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Τροποποίηση − συμπλήρωση των π.δ. 75/2013 (Α΄ 119), 
89/2013 (Α΄ 130), 96/2013 (Α΄ 133) και 99/2013 (Α΄ 134).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 
«Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) και το άρθρο 
6 παρ. 2 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 
«Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ)» (Α΄ 83). 

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

2. Το άρθρο 2 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
3. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153). 

4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

6. Την αριθμ. 255/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, και του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Τροποποίηση του π.δ. 75/2013 (Α΄ 119)

Το π.δ. 75/2013 «Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο» (Α΄ 119) τροποποιείται ως εξής:

Η περ. γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«γ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο−
γιστών».

Άρθρο 2
Τροποποίηση − συμπλήρωση του π.δ. 89/2013 (Α΄ 130) 

Το π.δ. 89/2013 «Κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτι−
κής Ελλάδας» (Α΄ 130), τροποποιείται και συμπληρώνεται 
ως εξής:

1. Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 1 προστίθεται 
παράγραφος 14 ως ακολούθως: 

«14. Το Πανεπιστήμιο Πατρών καθίσταται καθολικός 
διάδοχος του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και 
υπεισέρχεται αυτοδίκαια από της ισχύος του παρό−
ντος και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά 
και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
καταργούμενου ιδρύματος. Οι εκκρεμείς δίκες του κα−
ταργούμενου πανεπιστημίου συνεχίζονται αυτοδίκαια 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών χωρίς να απαιτείται ειδική 
διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία από αυτές».

2. Οι παράγραφοι 14, 15, 16, 17 και 18 του ιδίου αναριθ−
μούνται αντιστοίχως σε 15, 16, 17, 18 και 19. 

Άρθρο 3 
Τροποποίηση − συμπλήρωση του π.δ. 96/2013 (Α΄ 133)

Το π.δ. 96/2013 «Κατάργηση − συγχώνευση τμημάτων – 
Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», (Α΄ 
133) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

1. Η περίπτωση ιβ της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«ιβ. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοί−
κησης του τμήματος όπως προκύπτει μετά τη συγχώ−
νευση, πρέπει να γίνει μέχρι την 30−11−2013. Μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των οργάνων 
διοίκησης του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμο−
σμένων Μαθηματικών η διοίκησή του ασκείται από τα 
όργανα διοίκησης του Τμήματος Μαθηματικών. Με την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανά−
δειξης των νέων οργάνων διοίκησης, εκδίδεται σχετική 
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. 

2. Μετά την περ. ιβ. της παρ. 3 του άρθρου 1, προστί−
θεται περίπτωση ιγ ως ακολούθως:

«ιγ. Διαδικαστικές και άλλες εκκρεμότητες που αφο−
ρούν ζητήματα που προκύπτουν από την ανωτέρω συγ−
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χώνευση και δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα, 
ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου».

3. Στην περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται 
η φράση «και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών», πριν από 
τη φράση μετά τη συγχώνευση. 

Στην περ. δ της ίδιας ως άνω παραγράφου προστί−
θεται η φράση «και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών», πριν 
από την φράση στην Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μα−
θηματικών.

Στην περ. ια της ίδιας ως άνω παραγράφου προστί−
θεται η φράση «και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών», μετά 
τη φράση του νέου Τμήματος Μαθηματικών. 

Άρθρο 4
Τροποποίηση − συμπλήρωση του π.δ. 99/2013 (Α΄ 134)

Το π.δ. 99/2013 «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς 
Ελλάδας»: (Α΄ 134) τροποποιείται και συμπληρώνεται 
ως εξής:

1. Μετά την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται 
περίπτωση γ ως ακολούθως:

«γ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθίσταται καθολι−
κός διάδοχος του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και 
υπεισέρχεται αυτοδίκαια από της ισχύος του παρό−
ντος και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά 
και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

καταργούμενου ιδρύματος. Οι εκκρεμείς δίκες του κα−
ταργούμενου πανεπιστημίου συνεχίζονται αυτοδίκαια 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χωρίς να απαιτείται ειδική 
διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία από αυτές».

2. Η περ. γ της ίδιας ως άνω παραγράφου, αναριθ−
μείται σε δ. 

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος ξεκινά από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέ−
τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δι−
ατάγματος.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013 
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