται η φράση «που αυτοί
επιλέγουν.».
Παράγραφος 8
Ρυθμίσεις για τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης
πράξεων ΕΣΠΑ
Οι αποφάσεις που έχουν υπογραφεί από τον καθ’ ύλην
αρμόδιο Υπουργό από 10 έως και 31 Δεκεμβρίου 2012, κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3614/ 2007
(Α΄ 267), όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 της από 18.12.2012 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» (Α΄ 246), η οποία
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4128/2013 (Α΄ 51),
θεωρούνται νόμιμες και έχουν ισχύ από την ημερομηνία
υπογραφής τους.
Παράγραφος 9
Εξεταστικές περίοδοι Φεβρουάριου και Ιουνίου 2014
Οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική
περίοδο του Φεβρουάριου και Ιουνίου 2014 σε όλα τα
μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα,
ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εα−
ρινό εξάμηνο.
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Παράγραφος 10
Κατατάξεις πτυχιούχων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260)
τροποποιείται ως εξής:
«2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανε−
πιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων
σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμο−
διότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του
αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου
ή Τ.Ε.Ι.. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυ−
χιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής
και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντι−
ατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3%
επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.»
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την
έναρξη ισχύος του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
Παράγραφος 11
Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας
Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο άρθρο 25
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) υπουργικών αποφάσεων, η διαδι−
κασία που προβλέπεται στους νόμους 2518/1997 (Α΄ 164),
3707/2008 (Α΄ 209) και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις
4892/1/76−γ από 17.5.2010 (Β΄ 664) και 1016/109/183 από
17.2.2012 (Β΄ 606) και το εκδοθέν από τον ΕΟΠΠΕΠ σχετικό
κανονιστικό πλαίσιο εξακολουθεί να ισχύει.

