
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Οργάνωση και λειτουργία της α-
νώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Α. Επί της αρχής του σχεδίου νόµου
Η παιδεία είναι κινητήρια δύναµη για την πολιτισµική

ανάπτυξη, αφού η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο α-
ποδεδειγµένα παράγει σηµαντικά πολιτιστικά και οικο-
νοµικά οφέλη. Αδιαµφισβήτητη είναι επίσης η συµβολή
ενός ορθολογικά δοµηµένου και ποιοτικού εκπαιδευτι-
κού συστήµατος στην εµπέδωση της δηµοκρατίας, της
κοινωνικής ισότητας, της αλληλεγγύης, στην αναβάθµι-
ση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ευηµερία.
Στη δύσκολη οικονοµικά περίοδο που διανύει η χώρα,

είναι επιτακτική η ανάγκη να διασφαλίζεται µε κάθε τρό-
πο η εκπλήρωση της ακαδηµαϊκής αποστολής των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), αλλά και η α-
πρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλους τους
πολίτες, ανεξάρτητα από τις οικονοµικές τους δυνατό-
τητες.
Το παρόν σχέδιο νόµου συντάχθηκε µε όραµα ένα

πρότυπο ανώτατης εκπαίδευσης που υπερβαίνει τις χρό-
νιες δυσλειτουργίες που έχουν εντοπισθεί, καθώς και τα
οξέα προβλήµατα που προέκυψαν λόγω της οικονοµικής
κρίσης τα τελευταία επτά χρόνια. Στο µέτρο των υλικών
δυνατοτήτων που διαθέτει η χώρα, το σχέδιο αυτό αντα-
ποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες και τις προσδοκίες της
κοινωνίας για µόρφωση, παραγωγή και διάχυση της νέας
γνώσης και ποιοτική έρευνα µε ανθρωπιστικό έρεισµα. 
Από τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµε-

ρα τα Α.Ε.Ι είναι οι πολλές ταχύτητες ανάπτυξής τους,
γεγονός που δηµιουργεί προβλήµατα ως προς την εφαρ-
µογή ενιαίων πολιτικών στον χώρο της ανώτατης εκπαί-
δευσης και αναπαράγει τις περιφερειακές ανισότητες.
Το πρόβληµα αυτό είναι ιδιαιτέρως εµφανές στο πλαίσιο
λειτουργίας του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπου τίθε-
ται πλέον σε αµφιβολία η αρχή της γενικής ελευθερίας
προσβάσεως στην παιδεία.
Επίσης τίθεται επιτακτικά η αντιµετώπιση των δυσλει-

τουργιών καθιερωµένων ιεραρχιών και οµάδων συµφε-
ρόντων εντός των Α.Ε.Ι.. Υπό τις συνθήκες που επικρα-
τούν σήµερα, τα Α.Ε.Ι. αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο δια-
στρέβλωσης του δηµόσιου χαρακτήρα τους, γι’ αυτό και
έχει δεσπόζουσα σηµασία η διεύρυνση της διαφάνειας
και των συναινετικών θεσµών στη διοίκησή τους. 
Παράλληλα, στον εθνικό και κοινωνικό διάλογο που

διεξήχθη τα έτη 2015 και 2016 για την παιδεία, ένα από
τα κύρια συµπεράσµατα ήταν η ανάγκη προώθησης του
ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Η
προώθηση αυτής της ενοποίησης αναµένεται να συµ-
βάλλει, µεταξύ άλλων και στην επίλυση ζητηµάτων που
σχετίζονται µε τη γεωγραφική αποµόνωση επιµέρους
µονάδων, σε συνδυασµό µε τον κατακερµατισµό ή τις ε-
κτεταµένες αλληλεπικαλύψεις των ακαδηµαϊκών και ε-
ρευνητικών δραστηριοτήτων, τη σχετικά περιορισµένη α-
ξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και τα ελ-
λείµµατα προσωπικού των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών

Κέντρων (Ε.Κ.).
Ο διάλογος των ετών 2015 και 2016 επισήµανε ότι οι

εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις είναι από τα σηµαντικότε-
ρα και βαθύτερα πολιτικά διακυβεύµατα και δεν µπορού-
µε να τις διαχειριστούµε ως ένα τεχνοκρατικό και πολιτι-
κά ουδέτερο ζήτηµα. 
Με αυτά τα δεδοµένα, το νοµοσχέδιο συνιστά µια ολο-

κληρωµένη θεσµική παρέµβαση στην οργάνωση των
Α.Ε.Ι., λαµβάνοντας υπόψη και τις επεξεργασίες του ε-
θνικού και κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία και των
διαβουλεύσεων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής. Το νοµοσχέδιο κεφαλαιοποιεί προηγούµε-
νες νοµοθετικές επεξεργασίες και ενσωµατώνει τα αιτή-
µατα ενός µεγάλου µέρους της ακαδηµαϊκής κοινότη-
τας, αξιοποιώντας τον ευρύ, γόνιµο και πρωτότυπο διά-
λογο που αναπτύχθηκε. Επιχειρείται να θεσµοθετηθούν
οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των
υφιστάµενων προβληµάτων στοχεύοντας ιδίως στο δη-
µοκρατικό, αποτελεσµατικό και ανοιχτό ως προς την κοι-
νωνία τρόπο διοίκησης των Α.Ε.Ι., στη ρύθµιση λειτουρ-
γικών ζητηµάτων, στην ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των
Α.Ε.Ι., στη στενότερη σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας
ενισχύοντας τη συνέργεια Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. για την ανάπτυ-
ξη του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευ-
νας σε επίπεδο Περιφέρειας, στον εξορθολογισµό της
λειτουργίας των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) και των διδακτορικών σπουδών, στη διαφά-
νεια στη διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ., στη διασφά-
λιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά και στην ενίσχυ-
ση της κριτικής αποτίµησης των προγραµµάτων σπου-
δών, µε στόχο τη διαρκή αναβάθµισή τους.
Τα παραπάνω µπορούν να συνοψισθούν στους εξής

βασικούς άξονες: 
α) την εισαγωγή καινοτόµων διαδικασιών που στοχεύ-

ουν στην ακαδηµαϊκή αναβάθµιση και την ανάδειξη του
στρατηγικού ρόλου των Α.Ε.Ι., 
β) ρυθµίσεις για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικό-

τητας των οργάνων διοίκησης και την εµπέδωση της δη-
µοκρατίας και του πλουραλισµού στα Α.Ε.Ι. και 
γ) µέτρα που προάγουν τη διοικητική ευελιξία και την

αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων
των Α.Ε.Ι.
Στον πρώτο άξονα εντάσσονται η δηµιουργία του θε-

σµού των περιφερειακών Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων Α-
νώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε). Τα
Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελούν ένα όργανο ευρύτερο των Συµ-
βουλίων Ιδρύµατος των Α.Ε.Ι. που δεν κατάφεραν να ε-
πιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν, µε πε-
ρισσότερα εχέγγυα ανεξαρτησίας, και πρόσθετη αρµο-
διότητα την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης και έ-
ρευνας σε συνάρτηση µε την ερευνητική και αναπτυξια-
κή πολιτική του κάθε ιδρύµατος και της κάθε Περιφέρει-
ας. Τα Α.Σ.Α.Ε.Ε. θέτουν τα ζητήµατα διασφάλισης της
κοινωνικής λογοδοσίας και συγκρότησης οικονοµιών
κλίµακας του ερευνητικού και διδακτικού έργου των
Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. σε περιφερειακό επίπεδο, σε µία προοπτι-
κή που συνάδει µε το ευρωπαϊκό ακαδηµαϊκό κεκτηµένο.
Παράλληλα, χωρίς να επιβάλλουν αναπτυξιακές στρατη-
γικές σε κάθε ίδρυµα, ενισχύουν την από κοινού και κα-
τόπιν συναίνεσης χάραξη στρατηγικών ανάπτυξης, όχι
στα στενά πλαίσια ενός και µόνον ιδρύµατος, αλλά συ-
νολικά για όλα τα ιδρύµατα της περιφέρειας, προωθώ-
ντας εν τοις πράγµασι την ώσµωση, την συνέργεια και



την εξωστρέφεια.
Στον ίδιο άξονα της ακαδηµαϊκής αναβάθµισης εντάσ-

σεται και η διασφάλιση της ακαδηµαϊκότητας των
Π.Μ.Σ., η διαφάνεια και ο εξορθολογισµός στους προϋ-
πολογισµούς τους, ο περιορισµός της ιδιοποίησης των
πόρων των Π.Μ.Σ., η δυνατότητα δωρεάν φοίτησης σε ό-
σα Π.Μ.Σ. απαιτούν τέλη φοίτησης, µε βασική αρχή ότι
κανένας φοιτητής δεν θα αποκλείεται από τις µεταπτυ-
χιακές σπουδές για οικονοµικούς λόγους και παράλληλα
η ενίσχυση των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοί-
τησης. Ενισχύονται επίσης οι διαδικασίες αξιολόγησης
των Π.Μ.Σ., παράλληλα και ενισχυτικά όσων ήδη προ-
βλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Ακόµη, προβλέ-
πεται η θεσµοθέτηση των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτ-
λων σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται
από τα πενταετή προγράµµατα σπουδών και η δηµιουρ-
γία των προϋποθέσεων για την ρύθµιση των επαγγελµα-
τικών δικαιωµάτων των αποφοίτων από Τµήµατα τεχνο-
λογικών κατευθύνσεων των Τ.Ε.Ι., ώστε να καταστεί δυ-
νατό να αρθεί ένα σηµαντικό µακροχρόνιο πρόβληµα
που έχει σοβαρές κοινωνικές και αναπτυξιακές προεκτά-
σεις. Επίσης επιχειρείται η ενίσχυση της µεταλυκειακής
εκπαίδευσης µε την δηµιουργία στα Α.Ε.Ι. διετών προ-
γραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης για αποφοίτους των Επαγγελµατικών Λυκείων (Ε-
ΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώµατα επιπέ-
δου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσό-
ντων. 
Στον δεύτερο άξονα εντάσσονται η εκλογή Αντιπρυτά-

νεων µε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και µονοσταυρία για την
καλύτερη αντιπροσώπευση των µελών του προσωπικού
στα όργανα διοίκησης, ο ορισµός συγκεκριµένου αριθ-
µού και αρµοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων, η συµµετοχή
όλων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας στα όργα-
να διοίκησης, η επαναφορά του ακαδηµαϊκού ασύλου, η
επαναφορά του Πρυτανικού Συµβουλίου, η ενίσχυση της
ακαδηµαϊκής λειτουργίας των Κοσµητειών και των Κο-
σµητόρων. 
Στον τρίτο άξονα εντάσσονται διατάξεις για την απλο-

ποίηση των διαδικασιών και την αύξηση της αυτοδιοίκη-
σης των ιδρυµάτων σε ζητήµατα καθηµερινής λειτουρ-
γίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η µείωση του αριθµού
καθηγητών ανώτερων βαθµίδων που απαιτούνται ώστε
ένα Τµήµα να θεωρείται αυτοδύναµο και η απλοποίηση
της διαδικασίας σύναψης ατοµικών συµβάσεων για υπη-
ρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, µίσθωσης µεταφορικών
µέσων για µεταφορά φοιτητών και συντήρησης εγκατα-
στάσεων, µε στόχο τον περιορισµό ή την παύση των ερ-
γολαβιών. Επίσης εισάγονται ρυθµίσεις για την επίλυση
των προβληµάτων που απασχολούν τους Ε.Λ.Κ.Ε..

Β. Ειδικότερα, επί των άρθρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης-

Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 ορίζεται ότι τα Α-
νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα είναι νοµικά πρόσωπα

δηµοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούµενα, που επο-
πτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων.
Στην παράγραφο 2 αναλύονται οι δύο παράλληλοι το-

µείς που λειτουργούν στα Α.Ε.Ι., ο πανεπιστηµιακός και
ο τεχνολογικός. 
Τέλος, στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι τα Α.Ε.Ι. µπο-

ρούν να διοργανώνουν διετή προγράµµατα επαγγελµα-
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέ-
χουν σχετικά διπλώµατα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευ-
ρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, προκειµένου τα ίδια τα
Ιδρύµατα να προετοιµάζουν τους αποφοίτους των Ε-
ΠΑ.Λ. και να τους παρέχουν επιστηµονικές, τεχνικές και
επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν
σε επαγγέλµατα, τα οποία αλλάζουν και διαµορφώνο-
νται συνεχώς εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Στο άρθρο 2 διατυπώνονται οι βασικοί ορισµοί του νό-
µου, προς διευκόλυνση του αναγνώστη του νοµοσχεδίου. 

Άρθρο 3
Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αναφέρεται στην συ-
νταγµατικά κατοχυρωµένη ακαδηµαϊκή ελευθερία στην
έρευνα, στη διδασκαλία, στην ελεύθερη έκφραση και
διακίνηση ιδεών. 
Με την παράγραφο 2 αναγνωρίζεται το ακαδηµαϊκό ά-

συλο και ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επι-
τρέπεται η επέµβαση δηµόσιας δύναµης στους χώρους
των Α.Ε.Ι. αυτεπαγγέλτως, χωρίς απόφαση του Πρυτανι-
κού Συµβουλίου.

Άρθρο 4
Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 καθορίζεται η απο-
στολή των Α.Ε.Ι., η οποία εκτός από την εκπαίδευση και
την έρευνα περιλαµβάνει και τη δια βίου µάθηση µε σύγ-
χρονες µεθόδους διδασκαλίας, περιλαµβανοµένης και
της διδασκαλίας από απόσταση, την ανάπτυξη της κριτι-
κής ικανότητας και των δεξιοτήτων των φοιτητών, τη συ-
νεργασία των Ιδρυµάτων µε ερευνητικά κέντρα τηρώ-
ντας τις αρχές της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδα-
σκαλία, της ερευνητικής και επιστηµονικής δεοντολο-
γίας, της ποιότητας της εκπαίδευσης, της διαφάνειας και
της αµεροληψίας, της αξιοκρατίας, καθώς και της ίσης
µεταχείρισης µεταξύ των φύλων και του σεβασµού κάθε
διαφορετικότητας. 
Στις παραγράφους 2 και 3 αναλύονται τα πλαίσια στα

οποία δίνουν µεγαλύτερη έµφαση τα Α.Ε.Ι., τα οποία πα-
ρέχουν ποιοτική και ολοκληρωµένη εκπαίδευση, µε τη
διαφορά ότι τα Τ.Ε.Ι. εστιάζουν στην εφαρµογή, στην
εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, καθώς και οι αρχές
βάσει των οποίων τα Ιδρύµατα εκπληρώνουν την απο-
στολή τους.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι αρχές και οι κανόνες

λειτουργίας των Ιδρυµάτων αναλύονται στον Οργανισµό
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και τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας τους. 
Άρθρο 5

Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, 
κατάργηση και µεταβολή έδρας Α.Ε.Ι.. - 

Παραρτήµατα Α.Ε.Ι.

Με την παρ. 1 του άρθρου 5 ορίζονται οι προϋποθέσεις
υπό τις οποίες µπορούν να ιδρύονται, συγχωνεύονται,
κατατέµνονται, µετονοµάζονται, καταργούνται Α.Ε.Ι. ή
να µεταβάλλεται η έδρα τους, µετά από έκδοση προεδρι-
κού διατάγµατος. 
Στην παρ. 2 ορίζεται ότι ο Υπουργός Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευµάτων πριν την υποβολή πρότασης για
την έκδοση προεδρικού διατάγµατος πρέπει να έχει ζη-
τήσει τη γνώµη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίη-
σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.),
του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και τη σύµφωνη γνώµη της Συγκλή-
του του οικείου Ιδρύµατος, τα οποία πρέπει να υποβάλ-
λουν τη γνώµη τους εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµε-
ρών, προθεσµία η οποία µπορεί να παραταθεί µόνον για
εξαιρετικούς λόγους.
Στην παρ. 3 ορίζεται ότι στο ανωτέρω προεδρικό διά-

ταγµα ρυθµίζονται όλες οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και
οι λεπτοµέρειες που συνδέονται µε την ίδρυση, συγχώ-
νευση, κατάτµηση, µετονοµασία, µεταβολή έδρας ή κα-
τάργηση Α.Ε.Ι..
Στην παρ. 4 ορίζεται ότι το νέο Ίδρυµα υπεισέρχεται

αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευο-
µένων Ιδρυµάτων, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες
και η Σύγκλητός του είναι αρµόδια να εγκρίνει τον ετή-
σιο τακτικό προϋπολογισµό του τελικού οικονοµικού α-
πολογισµού του Ιδρύµατος.
Τέλος, στην παρ. 5 ορίζεται ότι είναι δυνατή η ίδρυση

παραρτήµατος Α.Ε.Ι. σε άλλη χώρα υπό προϋποθέσεις.

Άρθρο 6 
Αυτοδυναµία Α.Ε.Ι.

Στο άρθρο 6 ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
αποκτούν αυτοδυναµία τα µη αυτοδύναµα Α.Ε.Ι.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 7 
Οργανισµός

Με την παρ. 1 του άρθρου 7 προβλέπεται η δυνατότη-
τα έκδοσης προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο εγκρί-
νεται ο Οργανισµός κάθε Ιδρύµατος. 
Με την παρ. 2 ο Οργανισµός περιορίζεται στην οργα-

νωτική δοµή και λειτουργία του Ιδρύµατος, καθώς εκτι-
µάται ότι πρέπει να αποτυπώνει την οργανωτική και την
διοικητική δοµή του Ιδρύµατος και των µονάδων του, δη-
λαδή να έχει την αντίστοιχη λειτουργία οργανογράµµα-
τος, πολύ περισσότερο αφού δεν εκδόθηκαν µέχρι σήµε-
ρα Οργανισµοί των Α.Ε.Ι.. Κρίθηκε σκόπιµο όλα τα υπό-
λοιπα ζητήµατα, τα οποία είχαν ενσωµατωθεί σε αυτόν
µε προηγούµενους νόµους, να ρυθµίζονται στον Εσωτε-
ρικό Κανονισµό των Ιδρυµάτων, προκειµένου να έχουν
περισσότερη ευελιξία. 
Στην παρ. 3 ορίζεται ότι τα Ιδρύµατα εντός δώδεκα

(12) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου πρέπει να υπο-
βάλλουν την πρότασή τους για τον Οργανισµό, σύµφω-

να µε τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο. 
Άρθρο 8 

Εσωτερικός Κανονισµός

Με το παρόν σχέδιο νόµου δίνεται µεγάλο εύρος στον
Εσωτερικό Κανονισµό, προκειµένου να υπάρξει µεγαλύ-
τερη ευελιξία στα Ιδρύµατα. 
Με την παρ. 1 του άρθρου 8 ρυθµίζονται τα ζητήµατα

του Εσωτερικού Κανονισµού των Ιδρυµάτων, ο οποίος ε-
γκρίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύ-
στερα από εισήγηση του Πρύτανη και γνώµη του Πρυτα-
νικού Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. 
Με την παρ. 2 ρυθµίζονται θέµατα εσωτερικής λει-

τουργίας των Ιδρυµάτων, τα οποία µέχρι τώρα ρυθµιζό-
ταν από τον Οργανισµό, όπως είναι ενδεικτικά τα καθή-
κοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των καθηγητών, τα
κριτήρια απονοµής των τίτλων του Επίτιµου Διδάκτορα,
του Οµότιµου και Επίτιµου Καθηγητή, τα θέµατα επιµόρ-
φωσης και µετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπι-
κού του Ιδρύµατος, οι κοινωνικές παροχές προς τους
φοιτητές, αλλά και οι ειδικότερες λεπτοµέρειες και η
διαδικασία χορήγησης υποτροφιών στους φοιτητές, η
οργάνωση και λειτουργία θερινών εξαµήνων για ταχύρ-
ρυθµη διδασκαλία ύλης εξαµήνου και άλλα θέµατα, προ-
κειµένου να ενισχυθεί το αυτοδιοίκητο των Ιδρυµάτων.
Με την παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 15 του ν.
3404/2005 (Α΄ 260) τα Ιδρύµατα πλέον έχουν τον κύριο
λόγο ως προς τους όρους και προϋποθέσεις κατάταξης
των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε Τµήµατά τους.
Με την παρ. 3 ορίζεται το χρονικό διάστηµα εντός του

οποίου θα πρέπει να εκδοθεί η απόφαση της Συγκλήτου,
προκειµένου να εγκριθεί ο Εσωτερικός Κανονισµός.

Τέλος, στην παρ. 4 ορίζεται ότι στο πλαίσιο του Εσω-
τερικού Κανονισµού κάθε Σχολή και Τµήµα µπορεί να κα-
ταρτίσει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος ε-
γκρίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 9 
Σχολές, Τµήµατα, Τοµείς

Με την παρ. 1 του άρθρου 9 ρυθµίζεται η εσωτερική
διάρθρωση των Ιδρυµάτων σε Σχολές. 
Με την παρ. 2 ρυθµίζεται η εσωτερική διάρθρωση των

Σχολών σε Τµήµατα και ορίζεται ότι δεν είναι πλέον δυ-
νατή η ίδρυση Σχολής µε λιγότερα από δύο (2) Τµήµατα,
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότη-
τα µονοτµηµατικής Σχολής πρέπει να αιτιολογείται ειδι-
κά από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύµατος.
Με την παρ. 3 ρυθµίζεται η εσωτερική διάρθρωση των

Τµηµάτων σε Τοµείς. 

Άρθρο 10 
Ίδρυση και µεταβολές Σχολής, Τµήµατος και Τοµέα

Με το άρθρο 10 ρυθµίζεται η ίδρυση, κατάργηση, συγ-
χώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία και µεταβολή έδρας
Σχολής, Τµήµατος ή Τοµέα Α.Ε.Ι.. 
Στην παρ. 1 ορίζεται ότι µε προεδρικό διάταγµα, σύµ-

φωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 5,
πραγµατοποιείται η ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και
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κατάτµηση Σχολής ή Τµήµατος.
Στις παρ. 2 και 3 ορίζεται ότι η µετονοµασία, µεταβολή

έδρας Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι. ή γνωστικού αντικειµέ-
νου Τµήµατος πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µετά από
προηγούµενη γνώµη της ΑΔΙΠ και σύµφωνη γνώµη της
Συγκλήτου. 
Επίσης, στην παρ. 4 ορίζεται ότι ίδρυση, συγχώνευση,

κατάτµηση ή κατάργηση Τοµέων, αλλαγή της ονοµασίας
τους ή τροποποίηση του γνωστικού τους αντικειµένου
πραγµατοποιείται µε πράξη του Πρύτανη, µετά από από-
φαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ύστερα από σύµ-
φωνη γνώµη της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος, κα-
θώς θεωρήθηκε ότι το σχετικό ζήτηµα αποτελεί εσωτερι-
κή υπόθεση του οικείου Α.Ε.Ι.. 
Τέλος, µε την παρ. 5 ορίζεται ότι ιδρύονται Κατευθύν-

σεις Προχωρηµένου Εξαµήνου και καταργούνται, συγ-
χωνεύονται ή κατατέµνονται οι Εισαγωγικές Κατευθύν-
σεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρηµένου Εξαµήνου
σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι., καθώς δεν είναι πλέον δυ-
νατό να ιδρυθούν νέες Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, ενώ
µετονοµάζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 3.

Άρθρο 11 
Αυτοδυναµία Τµηµάτων και Σχολών

Με την παρ. 1 του άρθρου 11 ορίζεται ότι τα Τµήµατα
των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδυναµία υπό δύο προϋποθέ-
σεις: όταν υπηρετούν σε αυτά οκτώ (8) καθηγητές, εκ
των οποίων δύο (2) είναι πρώτης βαθµίδας ή αναπληρω-
τές καθηγητές και όταν έχουν εγγραφεί φοιτητές. 
Με την παρ. 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις αυτοδυνα-

µίας των Σχολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ

Άρθρο 12 
Όργανα του Ιδρύµατος

Στο άρθρο 12 απαριθµούνται τα όργανα του Ιδρύµα-
τος, τα οποία είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµβού-
λιο, ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις..
Μεταξύ των πολυπρόσωπων οργάνων δεν περιλαµβά-

νεται πια το Συµβούλιο, το οποίο καταργείται. Επίσης, µε
το παρόν σχέδιο νόµου επανέρχεται ο θεσµός των Αντι-
πρυτάνεων, καταργώντας το θεσµό των Αναπληρωτών
Πρύτανη.

Άρθρο 13 
Σύγκλητος

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 ορίζεται η σύνθεση
της Συγκλήτου και οι αρµοδιότητές της, επιπλέον των ό-
σων προβλέπονται στον Οργανισµό και στον Εσωτερικό
Κανονισµό του Ιδρύµατος. Ενδεικτικά, µεταξύ των αρµο-
διοτήτων της είναι η χάραξη της στρατηγικής για την α-
νάπτυξη του Ιδρύµατος, έχει τη γενική εποπτεία της λει-
τουργίας του Α.Ε.Ι., εγκρίνει τον Οργανισµό και τον Ε-
σωτερικό Κανονισµό, τον ετήσιο τακτικό οικονοµικό
προϋπολογισµό, τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριο-
τήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύµατος, τον
Κανονισµό όλων των κύκλων σπουδών, καθώς και το πε-

ριεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών του Ιδρύµατος. 
Τέλος, µε την παρ. 3 δίνεται η δυνατότητα στα Ιδρύµα-

τα, µετά από απόφαση της Συγκλήτου, να συνάπτουν
συµβάσεις µίσθωσης µεταφορικών µέσων για µεταφορά
φοιτητών, συµβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντή-
ρησης των εγκαταστάσεών τους, καθώς και κάθε άλλη
σύµβαση που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των ειδικό-
τερων αναγκών τους, προκειµένου αυτά να αντιµετωπί-
σουν καθηµερινά λειτουργικά τους προβλήµατα µε µε-
γαλύτερη ευελιξία. 

Άρθρο 14
Πρυτανικό Συµβούλιο

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 ορίζεται η σύσταση
του Πρυτανικού Συµβουλίου και οι αρµοδιότητές του, οι
οποίες ενδεικτικά είναι η κατάρτιση σχεδίου συµφωνιών
προγραµµατικού σχεδιασµού, σύµφωνα µε το οποίο η
Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη
του Ιδρύµατος, η εισήγηση στον Πρύτανη των σχεδίων
Οργανισµού και Εσωτερικού Κανονισµού, η ευθύνη της
τήρησης των νόµων, του Οργανισµού και του Εσωτερι-
κού Κανονισµού, καθώς και η οργάνωση των διοικητικών
υπηρεσιών του Ιδρύµατος. 

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι όλες οι αποφάσεις του Πρυ-
τανικού Συµβουλίου κοινοποιούνται µέσα σε ένα (1) µή-
να από τη λήψη τους στη Σύγκλητο και αναρτώνται στο
διαδικτυακό τόπο του Οικείου Ιδρύµατος. 

Άρθρο 15 
Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις

Με την παρ. 1 του άρθρου 15 ορίζονται οι προϋποθέ-
σεις και τα κωλύµατα για τη συµµετοχή στη διαδικασία
ανάδειξης Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων. Η θητεία τους ο-
ρίζεται για τέσσερα (4) έτη. Η τετραετία της θητείας
τους δεν υπολογίζεται µε βάση τη διαπιστωτική πράξη
της εκλογής, αλλά σύµφωνα µε το χρονικό διάστηµα
που ορίζεται στην προκήρυξη. Επανέρχεται ο θεσµός
των Αντιπρυτάνεων µε θητεία, η οποία ακολουθεί τη θη-
τεία του Πρύτανη. Ο τοµέας ευθύνης τους και οι επιµέ-
ρους αρµοδιότητές τους καθορίζονται από τον Πρύτανη,
µετά από έγκριση της Συγκλήτου.
Με τις παρ. 2 και 3 ορίζεται το εκλεκτορικό σώµα και

ζητήµατα που άπτονται του υπολογισµού των έγκυρων
ψήφων για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων,
σύµφωνα µε τον εξής αλγόριθµο:

(Σ x Β x 0,2)
Ψ = Α + -----------------

Γ

Για την εφαρµογή του ανωτέρω αλγορίθµου, νοείται: 
Ψ: Ο αριθµός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε

υποψήφιος,
Α: Ο αριθµός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υ-

ποψήφιος από τα µέλη της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων,
Σ: Το σύνολο των µελών της δεύτερης οµάδας εκλε-

κτόρων (ήτοι των µελών Δ.Ε.Π.).
Β: Ο αριθµός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υ-

ποψήφιος από τη δεύτερη οµάδα εκλεκτόρων,
Γ: Το σύνολο των µελών της δεύτερης οµάδας εκλε-

κτόρων (σε περίπτωση εκλογής Πρυτάνεων και Αντιπρυ-
τάνεων είναι το σύνολο των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,
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Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύµατος.
Σε περίπτωση εκλογής του Κοσµήτορα και του Προέ-
δρου Τµήµατος είναι το σύνολο των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής ή Τµήµατος, α-
ντίστοιχα).
Στις παρ. 4 και 5 προβλέπεται ο χρόνος έκδοσης της

προκήρυξης για την ανάδειξη των εν λόγω µονοπρόσω-
πων οργάνων, καθώς και της υποβολής των αιτήσεων εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος.

Στις παρ. 6 έως 9 αναλύεται η εκλογική διαδικασία
που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάδειξη Πρύτανη
και Αντιπρυτάνεων, µε ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Οι εκλο-
γές γίνονται µε κάλπη, ενώ χρησιµοποιείται η ηλεκτρονι-
κή ψήφος σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας
για άλλους λόγους πλην της ισοψηφίας ή της µη επίτευ-
ξης απόλυτης πλειοψηφίας. 
Στην παρ. 10 προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικής

πράξης για την εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτά-
νεων από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων.
Στην παρ. 11 προβλέπεται ότι ο Πρύτανης και οι Αντι-

πρυτάνεις µπορούν παράλληλα µε το αξίωµά τους να κα-
τέχουν µόνο τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου,
Κλινικής ή Μουσείου, καθώς και το ασυµβίβαστο µε κάθε
άλλη επαγγελµατική ενασχόληση. 
Στις παρ. 12, 13 και 14 προβλέπεται ο τρόπος αντιµε-

τώπισης ζητηµάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση που
παραιτηθεί, εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί
η εκλογή Πρύτανη ή Αντιπρύτανη.
Τέλος, στην παρ. 15 ορίζονται οι αρµοδιότητες του

Πρύτανη, όπως ενδεικτικά: προΐσταται του Ιδρύµατος, έ-
χει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρε-
σιών, εκπροσωπεί το Ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως,
συγκαλεί την Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συµβούλιο και ο-
ποιοδήποτε συλλογικό όργανο, µετέχει στις συνεδριά-
σεις όλων των συλλογικών οργάνων και είναι υπεύθυνος
για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της
περιουσίας του Ιδρύµατος. 

Άρθρο 16 
Όργανα της Σχολής

Η παρ. 1 του άρθρου 16 απαριθµεί τα όργανα της Σχο-
λής, τα οποία είναι η Γενική Συνέλευση, η Κοσµητεία και
ο Κοσµήτορας.

Άρθρο 17 
Γενική Συνέλευση Σχολής

Στήν παρ. 1 του άρθρου 17 καθορίζεται η σύνθεση της
Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, ενώ στην παρ. 2 προ-
βλέπεται το τεκµήριο αρµοδιότητας σε θέµατα που αφο-
ρούν στη Σχολή.

Άρθρο 18 
Κοσµητεία

Στις παρ. 1 και 2 καθορίζεται η σύνθεση της Κοσµητεί-
ας γενικά και σε περίπτωση που η Σχολή λειτουργεί ως
Μονοτµηµατική.
Στην παρ. 3 απαριθµούνται οι αρµοδιότητες της Κο-

σµητείας, οι οποίες ενδεικτικά είναι η γενική εποπτεία
της λειτουργίας της Σχολής και των Τµηµάτων της, η κα-
τανοµή των κονδυλίων του τακτικού προϋπολογισµού

στα Τµήµατα και η πρόταση προς τη Σύγκλητο δηµιουρ-
γίας νέων θέσεων καθηγητών µετά από εισήγηση των
Συνελεύσεων των οικείων Τµηµάτων. 

Άρθρο 19 
Κοσµήτορας

Με την παρ. 1 του άρθρου 19 ορίζονται οι προϋποθέ-
σεις και τα κωλύµατα συµµετοχής στη διαδικασία ανά-
δειξης Κοσµήτορα.
Με τις παρ. 2, 3 και 4 ορίζεται το εκλεκτορικό σώµα, το

αρµόδιο όργανο για την έκδοση προκήρυξης και η υπο-
βολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
ανάδειξη Κοσµήτορα
Στις παρ. 5 έως 7 αναλύεται η εκλογική διαδικασία που

πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάδειξη Κοσµήτορα, 
Στην παρ. 8 προβλέπεται ότι ο Κοσµήτορας µπορεί πα-

ράλληλα µε το αξίωµά του να κατέχει µόνο τις θέσεις Δι-
ευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου, κα-
θώς και το ασυµβίβαστο µε κάθε άλλη επαγγελµατική ε-
νασχόληση. 
Στις παρ. 9 και 10 προβλέπεται ο τρόπος αντιµετώπι-

σης ζητηµάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση που α-
πουσιάζει, κωλύεται προσωρινά, παραιτηθεί εκλείψει για
οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του Κοσµήτο-
ρα, καθώς και η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον
Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 
Στην παρ. 11 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Κοσµήτορα. 
Τέλος, στην παρ. 12 προβλέπεται ότι ο ίδιος ο Κοσµή-

τορας συντάσσει ετησίως έκθεση απολογισµού του έρ-
γου του, την οποία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση της Σχο-
λής.

Άρθρο 20 
Όργανα του Τµήµατος 

Στο άρθρο 20 απαριθµούνται τα όργανα του Τµήµατος,
τα οποία είναι η Συνέλευση του Τµήµατος, το Διοικητικό
Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του Τµήµατος.

Άρθρο 21 
Συνέλευση Τµήµατος

Στην παρ. 1 του άρθρου 21 καθορίζεται η σύνθεση της
Συνέλευσης Τµήµατος.
Στην παρ. 2 απαριθµούνται οι αρµοδιότητες της Συνέ-

λευσης Τµήµατος, όπως ενδεικτικά είναι ο καθορισµός
του γνωστικού αντικειµένου κάθε Τοµέα, ο ορισµός Δι-
ευθυντή Τοµέα όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, η
κατάρτιση, η αναθεώρηση ή η κατάργηση των προγραµ-
µάτων σπουδών του Τµήµατος και η κατανοµή του διδα-
κτικού έργου. 

Άρθρο 22 
Διοικητικό Συµβούλιο

Με την παρ. 1 του άρθρου 22 ορίζεται ότι το Διοικητικό
Συµβούλιο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ε-
σωτερικό Κανονισµό. Σε περίπτωση που στον Εσωτερικό
Κανονισµό δεν προβλεφθεί η λειτουργία του, τότε τις
αρµοδιότητες αυτές ασκεί η Συνέλευση του Τµήµατος.
Με την παρ. 2 ορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου σε περίπτωση που προβλεφθεί η λειτουργία του
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στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος.
Με την παρ. 3 ορίζεται ότι αρµοδιότητα του Διοικητι-

κού Συµβουλίου είναι η εισήγηση στη Συνέλευση του
Τµήµατος ζητηµάτων αρµοδιότητας του, σε περίπτωση
που προβλεφθεί η λειτουργία του στον Εσωτερικό Κανο-
νισµό του Ιδρύµατος. Επιπλέον το Διοικητικό Συµβούλιο
έχει τεκµήριο αρµοδιότητας σε θέµατα που αφορούν
στο Τµήµα.

Άρθρο 23 
Πρόεδρος Τµήµατος

Με την παρ. 1 του άρθρου 23 ορίζονται οι προϋποθέ-
σεις για τη συµµετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Προέ-
δρου Τµήµατος και Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος.
Με τις παρ. 2 και 3 ορίζεται το η διαδικασία εκλογής µε

ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια και το εκλεκτορικό σώµα
για την ανάδειξη Προέδρου Τµήµατος και Αναπληρωτή
Προέδρου Τµήµατος.
Στην παρ. 4 προβλέπεται ο χρόνος έκδοσης της προ-

κήρυξης για την ανάδειξη των εν λόγω µονοπρόσωπων
οργάνων.
Στην παρ. 5 προβλέπεται ο χρόνος υποβολής αιτήσε-

ως εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα αξιώµατα Προέ-
δρου Τµήµατος και Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος.

Στις παρ. 6 έως 9 αναλύεται η εκλογική διαδικασία
που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάδειξη Προέδρου
Τµήµατος και Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος.
Στην παρ. 10 προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος Τµήµατος

και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τµήµατος µπορούν πα-
ράλληλα µε το αξίωµά τους να κατέχουν µόνο τις θέσεις
Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου,
καθώς και ότι οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική ενασχό-
ληση είναι ασυµβίβαστη µε τα εν λόγω αξιώµατα. 
Στις παρ. 11 και 12 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Προ-

έδρου Τµήµατος και Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος.,
όπως ενδεικτικά ότι προΐσταται των υπηρεσιών του Τµή-
µατος και εποπτεύει την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµα-
τος και την τήρηση των νόµων, του Οργανισµού και του
Εσωτερικού Κανονισµού, µεριµνά για την εφαρµογή του
προγράµµατος σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων των εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων, Συγκροτεί επιτροπές για
την µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων της
αρµοδιότητας του Τµήµατος, συντάσσει ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων του Τµήµατος και την διαβιβάζει στην
Κοσµητεία, εκπροσωπεί το Τµήµα στη Σύγκλητο και υπο-
χρεούται να ενηµερώνει τη Συνέλευση για τις συζητή-
σεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

Άρθρο 24
Όργανα µη αυτοδύναµων Τµηµάτων

Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 ορίζονται τα όργανα
των µη αυτοδύναµων Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. και η σύνθεσή
τους, τα οποία είναι η προσωρινή Συνέλευση Τµήµατος,
ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
Στην παρ. 3 ορίζονται οι αρµοδιότητες της προσωρινής

Συνέλευσης Τµήµατος.
Στην παρ. 4 καθορίζεται ο τρόπος συµπλήρωσης της

προσωρινής Συνέλευσης Τµήµατος σε περίπτωση που
λειτουργεί µε λιγότερους από πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. από
το οικείο Τµήµα. 

Άρθρο 25
Όργανα Τοµέα

Στο άρθρο 25 απαριθµούνται τα όργανα του Τοµέα, τα
οποία είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.

Άρθρο 26
Γενική Συνέλευση Τοµέα

Με την παρ. 1 του άρθρου 26 ορίζεται η σύνθεση της
Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα.
Με την παρ. 2 ορίζονται οι αρµοδιότητες της Γενικής

Συνέλευσης του Τοµέα, οι οποίες ενδεικτικά είναι ο συ-
ντονισµός του έργου του Τοµέα σύµφωνα µε τις αποφά-
σεις της Συνέλευσης του Τµήµατος, η κατανοµή των
κονδυλίων του Τοµέα και η εισήγηση στη Συνέλευση του
Τµήµατος για την κατανοµή του διδακτικού έργου στους
διδάσκοντες.

Άρθρο 27
Διευθυντής Τοµέα

Με την παρ. 1 του άρθρου 27 ορίζονται οι προϋποθέ-
σεις για τη συµµετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Διευθυ-
ντή Τοµέα.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ο χρόνος έκδοσης της

προκήρυξης για την ανάδειξη του εν λόγω µονοπρόσω-
που οργάνου.
Με την παρ. 3 ορίζεται το εκλεκτορικό σώµα για την α-

νάδειξη Διευθυντή Τοµέα.
Στην παρ. 4 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Διευθυντή

Τοµέα, οι οποίες ενδεικτικά είναι η σύγκληση της Γενι-
κής Συνέλευσης του Τοµέα, η κατάρτιση της ηµερήσιας
διάταξης, η µέριµνα για την εφαρµογή των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα, καθώς και η εισήγη-
ση των θεµάτων για τα οποία δεν έχει οριστεί ως ειση-
γητής άλλο µέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα.
Στην παρ. 5 προβλέπεται η αναπλήρωση του Διευθυ-

ντή Τοµέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Άρθρο 28
Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέµατα

Με την παρ. 1 του άρθρου 28 ορίζεται ότι τα Εργαστή-
ρια ανήκουν σε Τοµέα ή Σχολή, υπό προϋποθέσεις, και
ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας τους ρυθµίζονται
στον Εσωτερικό τους Κανονισµό.
Στις παρ. 2 και 3 προβλέπεται η διαδικασία ίδρυσης,

µετονοµασίας, συγχώνευσης, κατάργησης, ή τροποποίη-
σης του Εσωτερικού Κανονισµού των Εργαστηρίων.
Στις παρ. 4 και 5 προβλέπονται οι διαδικασίες τοποθέ-

τησης και µετακίνησης των καθηγητών, των υπηρετού-
ντων λεκτόρων, καθώς και των µελών του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
Στις παρ. 6 και 7 προβλέπονται οι διαδικασίες τοποθέ-

τησης των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων,
των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και η κα-
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τανοµή των οργάνων και του εξοπλισµού σε περίπτωση
κατάργησης, κατάτµησης ή συγχώνευσης των Εργαστη-
ρίων.
Στην παρ. 8 προβλέπεται ότι τα Μουσεία και οι συνα-

φείς µονάδες ανήκουν σε Τοµέα, Τµήµα, Σχολή ή Α.Ε.Ι.
και εφαρµόζονται αναλογικά οι παρ. 1 έως 7.
Στην παρ. 9 προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή των

παρ. 1 έως 7 και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
(Ε.Α.Π.).
Στην παρ. 10 προβλέπεται η έκδοση προεδρικού δια-

τάγµατος, µετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, στο οποίο θα καθορίζονται
οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών των Εργαστηρίων
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

Άρθρο 29
Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου

Στην παρ. 1 του άρθρου 29 προβλέπονται η θητεία και
οι προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης του Διευθυ-
ντή Εργαστηρίου, τα κωλύµατα, καθώς και η αναπλήρω-
σή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.
Στις παρ. 2 αναλύεται η εκλογική διαδικασία που πρέ-

πει να ακολουθηθεί για την ανάδειξη Διευθυντή Εργα-
στηρίου που ανήκει σε Τοµέα, Τµήµα ή Σχολή.
Τέλος, στην παρ. 3 προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή

των παρ. 1 και 2 για την ανάδειξη Διευθυντή Μουσείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 30

Στην παρ. 1 ορίζεται η έννοια και ο σκοπός των Προ-
γραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).
Στις παρ. 2 και 3 προβλέπεται η οργάνωση Π.Μ.Σ. µόνο

σε αυτοδύναµα Τµήµατα ή µε συνεργασία µη αυτοδύνα-
µων και αυτοδύναµων και ορίζεται ρητά ότι Π.Μ.Σ. δεν ε-
πιτρέπεται να οργανώνονται αποκλειστικά µε µέσα εξ α-
ποστάσεως διδασκαλίας. 
Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι διδακτορικές σπουδές ορ-

γανώνονται σε αυτοδύναµα ή µη Τµήµατα Πανεπιστη-
µίων. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα επίβλεψης διδακτο-
ρικής διατριβής και από καθηγητές µη αυτοδύναµων τµη-
µάτων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων να ορ-
γανώνονται διδακτορικές σπουδές και από Τµήµατα
Τ.Ε.Ι.. 
Στις παρ. 5 ορίζεται ότι το Πρυτανικό Συµβούλιο είναι

το αρµόδιο όργανο για την επίβλεψη της τήρησης του
νόµου ως προς την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ.
και των διδακτορικών σπουδών.

Άρθρο 31

Στην παρ. 1 ορίζονται τα αρµόδια όργανα για τη διοί-
κηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών.
Στις παρ. 2 και 3 κατανέµονται οι αρµοδιότητές τους.
Στην παρ. 4 ορίζονται τα αρµόδια όργανα σε περίπτω-

ση διατµηµατικού ή διιδρυµατικού Π.Μ.Σ. ή εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής µε συνεπίβλεψη. 
Στην παρ. 5 ορίζονται τα σχετικά µε τη σύνθεση της

Συντονιστικής Επιτροπής, την εκλογή των µελών και του
προέδρου της και οι αρµοδιότητές της. 

Στην παρ. 6 ορίζονται τα σχετικά µε τη σύνθεση της Ε-
πιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, την εκλογή των µε-
λών και του προέδρου της και οι αρµοδιότητές της. 
Στην παρ. 7 ορίζεται ότι τα µέλη των ανωτέρω Επιτρο-

πών- οργάνων του Π.Μ.Σ. δεν δικαιούνται επιπλέον αµοι-
βής ή αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους σε αυτές
Στην παρ. 8 ορίζονται τα σχετικά µε το Διευθυντή

Π.Μ.Σ., η θητεία του και οι αρµοδιότητές του. Ο Διευθυ-
ντής δεν µπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχό-
µενες θητείες, δεν λαµβάνει επιπλέον αµοιβή για το διοι-
κητικό του έργο ως Διευθυντής.

Άρθρο 32

Στο άρθρο 32 ορίζεται η διαδικασία ίδρυσης των
Π.Μ.Σ.
Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται µε α-

πόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Συνέ-
λευσης του Τµήµατος. 
Στη παρ. 2 και 3 προσδιορίζεται το περιεχόµενο της ει-

σήγησης αυτής, στην οποία πέραν των λοιπών στοιχείων
εκτίθεται αναλυτικά το κόστος λειτουργίας του προ-
γράµµατος και οι πηγές χρηµατοδότησής του. Η εισήγη-
ση συνοδεύεται από µελέτη σκοπιµότητας, αναλυτικό
προϋπολογισµό λειτουργίας και έκθεση βιωσιµότητας
του προγράµµατος, καθώς και έκθεση για το αν υπάρχει
η βασική υποδοµή για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Αν πρό-
κειται να επιβληθεί τέλος φοίτησης, απαιτείται ειδική αι-
τιολόγηση, τόσο ως προς την ανάγκη επιβολής του και
τη µη δυνατότητα κάλυψης των κονδυλίων αυτών από
λοιπούς πόρους του ιδρύµατος, όσο και ως προς το ύ-
ψος αυτού και κατά πόσο είναι ανάλογο µε τις παροχές
που δίνονται στους φοιτητές. Σύµφωνα µε τη νοµολογία
του ΣτΕ «…ως προς τις µεταπτυχιακές σπουδές και την
εκπόνηση διδακτορικής εργασίας εναπόκειται στην εκτί-
µηση του κοινού νοµοθέτη, να επιβάλλει στους µεταπτυ-
χιακούς φοιτητές εκτός από την κρατική επιχορήγηση
και δίδακτρα, για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας
των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών. Στην περί-
πτωση όµως αυτή για τον καθορισµό των διδάκτρων δύ-
ναται να λάβει υπόψη του ο νοµοθέτης ή κατ’ εξουσιοδό-
τηση η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση και εισοδηµατικά
κριτήρια. Δεν δύναται όµως να καθορίσει δίδακτρα σε
τέτοιο ύψος ώστε να καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής η
συµµετοχή σε ΠΜΣ φοιτητών περιορισµένης εισοδηµατι-
κής ικανότητας διότι ένα τέτοιο µέτρο θα παρεβίαζε την
γενική ελευθερία προσβάσεως στην παιδεία» (ΣτΕ
2411/12). Στο πλαίσιο αυτό δίνεται στα Ιδρύµατα η δυνα-
τότητα επιβολής τελών φοίτησης, τίθενται όµως περιορι-
σµοί σε σειρά άρθρων του νοµοσχεδίου, ούτως ώστε τα
αντίτιµο που δίνουν οι φοιτητές να κυµαίνεται εντός λο-
γικών ορίων και να λαµβάνονται υπόψη εισοδηµατικά
κριτήρια. Τέλη φοίτησης επιβάλλονται µόνο αν είναι α-
πολύτως αναγκαίο για την κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών των ΠΜΣ, ενώ τα αδικαιολόγητα υψηλά τέλη φοί-
τησης ελέγχονται από τον Υπουργό, µε τη διαδικασία
που ορίζεται στην έκτη παράγραφο.
Με την παρ. 4 δίνεται η δυνατότητα στο 1/3 των µελών

Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος να προβάλλει αντιρρήσεις
προς τη Σύγκλητο, αν θεωρεί ότι το τέλος φοίτησης που
ορίζεται στην εισήγηση είναι υψηλό. 
Στην παρ. 5 προσδιορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη διαδικασία της ίδρυσης.
Στην παρ. 6 ορίζεται ότι οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ.
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δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και α-
ναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Υπουργός αναπέµπει µε
ειδική αιτιολογία την απόφαση ίδρυσης στη Σύγκλητο,
προτού δηµοσιευθεί, σε τρεις περιοριστικά οριζόµενες
περιπτώσεις: αν υπάρχει πρόδηλη δυσαναλογία µεταξύ
των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτη-
τές, αν το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που κα-
θιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συµµετοχή σε Π.Μ.Σ. φοι-
τητών περιορισµένης εισοδηµατικής ικανότητας, ή αν
δεν είναι επαρκώς δικαιολογηµένο το λειτουργικό κό-
στος του προγράµµατος.
Στην παρ. 7 ορίζεται η σύσταση εννεαµελούς επιτρο-

πής που συγκροτείται µε απόφασή του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, προκειµένου να γνω-
µοδοτεί προς τον Υπουργό ως προς την ανάγκη αναπο-
µπής η µη, σύµφωνα µε την παρ.6. 
Στην παρ. 8 ορίζεται ότι η Σύγκλητος ανά πενταετία α-

ποφασίζει για τη συνέχιση ή µη της λειτουργίας του
Π.Μ.Σ., λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων τις εκθέσεις
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του ν. 3374/
2005 και την έκθεση αξιολόγησης της Επιστηµονικής
Συµβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 33

Στην παρ. 1 ορίζεται η διάρκεια φοίτησης, η οποία εί-
ναι κατ’ ελάχιστο δύο εξάµηνα. Δεν τίθεται µέγιστο όριο
στη διάρκεια φοίτησης ούτε στον ανώτατο επιτρεπόµενο
χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών. 
Στη παρ. 2 και 3 προβλέπεται η δυνατότητα µερικής

φοίτησης και αναστολής.
Στην παρ. 4 δίνεται η δυνατότητα έναρξης Π.Μ.Σ. το ε-

αρινό εξάµηνο.
Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι κάθε Π.Μ.Σ. περιλαµβάνει

µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 60 πιστω-
τικές µονάδες.

Άρθρο 34

Στην παρ. 1 και 2 καθορίζονται τα κριτήρια για την επι-
λογή φοιτητών σε Π.Μ.Σ.. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η
γνώση µίας ακόµη γλώσσας, πλέον της γλώσσας διεξα-
γωγής του Π.Μ.Σ.. Τα λοιπά ακαδηµαϊκά κριτήρια και τυ-
χόν προβλεπόµενη διαδικασία εξετάσεων καθορίζονται
στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Στην παρ. 3 προσδιορίζονται τα δικαιώµατα των µετα-

πτυχιακών φοιτητών και θεσµοθετείται η υποχρέωση
των Ιδρυµάτων να εξασφαλίζουν στους φοιτητές µε α-
ναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασι-
µότητα στα προτεινόµενα συγγράµµατα και τη διδασκα-
λία µε όποιο τρόπο θεωρούν πιο πρόσφορο (σχετικά λο-
γισµικά κλπ.).
Στην παρ. 4 προβλέπονται τα σχετικά θέµατα µε την ε-

πίβλεψη, εξέταση και έγκριση της διπλωµατικής εργα-
σίας, όπου αυτή προβλέπεται. Ορίζεται, επιπλέον, ότι για
να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υπο-
στηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και δεν αρ-
κεί η απλή κατάθεση αυτής.
Στην παρ. 5 προβλέπεται η υποχρεωτική ανάρτηση

των εγκεκριµένων διπλωµατικών εργασιών στο διαδι-
κτυακό τόπο του ιδρύµατος.
Στην παρ. 6 τίθενται ασφαλιστικές δικλείδες και δίνε-

ται η δυνατότητα στον φοιτητή, προτού απορριφθεί από

το πρόγραµµα Π.Μ.Σ. λόγω αποτυχίας στις εξετάσεις, να
εξεταστεί και από τριµελή επιτροπή.
Στην παρ. 7 προβλέπεται ότι δεν απονέµεται Δίπλωµα

Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αποφοίτους οµοταγών ι-
δρυµάτων της αλλοδαπής, ο τίτλος σπουδών των οποί-
ων δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστηµονικό Οργα-
νισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφό-
ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Άρθρο 35

Με το άρθρο 35 κατοχυρώνεται η πρόσβαση των υπο-
ψηφίων στο δεύτερο κύκλο σπουδών ανεξαρτήτως της
οικονοµικής τους δυνατότητας.
Στην παρ. 1 προβλέπεται η υποχρέωση των Α.Ε.Ι. να

διασφαλίζουν την πρόσβαση στα Π.Μ.Σ. όλων των φοι-
τητών που πληρούν τα ακαδηµαϊκά κριτήρια ανεξαρτή-
τως οικονοµικής κατάστασης.
Στη παρ. 2 κατοχυρώνεται το δικαίωµα δωρεάν φοίτη-

σης σε Π.Μ.Σ., για τα οποία έχουν οριστεί τέλη φοίτη-
σης, σε υποψηφίους µε χαµηλά εισοδήµατα. Το όριο ει-
σοδήµατος που θέτει η διάταξη είναι το εβδοµήντα τοις
εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύνα-
µου εισοδήµατος. Το όριο αυτό δεν πρέπει να το υπερ-
βαίνει ούτε το οικογενειακό, ούτε το ατοµικό εισόδηµα
του φοιτητή, εάν έχει.
Οι φοιτητές που απαλλάσσονται τελών φοίτησης δεν

υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό του συνολικού αριθ-
µού εισακτέων στο Π.Μ.Σ.. Χρήση του δικαιώµατος α-
παλλαγής από φοιτητή µε χαµηλά εισοδήµατα γίνεται
για την εισαγωγή και φοίτηση σε ένα µόνο Π.Μ.Σ..
Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η αίτηση απαλλαγής από τα

τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. Ο φοιτη-
τής επιλέγεται να φοιτήσει στο Π.Μ.Σ. βάσει ακαδηµαϊ-
κών κριτηρίων και χωρίς να γνωρίζει ακόµη τα στοιχείς
οικονοµικής κατάστασης του υποψηφίου.
Στην παρ. 4 ορίζεται ότι χορηγείται απαλλαγή από τα

τέλη φοίτησης κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα, ενώ για να
συνεχίσει να τυγχάνει απαλλαγής ο φοιτητής πρέπει να
έχει και καλή επίδοση όπως αυτή προσδιορίζεται στον Ε-
σωτερικό Κανονισµό Π.Μ.Σ.. 
Στην παρ. 5 ορίζεται ότι πέραν των ανωτέρω τα ιδρύ-

µατα µπορούν να χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές µε
ακαδηµαϊκά κριτήρια. 
Στην παρ. 6 προβλέπεται ότι η παράβαση των διατάξε-

ων των παρ. 1 έως 3 και των σχετικών προβλέψεων των
Κανονισµών Π.Μ.Σ. συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παρά-
πτωµα.

Άρθρο 36

Στο άρθρο 36 ρυθµίζονται τα σχετικά µε τους διδάσκο-
ντες στα Π.Μ.Σ..
Στις παρ. 1 και 2 προβλέπεται ότι η πλειονότητα του δι-

δακτικού προσωπικού πρέπει να προέρχεται από το οι-
κείο Τµήµα (σε ποσοστό 60% και σε ποσοστό 80% αν έ-
χουµε περισσότερα συνεργαζόµενα Τµήµατα) και ορίζε-
ται η δυνατότητα ανάθεσης διδακτικού έργου (αν οι δι-
δάσκοντες του Τµήµατος δεν επαρκούν) σε καθηγητές
άλλου Τµήµατος εντός ή εκτός του οικείου ιδρύµατος ή
ερευνητές ή να προβαίνει σε νέες προσλήψεις βάσει των
διατάξεων του π.δ. 407/1980 και του π.δ. 163/2002 ή
συµβάσεις δυνάµει του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, κατ’
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επιλογή και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες.
Στις παρ. 3 και 4 τίθεται ως προϋπόθεση για να αµει-

φθεί διδάσκων (καθηγητής κλπ.) για τη συµµετοχή του
σε Π.Μ.Σ. η χωρίς αµοιβή συµµετοχή του (παρέχοντας α-
ντίστοιχη και ίσης διάρκειας υπηρεσία) σε Π.Μ.Σ. µέσα
στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Μπορεί εποµένως η χωρίς α-
µοιβή διδασκαλία σε Π.Μ.Σ. να παρασχεθεί κατά το χει-
µερινό εξάµηνο και η αµειβόµενη το εαρινό. Εξαιρούνται
από τον περιορισµό αυτό τα µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν νόµι-
µες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδοµα-
διαίας διδακτικής απασχόλησης. Η αµοιβή ανά µήνα δεν
µπορεί να ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό (20%) των µηνι-
αίων τακτικών αποδοχών τους. Στόχος είναι η µείωση
του κόστους των µεταπτυχιακών προγραµµάτων. 
Στην παρ. 5 ρυθµίζονται τα σχετικά µε την πρόσκληση

καθηγητών, επιστηµόνων, ερευνητών, κλπ. και τίθεται ως
αναγκαία προϋπόθεση για πρόσκληση επισκέπτη από
την αλλοδαπή η ανάθεση σε αυτόν διδασκαλίας µαθήµα-
τος ή σεµιναρίου, εκτός αν διδάσκει εθελοντικά. 
Στην παρ. 6 δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας σε

Π.Μ.Σ. και σε οµότιµους και λοιπούς αφυπηρετήσαντες
καθηγητές. Οµοίως προϋπόθεση για να αµειφθούν είναι
η συµµετοχή τους και σε Π.Μ.Σ. χωρίς αµοιβή σύµφωνα
µε την παρ.3. Η αµοιβή τους προέρχεται από ίδιους πό-
ρους του ιδρύµατος και δεν ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό
(20%) της σύνταξής τους.

Άρθρο 37

Το άρθρο 37 αφορά στους πόρους και τις πηγές χρη-
µατοδότησης των µεταπτυχιακών προγραµµάτων, καθώς
και τους περιορισµούς ως προς τη διαχείριση των σχετι-
κών κονδυλίων. 
Στην παρ. 1 απαριθµούνται οι πηγές χρηµατοδότησης. 
Στην παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα επιβολής τελών φοί-

τησης, αποκλειστικά και µόνο για κάλυψη λειτουργικών
αναγκών και µόνο στην περίπτωση που αυτές δεν καλύ-
πτονται από τις λοιπές πηγές χρηµατοδότησης. 
Στην παρ. 3 ορίζεται ότι προσµετράται θετικά από το

Υπουργείο κατά την επιχορήγηση των ιδρυµάτων το γε-
γονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.
Στην παρ. 4 ορίζεται ότι η διαχείριση των εσόδων γίνε-

ται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ο τρόπος κατανοµής τους.
Στην παρ. 5 ορίζεται ότι από την κατανοµή της προη-

γούµενης παραγράφου εξαιρούνται έσοδα προερχόµενα
από δωρεές, κληροδοτήµατα, χορηγίες για ορισµένο
σκοπό και κρατικές επιχορηγήσεις.
Στην παρ. 6, και προκειµένου να ενισχυθεί η διαφάνεια

στη διαχείριση των πόρων τους, ορίζεται ότι τα Α.Ε.Ι. ο-
φείλουν να αναρτούν κάθε έτος στην ιστοσελίδα τους α-
πολογισµό εσόδων - εξόδων, µε αναγραφή της κατανο-
µής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους
των τελών φοίτησης, των αµοιβών των διδασκόντων στα
Π.Μ.Σ. και του αριθµού των διδασκόντων που τις εισέ-
πραξαν.

Άρθρο 38

Το άρθρο 38 αφορά στη διαδικασία επιλογής για εκπό-
νηση διδακτορικής διατριβής. 
Στην παρ. 1 ορίζονται οι τυπικές προϋποθέσεις για την

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής . 
Στις παρ. 2 και 3 προσδιορίζεται η διαδικασία υποβο-

λής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η
διαδικασία επιλογής. Η γλώσσα συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής µπορεί να είναι και διάφορη της ελληνι-
κής και ορίζεται στην εγκριτική απόφαση.

Άρθρο 39

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι έχουν δικαίωµα επίβλεψης δι-
δακτορικής διατριβής οι καθηγητές του Τµήµατος, καθώς
και καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. και ερευνητές των ερευνητι-
κών κέντρων τον ν. 4310/14 που εποπτεύονται από το
ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Στην παρ. 2 ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης

και ορισµού τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής που υ-
ποστηρίζει την εκπόνηση της διατριβής. Στη συµβουλευ-
τική επιτροπή µετέχει τουλάχιστον ένας καθηγητής του
οικείου Τµήµατος.
Στην παρ. 3 λαµβάνεται µέριµνα ώστε η εκπόνηση της

διατριβής να µην διακόπτεται αν ο επιβλέπων αδυνατεί
πλέον να τελεί χρέη επιβλέποντος ή σε περίπτωση µετα-
κίνησής του σε άλλο Τµήµα ή αφυπηρέτησης. 
Με την παρ. 4 θεσµοθετείται η υποχρέωση ανάρτησης

στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύµατος των ονοµάτων των
υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων καθηγητών,
των µελών των τριµελών συµβουλευτικών επιτροπών και
των τίτλων των εκπονούµενων διατριβών, και στην αγ-
γλική γλώσσα. 

Άρθρο 40

Στην παρ. 1 ορίζεται η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής.
Στις παρ. 2 και 3 ορίζονται τα δικαιώµατα και οι υπο-

χρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, όπως ενδεικτικά
η υποχρέωση υποβολής ετησίως υποµνήµατος προόδου
της διατριβής, το δικαίωµα χρήσης της βιβλιοθήκης και
λοιπά δικαιώµατα αντίστοιχα µε των φοιτητών του δευ-
τέρου κύκλου σπουδών.

Άρθρο 41

Στην παρ. 1 ορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται
µετά τη συγγραφή της διατριβής και προκειµένου να ορι-
στεί επταµελής εξεταστική επιτροπή για την κρίση αυ-
τής.
Στην παρ. 2 καθορίζεται ποιοι µετέχουν ως µέλη στην

επταµελή εξεταστική επιτροπή. Εφόσον ο επιβλέπων ή
άλλα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής συ-
νταξιοδοτηθούν, αντικαθίστανται από άλλα µέλη εν ε-
νεργεία για να συγκροτηθεί η επταµελής εξεταστική. 
Στην παρ. 3 ορίζονται τα σχετικά µε τη δηµόσια υπο-

στήριξη της διατριβής ενώπιον της εξεταστικής επιτρο-
πής και την έγκριση αυτής. Οι αφυπηρετήσαντες που α-
ντικαθίστανται, σύµφωνα µε την παρ. 2 δεν ψηφίζουν για
την έγκριση της διδακτορικής διατριβής, αλλά µετέχουν
στη συνεδρίαση.

Άρθρο 42

Στις παρ. 1 και 2 δίνεται η δυνατότητα στα ιδρύµατα να
προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων ή να εκδί-
δουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψη-
φίων διδακτόρων µε υποτροφία, µε όρους και προϋποθέ-
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σεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη- πρόσκληση.
Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η ανάθεση επίβλεψης µπορεί

να ακολουθεί επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια. 

Άρθρο 43

Στην παρ. 1 δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ
Α.Ε.Ι. ή µεταξύ Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων εποπτευ-
όµενων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. του ν. 4310/14, συνάπτοντας
µεταξύ τους Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Στην παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας ηµεδα-

πών Α.Ε.Ι. µε αναγνωρισµένα ως οµοταγή ιδρύµατα ή ε-
ρευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, συνάπτοντας µεταξύ
τους Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Στην περίπτωση
αυτή η απόφαση ίδρυσης αποστέλλεται στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προκειµένου να
την εγκρίνει. Η έγκριση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβέρνησης.
Στην παρ. 3 θεσπίζεται η δυνατότητα εκπόνησης διδα-

κτορικών διατριβών µε συνεπίβλεψη από Α.Ε.Ι. της ηµε-
δαπής µε ερευνητικά κέντρα εποπτευόµενα από το
ΥΠ.Π.Ε.Θ. του ν. 4310/14 ή µε αναγνωρισµένα ως οµοτα-
γή ιδρύµατα ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται έγκριση του Ε.Π.Σ. από τον Υ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αν πρόκει-
ται για συνεργασία µε ιδρύµατα ή ερευνητικά κέντρα της
αλλοδαπής, εκτός αν έχει ήδη εγκρίνει απόφαση ίδρυσης
κοινού Π.Μ.Σ. µεταξύ των συνεργαζόµενων φορέων.

Άρθρο 44

Με το άρθρο 44 εισάγεται ένας νέος θεσµός αξιολό-
γησης των σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, που
λειτουργεί παράλληλα µε τις ήδη υφιστάµενες διαδικα-
σίες αξιολόγησης, χωρίς ουδόλως να θίγονται ιδίως οι
διατάξεις του ν. 3374/05 για την ΑΔΙΠ. 
Στην παρ. 1 ορίζεται η αξιολόγηση κάθε µαθήµατος και

διδάσκοντος από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές.
Στην παρ. 2 ορίζεται η σύνταξη απολογισµού έργου µε

τη λήξη της θητείας κάθε Συντονιστικής Επιτροπής.
Στην παρ. 3 ορίζονται τα σχετικά µε την εξωτερική α-

ξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών α-
πό Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η ο-
ποία αποτελείται από αξιολογητές (καθηγητές, ερευνη-
τές κλπ.) που δεν διδάσκουν σε Π.Μ.Σ. της οικείας Σχο-
λής. Η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται επιπρόσθετα
των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγη-
σης οι οποίες προβλέπονται στον ν. 3374/2005 περί Α-
ΔΙΠ.
Στην παρ. 4 ορίζεται η διαδικασία συγκρότησης της

Ε.Σ.Ε.
Στις παρ. 5 και 6 ορίζονται τα σχετικά µε τη λειτουργία

και τις αρµοδιότητες της Ε.Σ.Ε.
Στην παρ. 7 ορίζεται ότι κάθε ενδεχόµενη δαπάνη µε-

τακίνησης θα καταβάλλεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο ν. 4336/2015.
Στην παρ. 8 ορίζεται ότι ο απολογισµός της Συντονι-

στικής Επιτροπής και οι αξιολογήσεις φοιτητών και
Ε.Σ.Ε. αναρτώνται στο διαδίκτυο και κοινοποιούνται στο
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λαµβάνονται υπόψη για τη σύνταξη των
εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή ανε-
ξάρτητων εµπειρογνωµόνων σύµφωνα µε το άρθρο 7
του ν. 3374/2005.

Άρθρο 45

Στην παρ. 1 ορίζονται τα θέµατα, που καθορίζονται
στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Στην παρ. 2 ορίζονται τα θέµατα, που καθορίζονται

στον Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 46

Στις παρ. 1 και 2 ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
για την αναγνώριση πτυχίων Α.Ε.Ι. πενταετούς τουλάχι-
στον φοίτησης ως ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων
σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου. Πρόκειται για ανα-
γνώριση επιπλέον ακαδηµαϊκών προσόντων στους απο-
φοίτους των Τµηµάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι., που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις.
Στην παρ. 3 ορίζεται η διαδικασία έκδοσης προεδρικών

διαταγµάτων για τον καθορισµό του πλαισίου πρόσβα-
σης σε επαγγελµατικές δραστηριότητες, βάσει προσό-
ντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών πτυχιούχων
Τ.Ε.Ι.. Για την υποβολή της πρότασης έκδοσης προεδρι-
κού διατάγµατος εισηγείται επιστηµονική επιτροπή. Τα
µέλη κάθε επιτροπής επιλέγονται από τον Υπουργό Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ανάλογα µε το γνω-
στικό αντικείµενο που θεραπεύει κάθε Τµήµα. 
Στην παρ. 4 ορίζεται η σύνθεση της ως άνω επιτροπής

για πτυχιούχους Τµηµάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι..
Στην παρ. 5 ορίζεται ότι τα προεδρικά διατάγµατα και

οι αποφάσεις που θα εκδοθούν ισχύουν και για τους α-
ποφοίτους Τ.Ε.Ι., που αποφοίτησαν πριν την έκδοσή των
π.δ., καθώς και για τους αποφοίτους των Τµηµάτων
Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή µετονοµάστηκαν µε το σχέ-
διο «Αθηνά».

Άρθρο 47
Επιτροπή Δεοντολογίας

Με την παρ. 1 του άρθρου 47 ορίζεται η σύνθεση της
Επιτροπής Δεοντολογίας.
Με τις παρ. 2 και 3 ορίζονται οι αρµοδιότητες της Επι-

τροπής Δεοντολογίας. Κάθε άλλο σχετικό θέµα µε τη
λειτουργία της ρυθµίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό
του Ιδρύµατος.

Άρθρο 48
Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Με την παρ. 1 του άρθρου 48 προβλέπεται η ίδρυση
Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, µετά από πρόταση της Συ-
γκλήτου, η οποία περιλαµβάνει το ευρύτερο πλαίσιο
στρατηγικής και δραστηριοτήτων του Κέντρου.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ο σκοπός και η λειτουργία

του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
Με την παρ. 3 προβλέπεται η κατάργηση των υφιστά-

µενων Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και των λει-
τουργούντων Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης των
Ιδρυµάτων. Κάθε άλλο πρόγραµµα επιµόρφωσης και δια
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βίου µάθησης εντάσσεται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ...
Στην παρ. 4 απαριθµούνται τα όργανα του

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
Με τις παρ. 5 και 6 ορίζεται ο Πρόεδρος του Κέντρου

και οι αρµοδιότητές του, οι οποίες ενδεικτικά είναι η µέ-
ριµνα για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλί-
ου, η επίβλεψη της εφαρµογής της πολιτικής του Κέ-
ντρου και της τήρησης του Κανονισµού του, η εισήγηση
στη Σύγκλητο, µετά από γνώµη του Συµβουλίου, για την
επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου, καθώς και η σύντα-
ξη ετήσιας έκθεσης απολογισµού του έργου του Κέ-
ντρου, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,
και την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων µετά την έγκρισή της.
Με τις παρ. 7 και 8 ορίζονται η σύσταση και οι αρµο-

διότητες του Συµβουλίου του Κέντρου, οι οποίες ενδει-
κτικά είναι η εποπτεία της λειτουργίας των εκπαιδευτι-
κών προγραµµάτων επιµόρφωσης, συνεχιζόµενης εκπαί-
δευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου µάθησης, η δια-
τύπωση γνώµης προς την Σύγκλητο για τον τετραετή α-
ναπτυξιακό προγραµµατισµό του Κέντρου, για τον Κανο-
νισµό και την οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του Κέ-
ντρου, καθώς και για την επιλογή του Διευθυντή του Κέ-
ντρου.
Με την παρ. 9 καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Διευ-

θυντή Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Με την παρ. 10 καθορίζονται οι αρµοδιότητες των επι-

στηµονικά υπευθύνων των προγραµµάτων του Κέντρου.
Στην παρ. 11 ορίζονται οι πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τους

οποίους διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυ-
λίων έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύµατος.
Με την παρ. 12 προβλέπεται εσωτερική και εξωτερική

αξιολόγηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), καθώς και η σύνταξη απολο-
γισµού των δραστηριοτήτων από το ίδιο το Κέντρο.
Με την παρ. 13 προβλέπεται η έκδοση του Κανονισµού

του Κέντρου µε απόφαση της Συγκλήτου, µετά από γνώ-
µη του Συµβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
Με την παρ. 14 δίνεται η δυνατότητα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

να διοργανώνει προγράµµατα µε µεθόδους εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης.

Άρθρο 49 
Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και Έρευνας

Τα έτη 2015 και 2016 διεξήχθη εθνικός και κοινωνικός
διάλογος για την Παιδεία. Ένα από τα κύρια συµπερά-
σµατα ήταν η ανάγκη προώθησης του ενιαίου χώρου α-
νώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Η προώθηση αυτής
της ενοποίησης αναµένεται να συµβάλλει, µεταξύ άλ-
λων και στην επίλυση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη
γεωγραφική αποµόνωση επιµέρους µονάδων, σε συν-
δυασµό µε τον κατακερµατισµό ή τις εκτεταµένες αλλη-
λεπικαλύψεις των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων, τα ελλείµµατα προσωπικού των Α.Ε.Ι. και
των Ερευνητικών Κέντρων (εφεξής ΕΚ), τη σχετικά πε-
ριορισµένη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµά-
των στη λεγόµενη «αλυσίδα της καινοτοµίας» (βασική έ-
ρευνα-εφαρµοσµένη έρευνα-εµπορική εκµετάλλευση
καινοτόµων εφαρµογών) και τη µεγάλη διαφορά που πα-
ρατηρείται στο επίπεδο των σπουδών, αλλά και της ε-
ρευνητικής δραστηριότητας, ανάµεσα σε Τµήµατα των
Α.Ε.Ι. µε οµοειδή γνωστικά αντικείµενα. 

Με την προτεινόµενη διάταξη θεσµοθετούνται τα Ακα-
δηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
(Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Τα Α.Σ.Α.Ε.Ε. θα συµβάλουν αποφασιστικά
στην προώθηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευ-
σης και έρευνας, καθώς για πρώτη φορά θεσµοθετείται
ένα όργανο σε επίπεδο περιφέρειας, το οποίο συγκρο-
τείται από εκπροσώπους όλων των Α.Ε.Ι. και των ΕΚ της
οικείας περιφέρειας. Το όργανο αυτό έχει ως κύριο σκο-
πό την χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη του ε-
νιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, σε πε-
ριφερειακό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εκτί-
µηση των αναπτυξιακών προοπτικών και την στρατηγική
που έχει κάθε ίδρυµα της Περιφέρειάς του, τη δυνατότη-
τα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών µεταξύ
των ιδρυµάτων αυτών και τη διαµόρφωση κρίσιµων κοι-
νών υποδοµών. Με αυτό τον θεσµό αναµένεται να εντα-
θεί η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των ιδρυµάτων
µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονοµικούς συντε-
λεστές της Περιφέρειας. 
Ειδικότερα, µε την παρ. 1 θεσµοθετούνται τα Ακαδη-

µαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας,
σε περιφερειακό επίπεδο.
Με την παρ. 2 ορίζονται οι αρµοδιότητες του

Α.Σ.Α.Ε.Ε., οι οποίες ενδεικτικά είναι η χάραξη στρατηγι-
κής για την ανάπτυξη των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέ-
ντρων – Ινστιτούτων, µε στόχο την προαγωγή της ανώ-
τατης εκπαίδευσης και έρευνας και η υποβολή προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων έκθεση
ως προς το βαθµό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου
και του προϋπολογισµού των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας
Περιφέρειας, προς υποβοήθηση του εποπτικού ρόλου
της Πολιτείας.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντάσ-
σει διετές σχέδιο στρατηγικής, µετά από γνώµη των Επι-
µελητηρίων της οικείας Περιφέρειας.
Με την παρ. 4 προβλέπεται η έγκριση του διετούς σχε-

δίου στρατηγικής από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.. και
ο συντονισµός από το Α.Σ.Α.Ε.Ε των διαδικασιών εφαρ-
µογής του εγκεκριµένου σχεδίου στρατηγικής.
Με την παρ. 5 ορίζεται ότι το Α.Σ.Α.Ε.Ε. κάθε δύο έτη

συντάσσει απολογισµό πεπραγµένων, ο οποίος λαµβά-
νεται υπόψη στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου
της επόµενης διετίας.
Με την παρ. 6 προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότη-

σης άµισθων επιτροπών, για την υποβοήθηση του έργου
του Α.Σ.Α.Ε.Ε..
Στην παρ. 7 προβλέπεται η συγκρότηση του

Α.Σ.Α.Ε.Ε..
Στην παρ. 8 ορίζεται η θητεία των µελών του.
Στην παρ. 9 ορίζονται τα προσόντα εκλογής και τα κω-

λύµατα εκλογής ως µέλη του Α.Σ.Α.Ε.Ε. για τους καθη-
γητές και τους ερευνητές, ιδιαίτερα αν τα ίδια ή ο/η σύ-
ζυγός τους ή συγγενείς µέχρι και β΄ βαθµού είχαν οποι-
αδήποτε οικονοµική σχέση µε το Ίδρυµα την τελευταία
πενταετία, καθώς και αν είναι συνταξιούχοι καθηγητές ή
ερευνητές.
Τέλος, µε την παρ. 10 ρυθµίζεται η ευθύνη της οργά-

νωσης της διαδικασίας ανάδειξης των µελών του
Α.Σ.Α.Ε.Ε., που πρέπει να ξεκινά τρείς µήνες πριν τη λή-
ξη της εκάστοτε θητείας, ορίζεται ότι η έδρα του είναι
διαφορετική ανά θητεία, καθώς οι συνεδριάσεις του γί-
νονται στην έδρα του Ιδρύµατος από το οποίο προέρχε-
ται ο εκάστοτε νέος Πρόεδρος και ότι το εν λόγω Ίδρυµα
αναλαµβάνει την διοικητική και γραµµατειακή υποστήρι-
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ξή του. Επιπλέον, ορίζεται ότι η απόφαση συγκρότησης
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ρυθµί-
ζονται ζητήµατα µεταβατικής φύσεως που συµπλέκονται
µε την πρώτη εφαρµογή του νόµου µε την εξουσιοδότη-
ση έκδοσης υπουργικής απόφασης, µέσα σε ένα (1) µή-
να από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, προκει-
µένου να ρυθµιστεί κάθε άλλο σχετικό θέµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Επί της αρχής του Κεφαλαίου Η΄

Με το παρόν σχέδιο νόµου κωδικοποιείται και επικαι-
ροποιείται το θεσµικό πλαίσιο των Ειδικών Λογαριασµών
Κονδυλίων έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ερευνητικών Κέντρων
και διασφαλίζεται τόσο η απρόσκοπτη, διαφανής και νό-
µιµη λειτουργία τους, όσο και ο αποτελεσµατικός έλεγ-
χος αυτής. Σκοπός του σχεδίου νόµου είναι η διαφάνεια
στην λειτουργία των ερευνητικών κέντρων και των
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., η λογοδοσία των προσώπων που
διαχειρίζονται κονδύλια έρευνας και η ευελιξία στη δια-
χείριση των κονδυλίων των ερευνητικών, αναπτυξιακών
και λοιπών προγραµµάτων που υλοποιούν τα Α.Ε.Ι. και
τα ερευνητικά κέντρα της χώρας.

1. Ο ρόλος των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) και των Ερευνητικών Κέντρων έχει αλλάξει δρα-
µατικά σε παγκόσµια κλίµακα κατά την τελευταία εικο-
σαετία. Είναι δεδοµένο ότι η χώρα µας διαθέτει ένα ε-
ρευνητικό δυναµικό υψηλής ποιότητας και µε σηµαντική
συµµετοχή στα ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράµµατα
το οποίο, ενώ διαπρέπει στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώ-
ρο έρευνας, δεν αξιοποιείται επαρκώς, µε αποτέλεσµα
να µεταναστεύει προς τις ανεπτυγµένες ερευνητικά χώ-
ρες. Τη δυναµική του εγχώριου επιστηµονικού «κεφαλαί-
ου» αποτυπώνουν, µεταξύ άλλων, τα στοιχεία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, αναφορικά µε την απορρόφηση κον-
δυλίων από το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020», το οποίο
χρηµατοδοτεί την Έρευνα και την Καινοτοµία. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία αυτά, µε 1.071 συµµετοχές ελληνικών
φορέων σε 652 ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά έργα έρευνας
του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020», η Ελλάδα έχει ε-
πιτύχει χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. ύψους 328,4 εκατ.
ευρώ, γεγονός που την κατατάσσει στην 11η θέση µετα-
ξύ των 28 κρατών-µελών της ΕΕ. 
Εντούτοις, το θεσµικό πλαίσιο των Α.Ε.Ι. και των ερευ-

νητικών κέντρων είναι παρωχηµένο, διάσπαρτο και ασα-
φές. Είναι επιτακτικό λοιπόν, το αίτηµα σήµερα -προκει-
µένου η χώρα να συνεχίσει να διεκδικεί χρηµατοδοτή-
σεις από τον «Ορίζοντα 2020», αλλά και να µπορεί να
διαχειριστεί αποτελεσµατικά τα κονδύλια που προέρχο-
νται από το ΕΣΠΑ, το ΕΛΙΔΕΚ, αλλά και από ιδιωτικούς
και διεθνείς φορείς χρηµατοδότησης- να διαθέτει δυνα-
µικά εργαλεία στον ανταγωνισµό της νέας οικονοµίας
της γνώσης. Ως εκ τούτου, στόχος θα πρέπει να είναι η
αναδιάρθρωση και η ενίσχυση του τοµέα της έρευνας,
της καινοτοµίας αλλά και της αξιοποίησης των ερευνητι-
κών αποτελεσµάτων που παράγονται στα Α.Ε.Ι. και τα ε-
ρευνητικά κέντρα ώστε να αποτελέσει το βασικό πυλώ-
να για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνι-
κής οικονοµίας. 
Επίσης, το νοµικό πλαίσιο διαχείρισης των ερευνητι-

κών και λοιπών προγραµµάτων οφείλει να είναι διακριτό
από το δηµόσιο λογιστικό σύστηµα και το θεσµικό πλαί-

σιο οικονοµικής διαχείρισης των φορέων του λοιπού δη-
µόσιου τοµέα. Και τούτο, διότι, από τη φύση τους, η έ-
ρευνα και καινοτοµία και οι αναπτυξιακές δράσεις έχουν
έντονο το πειραµατικό στοιχείο, αναζητώντας λύσεις σε
παλιά ή νέα προβλήµατα, και έχουν ανάγκη από ευελιξία
και ταχύτητα στο κανονιστικό τους πλαίσιο. Κατά το µέ-
τρο που αφορούν σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο πλή-
θος µικρών ή µεγαλύτερων συµβάσεων µε ένα σώµα νέ-
ων κυρίως ερευνητών µε µεγάλη κινητικότητα, οι δαπά-
νες των ερευνητικών έργων δεν (µπορούν να) υπόκει-
νται στην κανονικότητα και την περιοδικότητα των δαπα-
νών του στενού δηµόσιου τοµέα.

2. Για το σκοπό αυτό, για να µπορούν, δηλαδή, τα
Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας να ανταπο-
κριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της ερευνητικής λει-
τουργίας τους, ήδη από καιρό είχε κριθεί αναγκαίο να ε-
νισχυθούν θεσµικά µε ευέλικτα εργαλεία οικονοµικής
διαχείρισης και ελέγχου, τα οποία θα µπορούν να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιοµορφίες που χαρα-
κτηρίζουν την ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότη-
τα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δηµόσιο Λο-
γιστικό. Τα εργαλεία αυτά για τα ν.π.δ.δ. (Α.Ε.Ι. και ερευ-
νητικά κέντρα) είναι οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). 
Η ratio του νοµοθέτη κατά την θέσπιση των Ε.Λ.Κ.Ε.

συνίστατο ευθύς εξαρχής στην ανάγκη ιδιαίτερης δηµο-
σιονοµικής µεταχείρισης των κονδυλίων που προορίζο-
νται για την εκτέλεση ερευνητικών έργων. Για το λόγο
αυτό, συστάθηκαν οι Ε.Λ.Κ.Ε. ως ειδική και χωριστή οµά-
δα περιουσίας εντός των νπδδ.
Η αρχική νοµοθετική πρόβλεψη για τους Ε.Λ.Κ.Ε. έγι-

νε µε το άρθρο 18 του ν. 706/1977 (Α΄ 279), οπότε θε-
σµοθετήθηκε ένα συνολικό πλαίσιο για την επιστηµονική
έρευνα και τη τεχνολογία. Η συγκεκριµένη διάταξη πα-
ρείχε στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών την αρ-
µοδιότητα να προτείνει την έκδοση προεδρικού διατάγ-
µατος που να ρυθµίζει τον τρόπο διάθεσης και διαχείρι-
σης των κονδυλίων έρευνας εκ µέρους των ερευνητικών
φορέων και προέβλεψε τη δυνατότητα σύστασης ειδι-
κών λογαριασµών για την αξιοποίηση των κονδυλίων έ-
ρευνας που προέρχονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία
ή το εξωτερικό. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάτα-
ξης εκδόθηκε το π.δ. 432/1981, µε το οποίο ρυθµιζόταν η
δηµιουργία, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των
Ε.Λ.Κ.Ε. στα Ιδρύµατα της χώρας για την εκτέλεση ε-
ρευνητικών έργων σε αυτά. 
Εν συνεχεία ο ν. 1514/1985 αναµόρφωσε το θεσµικό

πλαίσιο για την έρευνα στην Ελλάδα, συµπεριλαµβάνο-
ντας ειδικές διατάξεις για τους Ε.Λ.Κ.Ε.. Ειδικότερα, το
άρθρο 6 παρ. 4 διατήρησε σε ισχύ το π.δ. 432/1981 και
προέβλεψε τη δυνατότητα τροποποίησης, επέκτασης ή
κατάργησής του, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
Βάσει της εν λόγω εξουσιοδότησης εκδόθηκε η ΚΥΑ

Β1/819/1988 (Β΄ 920) και εν συνεχεία η ΚΥΑ 679/1996
(Β΄ 826), η οποία και αποτελεί µέχρι και σήµερα το θε-
σµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία, οργάνωση, διοίκηση και
λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.. 
Εν συνεχεία, η εν λόγω ΚΥΑ κυρώθηκε µε το άρθρο 36

του ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του
ν. 3848/10 (Α΄ 71) και το ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Ειδικά για
τα Α.Ε.Ι., το εν λόγω πλαίσιο αυτοτέλειας και διακριτής
διαχείρισης που χαρακτηρίζει τους Ειδικούς Λογαρια-
σµούς συµπληρώνεται από τον Οδηγό Χρηµατοδότησης
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και Διαχείρισης που συντάσσει η Επιτροπή Ερευνών και
εγκρίνει η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. (άρθρο 9 ΚΥΑ
679/1996).
Μάλιστα, το άρθρο 7 παρ. 3 της ΚΥΑ 679/1996 όρισε ό-

τι: «η κίνηση του Ειδικού Λογαριασµού, ο έλεγχος και η
εντολή πληρωµής σε βάρος του Λογαριασµού και υπέρ
δικαιούχων ενεργούνται σύµφωνα µε την παρούσα από-
φαση και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτός
ισχύει χωρίς καµία αναφορά ή περιορισµό από τις διατά-
ξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανοµή και ανάλωση των
πιστώσεων του ιδρύµατος και κατά παρέκκλιση των δια-
τάξεων για το Δηµόσιο Λογιστικό, τις κρατικές προµή-
θειες, τις δηµόσιες επενδύσεις, την ανάθεση µελετών
και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης». 
Ειδικά για τα ερευνητικά κέντρα, αντίστοιχες ρυθµί-

σεις συµπεριέλαβε η ΚΥΑ 5439/1985 (Β΄ 298), η οποία
συνέστησε Ε.Λ.Κ.Ε. στους ερευνητικούς φορείς, οι οποί-
οι λειτουργούν ως νπδδ (ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος,
Ε.Λ.Κ.Ε.ΘΕ, ΕΑΑ, ΕΚΚΕ, ΕΙΕ). 
Όπως έκρινε και η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρί-

ου, οι Ε.Λ.Κ.Ε. «χωρίς να έχουν νοµική προσωπικότητα
έχουν ευρεία διοικητική, διαχειριστική και δηµοσιονοµι-
κή αυτοτέλεια και αποτελούν χωριστή οµάδα περιουσίας
εντός της περιουσίας των Α.Ε.Ι. Για τον λόγο αυτό η δι-
οίκηση και η διαχείριση τους είναι ανεξάρτητη από τη δι-
οίκηση και τη διαχείριση του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. και γίνε-
ται από τα όργανα τους που είναι η Επιτροπή Εκπαίδευ-
σης και Ερευνών, καθώς και η Γραµµατεία» (ΕλΣυν Ολ
320/2005, Αρχ Νοµ 2005/717).

3. Δυστυχώς, µια σειρά από πρόσφατες ρυθµίσεις έ-
χουν αυξήσει κατά πολύ το διοικητικό βάρος στη διαχεί-
ριση των ερευνητικών έργων έχουν δυσχεράνει την κα-
θηµερινή λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ε-
ρευνητικών κέντρων. Επιπλέον, διαπιστώνεται σειρά νο-
µοθετικών διατάξεων οι οποίες είναι ασαφείς και έχουν
δηµιουργήσει ένα περιβάλλον ανασφάλειας. Τούτο έχει
σηµαντικό αντίκτυπο στην ίδια την ερευνητική αποστολή
των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέντρων.
Συγκεκριµένα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται

συνεχείς νοµοθετικές παρεµβάσεις που, ακόµα και αν
ευθέως δεν αναφέρονται στα ερευνητικά κέντρα και
στους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας των
Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέντρων, εντούτοις, λόγω της
ένταξης των τελευταίων στους φορείς γενικής κυβέρνη-
σης κατ’ αποτέλεσµα αφορούν και αυτούς. Και τούτο,
παρά τις ουσιώδεις διαφορές που έχουν οι Ε.Λ.Κ.Ε. των
Α.Ε.Ι. και τα ερευνητικά κέντρα µε τους λοιπούς φορείς
γενικής κυβέρνησης. 
Πράγµατι, µε την ένταξη των Ε.Λ.Κ.Ε. στο Μητρώο

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ, δηµι-
ουργήθηκαν πολλές υποχρεώσεις οι οποίες είναι ασύµ-
βατες µε τις ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν τα ζητήµα-
τα της έρευνας και, εντέλει, προκαλούν πλήθος στρε-
βλώσεων, ανακολουθιών και αντιφάσεων στη λειτουργία
τους και εµποδίων στην οµαλή εκτέλεση του σκοπού για
τον οποίο συστάθηκαν. 
Η πλέον σοβαρή από τις επίµαχες ανακολουθίες και

στρεβλώσεις έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διά-
στηµα µε την εφαρµογή του ν.4270/2014 για το Δηµόσιο
Λογιστικό και του π.δ. 80/2016, το οποίο έρχεται σε ευ-
θεία αντίθεση µε τις ειδικές διατάξεις για τα ερευνητικά
κέντρα και τους Ε.Λ.Κ.Ε.. Επί πλέον είναι σε αντίθεση µε
τον ίδιο τον σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν και λει-
τουργούν οι Ε.Λ.Κ.Ε.: δηλαδή, την ταχεία και ευέλικτη

διαχείριση των πόρων για τα ερευνητικά προγράµµατα
και δεν λαµβάνει υπόψη ότι η διαχείριση των κονδυλίων
της έρευνας είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη και ότι ο
προϋπολογισµός των έργων που διαχειρίζονται οι
Ε.Λ.Κ.Ε. είναι πάντα καταληκτικά ισοσκελισµένος. Έτσι,
µεταξύ άλλων, παρουσιάζονται προβλήµατα ως προς τον
ορισµό της ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης και του
τρόπου εφαρµογής των προβλεπόµενων από το π.δ.
80/2016 διαδικασιών, την αποτύπωση, την υποβολή και
την παρακολούθηση των προϋπολογισµών των Ε.Λ.Κ.Ε.,
την αντιµετώπιση ως µη αυτόνοµων των προϋπολογι-
σµών των έργων, την αποσαφήνιση των όρων διατάκτη,
δηµόσιου υπόλογου και προϊσταµένου οικονοµικών υπη-
ρεσιών, την ασυµβατότητα εφαρµογής των εννοιών που
προβλέπονται στο π.δ. 80/2016 και στο θεσµικό πλαίσιο
των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέντρων. Ε-
πιπρόσθετα, υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εναρµόνι-
σης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων, λόγω του διαφορετι-
κού πλαισίου διαχείρισης και παρακολούθησης των έρ-
γων των λογιστικών και άλλων λογισµικών συστηµάτων
που τα υποστηρίζουν.

4. Κατόπιν τούτου, κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη της
παρούσας νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τη ρύθµιση
της διαχείρισης της έρευνας και της ανάπτυξης, προκει-
µένου:
α. να εκσυγχρονισθεί το ασαφές θεσµικό πλαίσιο, ώ-

στε αυτό να µην αποτελέσει τροχοπέδη στην απορρόφη-
ση των πόρων του ΕΣΠΑ του ΕΛΙΔΕΚ καθώς και στην
προσέλκυση άλλων ανταγωνιστικών κονδυλίων,
β. να αποτυπωθεί ένα ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο που

ναι µεν να αποτυπώνει τις βασικές αρχές του δηµόσιου
λογιστικού προσαρµοσµένες στις ανάγκες διαχείρισης
των ερευνητικών προγραµµάτων (π.χ. έννοια του διατά-
κτη, της ανάληψης υποχρέωσης κλπ.) πλην όµως να δια-
φοροποιείται από το ν. 4270/2014, ώστε να το θεσµικό
πλαίσιο της διαχείρισης των ερευνητικών και λοιπών
προγραµµάτων να είναι ευέλικτο, 
γ. να αποτυπωθεί µε σαφήνεια το πλέγµα υποχρεώσε-

ων όσων διαχειρίζονται ερευνητικά και λοιπά έργα, προς
όφελος της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου.
δ. να διαµορφωθεί το νοµοθετικό πλαίσιο, βάσει του ο-

ποίου θα διεξάγονται εφεξής οι έλεγχοι των ερευνητι-
κών προγραµµάτων των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέ-
ντρων. 
Επί των άρθρων:
Με το άρθρο 50 ορίζεται ότι σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται

και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για την διαχείριση και αξιοποίηση των
κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρ-
τισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, καθώς
και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του
σκοπού του. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και
διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε
πηγή, καθώς και των ιδίων πόρων του και προορίζονται
για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που εί-
ναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης ερευνητικών,
εκπαιδευτικών κλπ. έργων. Τα έργα/ προγράµµατα που
διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελούνται από Οµάδες Έργου
µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο (ΕΥ). Ο Επιστηµονικός Υπεύ-
θυνος µπορεί να είναι είτε µέλος του προσωπικού του
φορέα (καθηγητής ή λέκτορας Α.Ε.Ι., µέλος του λοιπού
διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Α.Ε.Ι.,
µέλος του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών
και τεχνολογικών φορέων) είτε εξωτερικός συνεργάτης,
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κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Προς τούτο, αποφα-
σίζει ο οικείος φορέας, µε τον Οδηγό Διαχείρισης και
Χρηµατοδότησης. 
Με το άρθρο 51 κωδικοποιούνται και αποτυπώνονται

µε σαφήνεια οι πόροι και πηγές χρηµατοδότησης των
Ε.Λ.Κ.Ε.. Ειδικότερα, οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. δεν επιχορη-
γούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά λαµβά-
νουν κονδύλια από το ΠΔΕ, από χρηµατοδοτήσεις και
κάθε είδους χορηγίες και δωρεές από φυσικά και νοµικά
πρόσωπα (δηµόσια ή ιδιωτικά, της ηµεδαπής ή της αλλο-
δαπής), καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από
διεθνείς Οργανισµούς. Επίσης, οι Ε.Λ.Κ.Ε. έχουν πόρους
από την παροχή υπηρεσιών που αναλαµβάνει και υλοποι-
εί το επιστηµονικό και ερευνητικό προσωπικό και οι οποί-
ες σχετίζονται µε την ερευνητική και λοιπή δραστηριότη-
τα του Ε.Λ.Κ.Ε.. Επίσης πόρος του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι ποσο-
στό των τελών εγγραφής/δίδακτρα από εκτελεσµένα
προγράµµατα και σεµινάρια στο πλαίσιο της τυπικής και
δια βίου µάθησης. Σηµειωτέον ότι η εν λόγω παροχή υ-
πηρεσιών είναι ιδιαίτερα σηµαντική αφενός µεν για την
υποστήριξη και άσκηση των νέων επιστηµόνων, αφετέ-
ρου δε για την συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών και
εντέλει την υποβοήθηση της ερευνητικής πολιτικής των
Ιδρυµάτων. Μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε. υλοποιείται, επίσης, η ε-
µπορική εκµετάλλευση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας (πνευµατικής και βιοµηχανικής) και των προϊό-
ντων µεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που προ-
κύπτουν από την εκτέλεση χρηµατοδοτούµενων έργων
και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των µελών
της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Επίσης, οι Ε.Λ.Κ.Ε. ει-
σπράττουν έσοδα από εκδόσεις, έσοδα από αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Λ.Κ.Ε. (κινητών και
ακινήτων), καθώς και ποσοστό επί του εισοδήµατος των
καθηγητών και των λεκτόρων. Επίσης, η Επιτροπή Ερευ-
νών ορίζει ότι ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού
των έργων που χρηµατοδοτούνται και διαχειρίζονται µέ-
σω του Ε.Λ.Κ.Ε. (και έως 25% του συνολικού προϋπολο-
γισµού) κρατείται για έξοδα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. και
το λειτουργικό κόστος του Α.Ε.Ι. και αποτελεί έσοδο του
Ε.Λ.Κ.Ε.. Τέλος το παραπάνω ποσοστό παρακράτησης
µπορεί να καθορίζεται από την απόφαση ή τη σύµβαση
χρηµατοδότησης από τους φορείς που χρηµατοδοτούν.
Στο άρθρο 52 ορίζονται τα όργανα διοίκησης και δια-

χείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία είναι η Επιτροπή Ερευ-
νών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ο Πρόεδρος αυτής.
Τα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι διακριτά από τα
όργανα του οικείου Α.Ε.Ι.. Στα ερευνητικά και τεχνολογι-
κά κέντρα, τα όργανα διοίκησης είναι το ΔΣ του οικείου
φορέα και ο Διευθυντής του κέντρου. Αρµόδια υπηρεσία
για την διοικητική υποστήριξη και οικονοµική διαχείριση
του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι ο Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.. Ειδικά για τα Α.Ε.Ι., η Σύ-
γκλητος παρακολουθεί και ελέγχει την επιστηµονική
στρατηγική και τον οικονοµικό προϋπολογισµό και απο-
λογισµό του και αποφασίζει για την κατανοµή των ετή-
σιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., µεταξύ του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Α.Ε.Ι., του τακτικού προϋπολογισµού του Α.Ε.Ι. και της
Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας
του Α.Ε.Ι., για την αντιµετώπιση των αναγκών τους.
Στο άρθρο 53 προσδιορίζεται ο τρόπος συγκρότησης

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η
οποία είναι το αποφασίζον όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε., και επα-
ναλαµβάνεται εν πολλοίς η προϊσχύσασα ρύθµιση της
ΚΥΑ 679/1996. Προφανώς, το εν λόγω άρθρο δεν αφορά

τα ερευνητικά κέντρα, στα οποία το ΔΣ συγκροτείται µε
ειδική διαδικασία (ν. 4310/2014). 
Περαιτέρω, στο άρθρο 54 εξειδικεύονται οι αρµοδιότη-

τες της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.. Από τις πλέον
σηµαντικές, είναι η έγκριση των έργων/ προγραµµάτων
που θα υλοποιηθούν, η έγκριση πραγµατοποίησης των
δαπανών και η κατάρτιση του Οδηγού Χρηµατοδότησης
και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας. Επίσης, η
Επιτροπή Ερευνών προσλαµβάνει ή/και απασχολεί προ-
σωπικό για την υποστήριξη των έργων/ προγραµµάτων
που διαχειρίζεται, ενώ επίσης εγκρίνει και χορηγεί τα-
µειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράµµατα/
έργα, προκειµένου αυτά να υλοποιηθούν απρόσκοπτα.
Εντέλει, η Επιτροπή Ερευνών, διενεργεί κάθε πράξη που
είναι αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε.. 
Στο άρθρο 55 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέ-

δρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε.. Ο τελευταίος, µεταξύ άλλων, εκπροσωπεί τον
Ε.Λ.Κ.Ε., υπογράφει τις συµβάσεις και τα έγγραφα που
είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της
Επιτροπής, ενώ δύναται να µεταβιβάσει, µε πράξη του το
δικαίωµα υπογραφής εγγράφων. 
Στο άρθρο 56 ορίζεται ότι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος

των έργων/προγραµµάτων ευθύνεται για την ορθή υλο-
ποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του
έργου και την αναγκαιότητα των δαπανών που συνδέο-
νται µε την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου του έρ-
γου και παρακολουθεί το οικονοµικό αντικείµενό του. Ο
Επιστηµονικός Υπεύθυνος αφενός µεν υποβάλει έγγρα-
φο τεκµηριωµένο αίτηµα προς τον ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε., το
οποίο προηγείται της έκδοσης της απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε., α-
φετέρου δε καταθέτει απευθύνει εντολή πληρωµής, η ο-
ποία πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και η οποία είναι α-
παραίτητη για την πραγµατοποίηση κάθε δαπάνης του
έργου από τη Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε.. Προϋπόθεση για την
πληρωµή της δαπάνης είναι να προβλέπεται στον προϋ-
πολογισµό του συγκεκριµένου έργου. Εφόσον δεν προ-
βλέπεται, για την πραγµατοποίησή της απαιτείται ανα-
µόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία συντελείται µε
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
Στα άρθρα 57 και 58 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφο-

ρούν την Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Μονάδα). Στην Μονάδα ανήκουν όλες
οι αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος που αφο-
ρούν τον Ε.Λ.Κ.Ε., συµπεριλαµβανοµένης και της αρµο-
διότητας που αφορά τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων
του Ε.Λ.Κ.Ε.. Η Μονάδα αποτελεί οργανική µονάδα του
Α.Ε.Ι., το επίπεδο λειτουργίας (Διεύθυνση, Τµήµα, κλπ.)
της οποίας καθορίζεται µε τον Οργανισµό του οικείου
Α.Ε.Ι.. Στην Μονάδα προΐσταται ο Προϊστάµενος της Μο-
νάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟ-
ΔΥ), ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊσταµένου Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Ο τελευταίος δύναται να είναι
διακριτός από τον ΠΟΥ του Α.Ε.Ι.. Ο ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. έ-
χει τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ό-
πως αυτές προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στον πα-
ρόντα νόµο. 
Στο άρθρο 59 ρυθµίζονται ζητήµατα που σχετίζονται

µε την οικονοµική διαχείριση των Ε.Λ.Κ.Ε. και προσιδιά-
ζουν στον ευέλικτο χαρακτήρα που πρέπει να έχει η α-
ντιµετώπιση των ερευνητικών έργων. Καταρχήν ορίζεται
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ότι οι Ε.Λ.Κ.Ε. οφείλουν να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τα Ενιαία Λογιστικά Πρό-
τυπα (ΕΛΠ). Οφείλουν να τηρούν και να παρακολουθούν
τους λογαριασµούς τους µε το διπλογραφικό σύστηµα
σε δεδουλευµένη βάση και συνεπώς πραγµατοποιούν
δαπάνες για την εκτέλεση των προγραµµάτων χωρίς α-
παραίτητα κατά το χρονικό διάστηµα της πραγµατοποίη-
σης των δαπανών αυτών να υπάρχουν και τα ταµειακά
διαθέσιµα για την πληρωµή τους, αλλά, δύναται η πλη-
ρωµή των δαπανών αυτών να γίνει σε µεταγενέστερο
χρόνο. Επίσης, στον Ε.Λ.Κ.Ε. αποδίδεται διαφορετικός,
από το οικείο Α.Ε.Ι., αριθµός φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ). Οι Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρούν λογαριασµούς στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος και, για την υλοποίησή των προγραµ-
µάτων/έργων, σε πιστωτικά ιδρύµατα. Περαιτέρω, προσ-
διορίζεται το µέρος των πηγών χρηµατοδότησης του
Ε.Λ.Κ.Ε. από το σύνολο των οποίων καθορίζεται το πο-
σοστό των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. που θα µεταβιβάζεται ε-
τησίως στον τακτικό προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. (τουλάχι-
στον 30% των εσόδων) και αυτό που θα κατανέµεται
στον Ε.Λ.Κ.Ε. και στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχεί-
ρισης της Περιουσίας. Το υπόλοιπο ποσό µπορεί να δια-
τεθεί, µέσω έργου ή έργων, για την επίτευξη των εκπαι-
δευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του
Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (φύλαξη, καθαριότητα, συντήρη-
ση εξοπλισµού κλπ.), για τις ανάγκες της ίδιας περιου-
σίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι..
Τα εν λόγω έργα δύνανται να επεκτείνονται και πέραν
του έτους. Όσο για τα αποθεµατικά του Ε.Λ.Κ.Ε., µπο-
ρούν ελεύθερα να χρησιµοποιούνται για τις κτηριακές υ-
ποδοµές του Α.Ε.Ι., για αγορά και συντήρηση ερευνητι-
κού και εκπαιδευτικού εξοπλισµού, ταµειακές διευκο-
λύνσεις των εκτελούµενων έργων/προγραµµάτων, κάλυ-
ψη δηµοσιονοµικών διορθώσεων, νόµιµων και µη επιλέξι-
µων δαπανών και για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
και συναφών δαπανών.
Με τα άρθρα 60 και 61 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφο-

ρούν τους προϋπολογισµούς των Ε.Λ.Κ.Ε.. Πράγµατι, οι
Ε.Λ.Κ.Ε., ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης ενταγµένοι
στον υποτοµέα της Κεντρικής Κυβέρνησης έχουν την υ-
ποχρέωση να καταρτίζουν: α) ετήσιο συνοπτικό προϋπο-
λογισµό ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στον ενοποιηµένο
ετήσιο προϋπολογισµό των λοιπών φορέων Γενικής Κυ-
βέρνησης και αποτελεί παράρτηµα του Κρατικού Προϋ-
πολογισµού, και β) ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισµό
τον οποίο υποβάλουν προς έγκριση στον εποπτεύοντα
Υπουργό. Επιπλέον λόγω της φύσης και του σκοπού
τους αναγνωρίζεται ότι µέρος του συνολικού προϋπολο-
γισµού τους αποτελεί ο προϋπολογισµός κάθε
έργου/προγράµµατος που διαχειρίζονται, ο οποίος είναι
αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισµών
των λοιπών έργων, και αφορά όλη τη διάρκεια υλοποίη-
σης του έργου η οποία µπορεί να εκτείνεται και πέραν
του έτους. Στα εν λόγω άρθρα, καθορίζονται οι ιδιαίτε-
ρες διαδικασίες κατάρτισης, υλοποίησης, παρακολούθη-
σης και απολογισµού του προϋπολογισµού τους που ο-
φείλονται στην ουδετερότητα της δηµοσιονοµικής δια-
χείρισής τους λόγω, του ισοσκελισµένου προϋπολογι-
σµού των έργων που διαχειρίζονται. Ειδικότερα, δεδο-
µένου ότι οι Ε.Λ.Κ.Ε. δεν επιχορηγούνται από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό αλλά διαχειρίζονται έργα ερευνητι-
κά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, παροχής υπηρεσιών κ.α,
ποικίλης διάρκειας (µεγαλύτερης του ενός έτους στις

περισσότερες περιπτώσεις), έναρξης και λήξης, µε συµ-
βάσεις οι οποίες υπογράφονται µε διάφορους φορείς
χρηµατοδότησης (Εθνικούς, Διεθνείς), δεν είναι εφικτός
ο υπολογισµός της είσπραξης των χρηµατοδοτήσεων
και αντίστοιχα της υλοποίησης των εκταµιεύσεων για
την πληρωµή των δαπανών. Ενόψει των ανωτέρω, µε το
παρόν άρθρο εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις που εξειδι-
κεύουν την τήρηση των αρχών αυτών στη λειτουργία
των Ε.Λ.Κ.Ε.. Μεταξύ άλλων, επισηµαίνεται ότι οι
Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζουν τον προϋπολογισµό τους και σε
ταµειακή βάση και ότι για την πρόβλεψη των εσόδων του
επόµενου οικονοµικού έτους λαµβάνονται υπόψη µόνο
οι ταµειακές απαιτήσεις των Ε.Λ.Κ.Ε. που προβλέπεται
να εισπραχθούν στο επόµενο οικονοµικό έτος. Αντίστοι-
χα, ορίζεται πως για την πρόβλεψη των εξόδων του επό-
µενου οικονοµικού έτους λαµβάνονται υπόψη µόνο οι
ταµειακές υποχρεώσεις των Ε.Λ.Κ.Ε. που προβλέπεται
να εξοφληθούν στο επόµενο οικονοµικό έτος . Ορίζεται,
επίσης, ότι η πληρωµή των υποχρεώσεων πραγµατοποι-
είται στο ίδιο ή σε επόµενο οικονοµικό έτος. Οι υποχρε-
ώσεις που πραγµατοποιούνται σε επόµενο έτος του προ-
ϋπολογισµού δε συµµετέχουν στο δηµοσιονοµικό απο-
τέλεσµα του. Περαιτέρω, ορίζεται ο τρόπος τήρησης του
µητρώου δεσµεύσεων (παρ. 13). Περαιτέρω, αναγνωρί-
ζοντας την ιδιαιτερότητα των Ε.Λ.Κ.Ε. ως προς την κα-
τάρτιση προϋπολογισµού η οποία προκύπτει από την υ-
λοποίηση έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυ-
ξιακών, παροχής υπηρεσιών κ.α, µε συµβάσεις οι οποίες
υπογράφονται µε διάφορους φορείς χρηµατοδότησης
(Εθνικούς, Διεθνείς) προς εκπλήρωση του σκοπού τους,
ορίζεται ότι µέρος του συνολικού προϋπολογισµού του
Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί ο προϋπολογισµός κάθε έργου/προ-
γράµµατος που διαχειρίζεται ο οποίος είναι αυτοτελής
και διακριτός έναντι των προϋπολογισµών των λοιπών
έργων, αφορά όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η
οποία µπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Ο προϋ-
πολογισµός κάθε έργου είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερος
και σύµφωνος µε τη στρατηγική λειτουργίας και ανάπτυ-
ξης. Τέλος, στο άρθρο 12 καθορίζονται οι διαδικασίες
κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισµού των
Ε.Λ.Κ.Ε. µε τρόπο που να διασφαλίζεται η τήρηση των
αρχών της νοµιµότητας, της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης, της διαφάνειας αλλά και να παρέχεται
στους Ε.Λ.Κ.Ε. η απαραίτητη ευελιξία για την επίτευξη
του σκοπού τους.
Με το άρθρο 62 θεσπίζεται, λόγω της ιδιαίτερης φύ-

σης των ερευνητικών και λοιπών έργων που υλοποιούν
οι Ε.Λ.Κ.Ε., ειδική διαδικασία όσον αφορά την ανάληψη
υποχρέωσης. Έτσι, ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υ-
ποχρέωσης εκδίδεται από την Επιτροπή Ερευνών του
Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν αιτήµατος του ΕΥ, µετά την έκδοση α-
πόφασης αποδοχής του έργου και µετά την ένταξη του
προϋπολογισµού του έργου στον προϋπολογισµό του
Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού. Η απόφαση ανά-
ληψη υποχρέωσης αφορά το σύνολο των πιστώσεων του
έργου ανά έτος και συνοδεύεται από αναλυτική κατά-
σταση κατανοµής τους ανά δαπάνη και λογαριασµό.
Το άρθρο 63 προβλέπεται ότι ο έλεγχος των δαπανών

του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκείται από την Μονάδα Διοικητικής & Οι-
κονοµικής Υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι., συνίσταται
στην εξέταση των νοµίµων δικαιολογητικών και αποβλέ-
πει στη διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη προβλέπε-
ται από διάταξη νόµου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανά-
γκες του Ε.Λ.Κ.Ε. ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκο-
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πών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιµη πίστωση και κα-
τά πόσον η δαπάνη έχει νόµιµα αναληφθεί.
Με το άρθρο 64 προβλέπονται οι επιµέρους κατηγο-

ρίες προσωπικού που απασχολούνται στα προγράµµατα
του Ε.Λ.Κ.Ε. και ο τρόπος πρόσληψής του. Με τις εν λό-
γω ρυθµίσεις επιτυγχάνεται διαφάνεια στον τρόπο επι-
λογής του προσωπικού, καθορίζονται µε σαφή τρόπο οι
διαδικασίες, τα κριτήρια, η αξιολόγηση και εξασφαλίζε-
ται η αναγκαία ευελιξία και ταχύτητα, οι οποίες είναι κρί-
σιµες για την ορθή υλοποίηση των ερευνητικών έργων.
Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι για το προσωπικό του Α.Ε.Ι.
και του ερευνητικού κέντρου, αντί της απόφασης του υ-
πηρεσιακού συµβουλίου αρκεί η απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. (ή του ΔΣ του ερευνητικού κέ-
ντρου). 
Με το άρθρο 65 καθορίζεται το ζήτηµα των µετακινή-

σεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των έρ-
γων που αναλαµβάνουν οι Ε.Λ.Κ.Ε.. Ειδικότερα, ορίζεται
ότι εφόσον πρόκειται για έργα που χρηµατοδοτούνται α-
ποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισµούς ή
ιδιωτικά κονδύλια (δηλαδή, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισµό), οι µετακινήσεις δεν εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής του ν. 4336/2015. Στην περίπτωση αυτή,
οι εν λόγω µετακινήσεις (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες
διαµονής, ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση και χιλιο-
µετρική αποζηµίωση) καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρι-
σης και Χρηµατοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε..
Με το άρθρο 66 εξειδικεύονται ζητήµατα που αφορούν

τις προµήθειες που υλοποιούν οι Ε.Λ.Κ.Ε.. Λόγω του
πλήθους και της διαφορετικότητας των έργων (όσον α-
φορά τη διάρκεια υλοποίησης, τον φορέα χρηµατοδότη-
σης, το αντικείµενο, κλπ.) προβλέπεται ότι η σύναψη δη-
µοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών πραγµα-
τοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016,
αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης του ε-
γκεκριµένου προϋπολογισµού.
Το άρθρο 67 ρυθµίζει τη διαδικασία έλεγχου της οικο-

νοµικής διαχείρισης και των χρηµατοοικονοµικών κατα-
στάσεων των Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία θα πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τα ΕΛΠ. 
Το άρθρο 68 προβλέπει τη διαδικασία κατάρτισης του

Οδηγού Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε.
και ρυθµίζονται τα ζητήµατα που εξειδικεύονται µε το εν
λόγω κανονιστικό κείµενο. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΚΣΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69
Ρυθµίσεις για την έρευνα

Με το άρθρο 69 ρυθµίζονται θέµατα για την έρευνα.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 αντιµετωπίζεται το κενό που δηµιουργή-

θηκε µε την κατάργηση του άρθρου 83 του ν. 4310/2014.
Ειδικότερα, η κατάργηση της διάταξης αυτής ενώ πα-
ράλληλα ήταν σε εξέλιξη διαδικασίες εκλογής διευθυ-
ντών ερευνητικών κέντρων, για θέσεις που προκηρύχθη-
καν το 2015, και οι οποίες καθυστέρησαν για λόγους που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των υποψηφίων, χωρίς ει-
δική µεταβατική πρόβλεψη για την κάλυψη των περιπτώ-
σεων αυτών, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κενού

διοίκησης και την συνακόλουθη παρακώλυση λειτουρ-
γίας των εν λόγω ερευνητικών κέντρων. Με την προβλε-
πόµενη ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα σε Καθηγητές
που έθεσαν υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή ερευνητι-
κού κέντρου επί τη βάσει της δυνατότητας που παρείχε
το άρθρο 83 του ν. 4310/14 και οι οποίοι επελέγησαν µε-
τά την κατάργηση του να ενταχθούν σε καθεστώς µερι-
κής απασχόλησης ακόµα και πριν τη συµπλήρωση της
τριετούς πραγµατικής απασχόλησης.
Με την παρ. 2 επεκτείνεται από έξι (6) σε δέκα (10) µή-

νες, το προβλεπόµενο διάστηµα για τον έλεγχο και την
πιστοποίηση των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας των
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του άρθρου 22Α του ν. 4172/
2013. Η εν λόγω ρύθµιση είναι αναγκαία λόγω της πολυ-
πλοκότητας των διαδικασιών και της ανάγκης που πα-
ρουσιάζεται συχνά στις ελεγχόµενες εταιρείες να προ-
σκοµίσουν συµπληρωµατικά – διευκρινιστικά στοιχεία.
Με την παρ. 3 επεκτείνεται από τρεις (3) σε έξι (6) µή-

νες η προθεσµία αξιολόγησης των υποψήφιων προτάσε-
ων προς χρηµατοδότηση. Και τούτο, λόγω του µεγάλου
αριθµού των αιτήσεων χρηµατοδότησης και της ανάγκης
ουσιαστικής και σε βάθος εξέτασής τους από τους αξιο-
λογητές. 
Με την παρ. 4 παρατείνεται η µεταβατική περίοδος κα-

τά την οποία ασκούνται προσωρινώς από τον Υπουργό οι
αρµοδιότητες του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ. Η εν λόγω
ρύθµιση είναι αναγκαία, καθ’ ό µέτρο, έως σήµερα έχει
συγκροτηθεί η Γενική Συνέλευση και το Επιστηµονικό
Συµβούλιο, όχι όµως και ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ. 
Με την παρ. 5 τροποποιείται η ρύθµιση για την Συµ-

βουλευτική Επιτροπή του ΕΛΙΔΕΚ. Συγκεκριµένα αυξά-
νονται τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, από ε-
πτά (7) σε έντεκα (11) και προβλέπεται ότι τρία (3) θα
προέρχονται από το ΕΣΕΚ. Προκειµένου να επιλεγούν
τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, το ΕΣΕΚ καταρ-
τίζει και προτείνει στον Υπουργό αλλά και το Επιστηµο-
νικό Συµβούλιο, διπλάσιο αριθµό µελών. Με την προτει-
νόµενη ρύθµιση, αφενός µεν αξιοποιείται ένα ευρύτερο
επιστηµονικό δυναµικό το οποίο θα µπορέσει να συνδρά-
µει στη λειτουργία και αποστολή του Ιδρύµατος και τη ε-
ναρµόνισή του µε τις διεθνείς τάσεις στην έρευνα και
την καινοτοµία, αφετέρου δε, επιδιώκεται η διασύνδεση
του ΕΛΙΔΕΚ µε το ΕΣΕΚ και εντέλει µε την εθνική στρα-
τηγική έρευνας.
Με την παρ. 6 τροποποιείται η διάταξη για τις επιτρο-

πές κρίσης του ερευνητικού προσωπικού της Ακαδηµίας
Αθηνών. Τούτο είναι αναγκαίο λόγω της ιδιαιτερότητας
των ερευνητικών κέντρων αυτών, τα οποία υπάγονται
στην Ακαδηµία Αθηνών.
Με την παρ. 7 ορίζεται ότι, προς διευκόλυνση και επι-

τάχυνση της διαδικασίας της έκδοσης των προκηρύξεων,
οι ειδικές πληροφορίες και η εξειδίκευση της διαδικα-
σίας υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων θα
πραγµατοποιείται είτε από την ίδια την προκήρυξη είτε
από τους οδηγούς εφαρµογής. 
Με τις παρ. 8 και 9 τροποποιείται η διαδικασία ορισµού

των αξιολογητών των ερευνητικών προτάσεων που κα-
τατίθενται προς χρηµατοδότηση στο ΕΛΙΔΕΚ (παρ. 1)
και τη ΓΓΕΤ ή την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ή τις Ειδικές Υπηρεσίες
του ν. 4314/2014 (παρ. 2). Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι α-
ξιολογήσεις θα γίνονται, ανάλογα µε τις ανάγκες της α-
ξιολόγησης, από ανεξάρτητους αξιολογητές, από επι-
τροπές εµπειρογνωµόνων ή από το συνδυασµό και των
δύο (εµπειρογνωµόνων και επιτροπών). Περαιτέρω, για
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προφανείς λόγους διασφάλισης του αδιάβλητου, του κύ-
ρους και της αξιοπιστίας των ενεργειών των εν λόγω ορ-
γάνων ορίζεται ότι τα ονόµατά τους θα δηµοσιοποιού-
νται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ µετά την αξιολόγηση των προς χρη-
µατοδότηση προτάσεων. 
Με την παρ. 10 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 2 του

άρθρου 36 του ν. 4314/2014, σύµφωνα µε την οποία οι
Προϊστάµενοι Ειδικών Υπηρεσιών δικαιούνται να λάβουν
το προβλεπόµενο επίδοµα θέσης ευθύνης, ανεξάρτητα
από το αν µισθοδοτούνται βάσει ειδικού µισθολογίου.
Με την παρ. 11 προτείνεται η µετονοµασία του ΙΕΤΕΘ.

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕ-
ΤΕΘ), όπως δραστηριοποιείται στην παρούσα του µορ-
φή, έχει προέλθει από τη συγχώνευση των τεσσάρων Ιν-
στιτούτων του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανά-
πτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) σε ένα (ν. 4051/2012) Ιν-
στιτούτο, και εν συνεχεία µε την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ
στο ΕΚΕΤΑ µε το άρθρο 7 του ν. 4109/2013, ως Ινστιτού-
το αυτού, µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Έρευνας και Τε-
χνολογίας Θεσσαλίας». Σε συνέχεια απόφασης του ΔΣ
του ΕΚΕΤΑ και σύµφωνης γνώµης του Επιστηµονικού
Συµβουλίου του ΙΕΤΕΘ προτείνεται η µετονοµασία Ινστι-
τούτου, προκειµένου να καλύπτει µε µεγαλύτερη σαφή-
νεια το ερευνητικό πεδίο που θεραπεύεται από το ερευ-
νητικό προσωπικό του. 
Με την παρ. 12 τροποποιείται η παράγραφος 6 του άρ-

θρου 18 του ν. 4310/2014, σχετικά µε την υποχρεωτική
παρουσία του ερευνητικού προσωπικού στα ερευνητικά
κέντρα. Η αναδιατύπωση της επίµαχης διάταξης είναι α-
ναγκαία, προκειµένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος υπο-
λογισµού του ετήσιου παραγωγικού χρόνου. Ειδικότε-
ρα,ως βάση υπολογισµού για τον προσδιορισµό του ωρι-
αίου κόστους µισθοδοσίας λαµβάνονται οι τακτικές ετή-
σιες αποδοχές των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργι-
κών Επιστηµόνων διαιρούµενες µε το σύνολο των ωρών
υποχρεωτικής παρουσίας των Ερευνητών και ΕΛΕ ετη-
σίως. Έτσι, ο παρονοµαστής του συγκεκριµένου κλάσµα-
τος είναι η υποχρεωτική εβδοµαδιαία παρουσία, η οποία
ανέρχεται στις 20 ώρες εβδοµαδιαίως.
Με την παρ. 13 παρατείνεται η προθεσµία για την προ-

σαρµογή των Εσωτερικών Κανονισµών των Ερευνητικών
Κέντρων. Η εν λόγω παράταση είναι αναγκαία λόγω των
αλλαγών που έχουν µεσολαβήσει στο ισχύον θεσµικό
πλαίσιο λειτουργίας. 
Με την παρ. 14 αίρονται αµφισηµίες σχετικά µε την

Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και
τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4472/2017.
Με τη ρύθµιση των παραγράφων 15 και 16 ρυθµίζονται

µεταβατικά ζητήµατα οικονοµικού ενδιαφέροντος της
Ε.Ε.Α.Ε.. 
Με την παρ. 17 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρ-

θρου 135 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Ειδικότερα, προς α-
ποφυγή τυχόν παρερµηνειών, προστίθενται και άλλες πι-
θανές πηγές παροχών που σχετίζονται µε το έργο των ε-
ρευνητών και οι οποίες αν και προβλέπονται σε άλλους
νόµους (π.χ. ν. 4386/2016), εντούτοις δεν αναφέρονταν
στο ν. 4472/2017. 
Με την παρ. 18 ρυθµίζονται ζητήµατα απασχόλησης

προσωπικού στο ΕΛΙΔΕΚ. 
Με την παρ. 19 ορίζεται ότι, δεν αναζητείται από τους

εποπτευόµενους από τη ΓΓΕΤ ,υπό τη µορφή της ανώνυ-
µης εταιρείας, τεχνολογικούς φορείς του ΥΠΕΘ ο ΦΠΑ
που αντιστοιχεί στα ποσά που καταβάλλει το Ελληνικό
Δηµόσιο για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έρ-

γων και προγραµµάτων, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν έ-
χουν εκπέσει τον αναλογούντα ΦΠΑ των αντιστοίχων
εισροών τους, τυχόν δε καταβληθείς φόρος δεν επιστρέ-
φεται. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τις εισροές και έχει συνυ-
πολογισθεί στις επιλέξιµες δαπάνες, αναγνωρίζεται ως
εκπιπτόµενη δαπάνη για τον υπολογισµό των φορολογη-
τέων αποτελεσµάτων, εφόσον δεν έχει συµψηφισθεί µε
τον φόρο εκροών ή δεν έχει επιστραφεί στους φορείς
αυτούς. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται σε πράξεις που έ-
χουν πραγµατοποιηθεί µέχρι 31.12.2016 και δεν έχουν
περαιωθεί ή εκκρεµούν σε οποιοδήποτε διοικητικό ή δι-
καστικό στάδιο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
Με την παρ. 20 προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνα-

τότητα σύστασης προσωποπαγούς θέσης συνεργαζόµε-
νου ερευνητή σε ερευνητικά κέντρα. Προϋπόθεση για τη
σύσταση της εν λόγω θέσης είναι ο υποψήφιος συνερ-
γαζόµενος ερευνητής/καθηγητής να έχει προηγουµένως
λάβει χρηµατοδότηση, ως επιστηµονικός υπεύθυνος
προγράµµατος, από το European Research Council
(ERC), δηλαδή ένα ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο α-
φενός µεν είναι εξαιρετικά δύσκολο και τιµητικό κανείς
να λάβει, αφετέρου δε συνοδεύεται µε υψηλό χρηµατικό
ποσό για την υλοποίησή του. Η εν λόγω θέση θα είναι
προσωποπαγής και η θητεία του συνεργαζόµενου ερευ-
νητή στην συγκεκριµένη θέση θα είναι αντίστοιχη του
χρόνου χρηµατοδότησης του ερευνητικού προγράµµα-
τος από το ERC. Για τη σύσταση της θέσης δεν θα δηµι-
ουργείται δηµοσιονοµική επιβάρυνση στον κρατικό προ-
ϋπολογισµό, αφού τα πάσης φύσεων έξοδά της (αµοι-
βές, κλπ.) θα καλύπτονται από το ευρωπαϊκό ερευνητικό
πρόγραµµα. Αντιθέτως, το όφελος του ερευνητικού κέ-
ντρου είναι προφανές: αφενός θα έχει στις τάξεις του έ-
ναν νέο ερευνητή ο οποίος θα έχει λάβει ένα από τα α-
νταγωνιστικά και τιµητικά ερευνητικά ευρωπαϊκά προ-
γράµµατα, αφετέρου θα ωφεληθεί οικονοµικά από τα
χρήµατα του προγράµµατος (αµοιβές ερευνητών, ανα-
λώσιµα, overhead για τη διαχείριση του προγράµµατος,
κλπ.). Κατά τη λήξη της θητείας του, ο συνεργαζόµενος
ερευνητής µπορεί να ζητήσει την προκήρυξη της θέσης
αυτής και την µετατροπή της από προσωποπαγή σε ορ-
γανική. 
Με την παρ. 21 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τις

αρµοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Τ.
Με την παρ. 22 τροποποιείται η έναρξη ισχύος της

παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016.

Άρθρο 70
Θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Με τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 καταργείται
η αναγραφή του χαρακτηρισµού της διαγωγής στους τίτ-
λους σπουδών που χορηγούνται στους µαθητές της δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία βασίζεται στην ανα-
χρονιστική πρόβλεψη του άρθρου 26 παρ. 7 του π.δ.
104/1979 (Α΄ 23), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1
παρ. 5 του π.δ. 294/1980 (Α΄ 81). Με τον τρόπο αυτό α-
ποκαθίσταται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του χαρακτη-
ρισµού της διαγωγής, ο οποίος αποβάλλει την τιµωρητι-
κή του διάσταση και αποτελεί πλέον ένα εργαλείο απο-
κλειστικά σχολικής χρήσης, για τον εντοπισµό προβλη-
µάτων συµπεριφοράς και την καλύτερη παιδαγωγική α-
ντιµετώπισή τους από τους διδάσκοντες.
Περαιτέρω, µε την περίπτ. β΄ προβλέπεται ότι ο χαρα-
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κτηρισµός της διαγωγής, ο οποίος αναγράφεται σε τίτ-
λους σπουδών που έχουν ήδη χορηγηθεί σε µαθητές της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δεν αναγράφεται στα α-
ποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά
και πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται, από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στους ενδιαφεροµέ-
νους. Με τον τρόπο αυτό αίρεται ο παιδαγωγικά αδικαιο-
λόγητος στιγµατισµός, ο οποίος µάλιστα σε πολλές πε-
ριπτώσεις είχε επιβληθεί λόγω πολιτικών φρονηµάτων
σε ταραγµένες πολιτικά ιστορικές περιόδους, καθώς οι
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν πλέον να χρησιµοποιούν
στις σχέσεις τους µε το Δηµόσιο και γενικά για κάθε έν-
νοµη συνέπεια τα νέα έγγραφα, τα οποία µπορούν να εκ-
δοθούν κατόπιν αίτησής τους και στα οποία δε θα ανα-
γράφεται ο χαρακτηρισµός της διαγωγής. 
Με την παρ. 2 ορίζεται το αρµόδιο όργανο που γνωµο-

δοτεί σχετικά µε τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής έρευ-
νας στις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ώστε να απλουστεύεται
και να επιταχύνεται η διαδικασία της χορήγησης της ά-
δειας, µε την ταυτόχρονη ωστόσο διασφάλιση της τήρη-
σης των σχετικών κανόνων δεοντολογίας. Ειδικότερα,
ορίζεται ότι η σχετική άδεια χορηγείται από το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
εισήγηση ή γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής (Ι.Ε.Π.), η οποία, ωστόσο, δεν απαιτείται στην περί-
πτωση έρευνας που διεξάγεται από µέλος του προσωπι-
κού ή φοιτητή Α.Ε.Ι., εφόσον προσκοµίζεται εισήγηση
του αρµόδιου οργάνου του ιδρύµατος (Διοικητικό Συµ-
βούλιο Παιδαγωγικού Τµήµατος ή Επιτροπή Δεοντολο-
γίας του Α.Ε.Ι. για τα µη παιδαγωγικά τµήµατα).
Με την παρ. 3 επιτρέπεται η απουσία των µουσουλµά-

νων µαθητών όλων των σχολείων της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας από τα µαθήµα-
τα κατά τις ακόλουθες κινητές µουσουλµανικές γιορτές:
α) Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράµ) και β) Εΐντ Αλ-Αντχά
(Κουρµπάν Μπαϊράµ), καθώς και την επόµενη ηµέρα αυ-
τών. Σύµφωνα µε τις έως τώρα ισχύουσες διατάξεις της
υποπερίπτ. γ΄ της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 21
του π.δ. 104/1974 (Α΄ 23) και της παρ. 6 του άρθρου 2
του π.δ. 294/1979 (Α΄ 87) προβλέπονται ως περιπτώσεις
δικαιολογηµένης απουσίας για τους µαθητές, µουσουλ-
µανικού θρησκεύµατος, της δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης οι ηµέρες εορτασµού του Σεκέρ Μπαϊράµ και του
Κουρµπάν Μπαϊράµ, καθώς και η παραµονή αυτών. Ω-
στόσο, πολλοί διευθυντές δηµόσιων γυµνασίων και λυ-
κείων και Διευθυντές Εκπαίδευσης Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Θράκης, καθώς
και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης έχουν µεταφέρει κατ' επανάληψη
το αίτηµα των µουσουλµάνων µαθητών και των γονέων
τους για αντικατάσταση της προηγούµενης ηµέρας των
κινητών εορτών Σεκέρ Μπαϊράµ και Κουρµπάν Μπαϊράµ
από την εποµένη, µε το σκεπτικό ότι την εποµένη του ε-
ορτασµού είναι δύσκολο για τους µαθητές να πάνε στο
σχολείο, ενώ την παραµονή δεν συντρέχει λόγος να α-
πουσιάζουν. Με την πρόταση αυτή είναι σύµφωνες και οι
Μουφτείες Κοµοτηνής και Ξάνθης. Ο συνολικός αριθµός
των ηµερών δικαιολογηµένης απουσίας παραµένει ο ί-
διος.
Με την παρ. 4 καταργείται και ρητά η διαδικασία προ-

φορικής εξέτασης της γνώσης της ξένης γλώσσας στο
πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής των στελεχών της εκ-
παίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτή µοριοδοτείται µε

βάση την προσκόµιση πτυχίου ή µεταπτυχιακού ή διδα-
κτορικού διπλώµατος οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ι-
δρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Η
ρητή αυτή κατάργηση, η οποία, άλλωστε, προέκυπτε και
ερµηνευτικά, σε ό,τι αφορά την επιλογή Διευθυντών Εκ-
παίδευσης, Προϊσταµένων των Κέντρων Διαφοροδιά-
γνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευ-
τικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Διευθυντών σχολικών µο-
νάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), από την πρό-
βλεψη µοριοδότησης της γνώσης ξένης γλώσσας µε βά-
ση τους τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόµενα
στις διαδικασίες επιλογής του Ανώτατου Συµβουλίου Ε-
πιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (άρθρο 14 παρ. 2 περ. η
του ν. 3848/2010, όπως έχει µεταγενέστερα τροποποιη-
θεί και ισχύει), εξορθολογίζει και επιταχύνει τη σχετική
διαδικασία. 
Με την παρ. 5 προβλέπεται η δυνατότητα στους υπεύ-

θυνους τοµέων Ε.Κ. να συµπληρώνουν έως το 25% του
υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία
της θεωρίας των µικτών µαθηµάτων στο ΕΠΑ.Λ. υπό τις
προϋποθέσεις ότι το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο
ίδιο σχολικό συγκρότηµα, καλύπτονται οι διδακτικές α-
νάγκες στο Ε.Κ. και η διδασκαλία του µαθήµατος πραγ-
µατοποιείται εντός του ωραρίου που έχει ο υπεύθυνος
τοµέα στο Ε.Κ.. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η εύ-
ρυθµη λειτουργία των εργαστηρίων και η αρτιότερη δι-
δασκαλία της ύλης του εργαστηριακού µέρους των µι-
κτών µαθηµάτων. 
Με την παρ. 6 θεσµοθετείται ότι χορηγείται αναρρωτι-

κή άδεια λόγω δυσίατων νοσηµάτων διάρκειας επιπλέον
δεκαπέντε (15) ηµερών πέραν της ήδη προβλεπόµενης
άδειας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία εί-
ναι αµειβόµενη και εξοµοιώνεται µε πραγµατική διδακτι-
κή υπηρεσία, καθώς και εξασφαλίζονται πλήρως όλα τα
εργασιακά δικαιώµατα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
για το ίδιο διάστηµα. 
Με την παρ. 7 παρέχεται η δυνατότητα άσκησης καθη-

κόντων µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ), των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνι-
κών Λειτουργών, σε σχολικές µονάδες της γενικής και ε-
παγγελµατικής εκπαίδευσης, µε σκοπό την ψυχοκοινω-
νική και συναισθηµατική στήριξη µαθητών που προέρχο-
νται από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες ή όταν κρίνεται α-
παραίτητη η υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων.
Με την παρ. 8 καθορίζονται ότι τα τµήµατα δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των
εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του άρθρου 51
του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) µπορεί να στελεχώνονται κατά
σειρά προτεραιότητας από µόνιµους εκπαιδευτικούς µε
τριετή απόσπαση, από µονίµους εκπαιδευτικούς ή ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συ-
µπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και
µέχρι τη συµπλήρωση του ωραρίου αυτού, από µόνιµους
εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση
και από αναπληρωτές και ωροµισθίους εκπαιδευτικούς.
Κρίνεται δε σκόπιµη η κατά προτεραιότητα τριετής από-
σπαση µονίµων εκπαιδευτικών, προκειµένου να εξασφα-
λιστεί η απαιτούµενη σταθερότητα του εκπαιδευτικού
κλίµατος στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των
συγκεκριµένων φορέων.
Με την παρ. 9 προβλέπεται κατ’ εξαίρεση διετής από-

σπαση µονίµων εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιλέχθηκαν
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 26 του ν. 4368/
2016 (Α΄ 21) κατά το σχολικό έτος 2016-2017, προκειµέ-
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νου να στελεχώσουν έγκαιρα κατά την έναρξη του σχο-
λικού έτους 2017-2018 τα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµέ-
νων Οργανισµών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/
2013 (Α΄ 74) σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
τµηµάτων αυτών. Προβλέπεται, ακόµα, ότι η προκείµενη
απόσπαση είναι διετής και διαρκεί από το σχολικό έτος
2017-2018 έως το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς και ό-
τι αίτηση των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών υποβάλλε-
ται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

Άρθρο 71
Θέµατα ιδιωτικών σχολείων

Με την παρ. 1 παρέχεται η δυνατότητα στα ιδιωτικά
σχολεία να αργούν, πέραν των ηµερών αργίας που ισχύ-
ουν για τα δηµόσια σχολεία, έως δύο (2) επιπλέον ηµέ-
ρες ανά έτος, σε ηµεροµηνίες που σχετίζονται µε την ι-
στορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση
των ξένων σχολείων, που αποτελούν επίσηµη εθνική ή
θρησκευτική εορτή στην χώρα προέλευσής τους. Χαρα-
κτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων ηµεροµηνιών αποτε-
λούν η 26η Οκτωβρίου κάθε έτους, ηµέρα της εορτής
του Αγίου Δηµητρίου, πολιούχου του Παλαιού Ψυχικού,
κατά την οποία κατά παράδοση αργούν τα σχολεία του
Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Κολλέ-
γιο Αθηνών και Ψυχικού) ή η Ηµέρα των Ευχαριστιών
που εορτάζεται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
η Ηµέρα της Νίκης που εορτάζεται στη Γαλλία κ.α. 
Με την παρ. 2 απαγορεύεται ρητά η άρνηση εγγραφής

µαθητών στα ιδιωτικά σχολεία εξ αιτίας αναπηρίας ή ει-
δικών εκπαιδευτικών αναγκών, ενώ παράλληλα η άρνη-
ση αυτή ανάγεται σε πειθαρχικό παράπτωµα για τους ι-
διοκτήτες, τους διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό
των σχολείων αυτών. Η ρύθµιση αυτή στοχεύει στην ε-
ξασφάλιση ίσων ευκαιριών και συνθηκών ισότιµης πρό-
σβασης για τους µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς
και στην εξάλειψη διακρίσεων και αποκλεισµών.
Με την παρ. 3 ερµηνεύονται αυθεντικά και µε αναδρο-

µική ισχύ από την έναρξη ισχύος του ν. 4415/2016 (Α΄
159), σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Συντάγµατος, οι δια-
τάξεις της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (Α΄
244), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 28 του ν. 4415/2016 και, ειδικότερα, αποσαφηνί-
ζεται ότι η ακυρότητα που θεσπίζεται από τις διατάξεις
αυτές σχετικά µε την απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού
χωρίς την τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας, έχει
απόλυτο χαρακτήρα, καθώς τίθεται χάριν του δηµοσίου
συµφέροντος. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την αι-
τιολογική έκθεση του ν. 4415/2016, οι ανωτέρω διατά-
ξεις θεσπίστηκαν σύµφωνα µε τις επιταγές του άρθρου
16 του Συντάγµατος και αποσκοπούν στην παροχή
στους εκπαιδευτικούς σταθερού καθεστώτος απασχόλη-
σης, το οποίο συναρτάται άµεσα µε την ποιότητα του εκ-
παιδευτικού έργου που παρέχουν, τόσο προς ωφέλεια
της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και του κοινωνικού
συνόλου γενικότερα. Κατά την τελολογική, εποµένως,
ερµηνεία των ειδικών αυτών διατάξεων της εκπαιδευτι-
κής νοµοθεσίας, που αφορούν το σύνολο των κάθε εί-
δους ιδιωτικών σχολείων, η προβλεπόµενη ακυρότητα έ-
χει απόλυτο χαρακτήρα, ο οποίος αποσκοπεί στη σταθε-
ρή και αδιατάρακτη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου,

προς όφελος πρωτίστως των µαθητών που είναι οι απο-
δέκτες του έργου αυτού. Εν όψει, ωστόσο, της αντίθε-
της ερµηνευτικής εκδοχής που υποστηρίζεται, ότι δηλα-
δή οι ανωτέρω διατάξεις αποτελούν τµήµα της κοινής
εργατικής νοµοθεσίας, στο πλαίσιο της οποίας η ακυρό-
τητα της καταγγελίας τάσσεται υπέρ του εργαζοµένου
και, εποµένως, έχει σχετικό χαρακτήρα (139/2017 από-
φαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, διαδικα-
σία ασφαλιστικών µέτρων), καθίσταται αναγκαία η αυθε-
ντική ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων, ώστε η προστα-
σία των µαθητών να µην εξαρτάται από την επιδίωξη ή
µη δικαστικής προστασίας εκ µέρους του καταχρηστικά
απολυόµενου εκπαιδευτικού.

Άρθρο 72
Θέµατα ιδιωτικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων

Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται το άρθρο
24 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130) ώστε τα πτυχία Α΄ Κύκλου
και Β΄ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελµατι-
κών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία έχουν επιβληθεί
οι πειθαρχικές κυρώσεις της αναστολής της άδειας λει-
τουργίας ή της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας ή χρηµατικού προστίµου ή ποινικές κυρώσεις στους
ιδιοκτήτες ή στους διευθυντές ή στο διδακτικό προσωπι-
κό τους για παραβάσεις σχετικές µε τους όρους και τις
υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και ιδίως γι’ αυτές που αφορούν στην πα-
ράνοµη µη λειτουργία του σχολείου, στη µη τήρηση του
ωρολόγιου και αναλυτικού προγράµµατος, στη µη τήρη-
ση και στη µη συµπλήρωση των επίσηµων βιβλίων και
στη µη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, να καθί-
στανται εξ υπαρχής ανίσχυρα σε περίπτωση µη επιτυ-
χούς ή µη συµµετοχής των κατόχων των ως άνω πτυ-
χίων στις ειδικές πτυχιακές εξετάσεις. Προβλέπεται επι-
πλέον ότι µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων του άρθρου 24 του ν. 3577/
2007 καθορίζονται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των
ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, τα Ιδιωτικά Τεχνικά – Ε-
παγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, η εξεταστέα ύλη για την
οποία εκφέρει γνώµη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, ο τρόπος αξιολόγησης, ο τύπος και το περιεχόµε-
νο του χορηγούµενου τίτλου σπουδών Α΄ και Β΄ κύκλου
των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε., η καταβολή παραβόλου και η συ-
γκρότηση των αναγκαίων ατοµικών και συλλογικών ορ-
γάνων που αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ’ οιονδήπο-
τε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υπο-
στήριξης, βαθµολόγησης και έκδοσης των αποτελεσµά-
των των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, καθώς και ότι µε
την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που προβλέπεται στο
ίδιο άρθρο συστήνονται τα αναγκαία ατοµικά και συλλο-
γικά όργανα, καθορίζονται οι αρµοδιότητες αυτών και
προσδιορίζεται το ύψος του παραβόλου συµµετοχής. Τέ-
λος, προβλέπεται ότι τα θέµατα των ειδικών πτυχιακών
εξετάσεων προκύπτουν αποκλειστικώς από κεντρική ε-
πιτροπή εξετάσεων που έχει τη συνολική ευθύνη των ε-
ξετάσεων. Τονίζεται ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις συνι-
στούν υποχρεωτική ενέργεια της Διοίκησης σε συµµόρ-
φωση µε σχετικό πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών -
Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, θεραπεύοντας, µέσω
της συµµετοχής στις ειδικές πτυχιακές εξετάσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 3577/2007, κάθε µη
σύννοµη περίπτωση χορήγησης πτυχίου και ρυθµίζοντας
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τα ζητήµατα της σχετικής διαδικασίας, προκειµένου να
επιλυθεί οριστικά το ζήτηµα των µη σύννοµα χορηγηθέ-
ντων πτυχίων των ως άνω Τ.Ε.Ε..

Άρθρο 73
Θέµατα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Με την παρ. 1 αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που α-
νακύπτουν εξαιτίας της ενιαίας ρύθµισης διαφόρων θε-
µάτων, όπως ιδίως η έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού
και σχολικού έτους και η διάρκειά τους, για όλες τις σχο-
λικές µονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο ε-
ξωτερικό σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην ηµεδαπή, ανε-
ξαρτήτως του τόπου υποδοχής τους, µη λαµβανοµένων
έτσι υπόψη των ιδιαίτερων γεωγραφικών και κλιµατολο-
γικών συνθηκών που επικρατούν στην υδρόγειο και επι-
βάλλουν διαφορετική ρύθµιση ως προς αυτά.
Με την παρ. 2 αντιµετωπίζεται η εξαιρετική περίπτωση

αναπλήρωσης συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού σε
απρόβλεπτες περιπτώσεις, όπως ιδίως όταν αυτοί ελλεί-
πουν και δεν καθίσταται δυνατή η αναπλήρωσή τους, µε
αποτέλεσµα µια κοµβικής σηµασίας θέση ευθύνης για το
σύστηµα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερι-
κό, όπως του συντονιστή εκπαίδευσης, να παραµένει κε-
νή και συνακόλουθα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος και η ε-
ποπτεία του αποσπασµένου προσωπικού και η παρακο-
λούθηση του εκπαιδευτικού έργου. Με την προτεινόµενη
ρύθµιση εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, αδιάκοπη και εύ-
ρυθµη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό ακόµη και σε αδόκητες περιπτώσεις έλλειψης
συντονιστών η αναπλήρωση των οποίων είναι ανέφικτη
κατά τα ανωτέρω.
Με την παρ. 3 αντιµετωπίζεται το διαπιστωµένο ανεπι-

θύµητο φαινόµενο της πρόωρης λήξης των αποσπάσεων
εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, µεσούσης της σχολικής
χρονιάς στη χώρα υποδοχής, που έχει ως αποτέλεσµα
να διαταράσσεται το σχολικό πρόγραµµα των οικείων
εκπαιδευτικών µονάδων. Με την προτεινόµενη ρύθµιση
επιτυγχάνεται η παραµονή του αποσπασµένου εκπαι-
δευτικού στη θέση του µέχρι το τέλος της σχολικής χρο-
νιάς στη χώρα υποδοχής, αποφεύγεται η δηµιουργία εκ-
παιδευτικών κενών στο µέσο της σχολικής χρονιάς, τα
οποία θα πρέπει να καλυφθούν µε την τοποθέτηση άλ-
λου εκπαιδευτικού, και εξασφαλίζεται η εύρυθµη λει-
τουργία των εκπαιδευτικών µονάδων κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους.
Με την παρ. 4 τροποποιούνται οι παρ. 7 και 9 του άρ-

θρου 16 του ν. 4415/2016, προκειµένου να υπάρχει µεγα-
λύτερη ευελιξία ως προς τον καθορισµό των προσόντων
των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στα ευρωπαϊκά
σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισµών στο εξω-
τερικό, σύµφωνα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις των κανο-
νισµών που διέπουν τα εν λόγω σχολεία. 
Με την παρ. 5 παρέχεται η δυνατότητα και σε εκπαι-

δευτικούς της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, οι σύζυγοι των οποίων είναι µέλη των σωµά-
των ασφαλείας και των ενόπλων δυνάµεων της χώρας
και υπηρετούν σε διαπιστευµένες ή µη αρχές του εξωτε-
ρικού, να συνυπηρετούν µαζί µε αυτούς για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου τους
στο ίδιο µέρος. Εξασφαλίζεται έτσι η ισότιµη µεταχείρι-
ση των ανωτέρω εκπαιδευτικών σε σχέση µε τους συνα-
δέλφους τους, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε µόνιµοι
υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν

ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρε-
σίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Αντίστοιχη ρύθµιση
είχε εισαχθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν.  4076/
2012 (Α΄ 159) σε συµπλήρωση της περίπτ. α΄ της παρ.
13 του άρθρου 18 του προϊσχύοντος ν. 4027/2011 (Α΄
233). 
Με την παρ. 6 εναρµονίζεται η ειδική ρύθµιση για την

απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι εί-
τε µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που
υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε µόνι-
µοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δηµόσιων υπηρε-
σιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή της
εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε
στρατιωτικοί ή µέλη των σωµάτων ασφαλείας, που υπη-
ρετούν σε διαπιστευµένη ή µη αρχή του εξωτερικού, µε
τα γενικώς ισχύοντα για όλους του δηµοσίους υπαλλή-
λους, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών υπαλλή-
λων, σύµφωνα µε τον Κώδικα του Οργανισµού του Υ-
πουργείου Εξωτερικών (ν. 3566/2007, Α΄ 117), όπως έ-
χει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, καταργείται ο
περιορισµός των έξι συνολικά ετών ως προς τη διάρκεια
της απόσπασης των ως άνω εκπαιδευτικών, καθώς ο πε-
ριορισµός αυτός καταργήθηκε για τους υπαλλήλους των
άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµ-
βανοµένων και όσων υπάγονται στο νόµο 2812/2000 (Α΄
67), καθώς και για τους υπαλλήλους νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, προκειµένου
η απόσπαση να διαρκεί για όσο χρονικό διάστηµα εξυπη-
ρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης. Παραµένει ε-
ντούτοις η προϋπόθεση της συµπλήρωσης δύο ετών
πραγµατικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση πριν την από-
σπαση του εκπαιδευτικού.
Τέλος, µε την παρ. 7 διευκρινίζεται ρητά ότι οι ρυθµί-

σεις των παρ. 3 και 6, που αφορούν το χρόνο λήξης των
αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και την άρση του χρονι-
κού περιορισµού των αποσπάσεων λόγω συνυπηρέτη-
σης, αντίστοιχα, καταλαµβάνουν και τις αποσπάσεις που
βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.

Άρθρο 74
Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Παρατηρήθηκε ότι πολλοί υποψήφιοι αποθαρρύνονται
να δηλώσουν το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο (όπου ανήκουν
τα Παιδαγωγικά τµήµατα), επειδή απαιτείται η προετοι-
µασία για ένα επιπλέον µάθηµα (Μαθηµατικά Γενικής
Παιδείας για την Οµάδα Προσανατολισµού Ανθρωπιστι-
κών Επιστηµών και Ιστορία Γενικής Παιδείας για τις άλ-
λες δύο Οµάδες Προσανατολισµού). Με τις διατάξεις
της παρ. 1 και 2 ανακαθορίζονται τα επιστηµονικά πεδία
στα οποία κατατάσσονται, από το διδακτικό έτος 2017-
2018, τα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο µη-
χανογραφικό δελτίο των υποψηφίων των πανελλαδικών
εξετάσεων. Ειδικότερα, καταργείται το 4ο Επιστηµονικό
Πεδίο «Επιστήµες της εκπαίδευσης» και στο εξής, τα
τµήµατα που κατατάσσονταν στο πεδίο αυτό θα εντάσ-
σονται σε όλα τα υπόλοιπα πεδία, γεγονός που θα διευ-
κολύνει την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού επιπέδου
στις επιστήµες της αγωγής.
Με την παρ. 3 εναρµονίζονται οι διατάξεις του άρθρου

15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), σχετικά µε τις εξετάσεις
των ήδη πτυχιούχων Τµηµάτων και Σχολών της τριτο-
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βάθµιας εκπαίδευσης για την κατάταξή τους σε Τµήµατα
των Α.Ε.Ι., µε τις διατάξεις του της περίπτ. δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 8, που ορίζουν ότι τα σχετικά ζητήµατα ρυθ-
µίζονται πλέον µε τον Εσωτερικό Κανονισµό κάθε Α.Ε.Ι..
Παράλληλα, καταργείται η πρόβλεψη περί καταβολής
παραβόλου για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις κατα-
τακτήριες εξετάσεις.
Με την παρ. 4 ρυθµίζεται το ζήτηµα εισαγωγής στην

τριτοβάθµια εκπαίδευση των µαθητών και αποφοίτων
των Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων των νήσων
Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών, που συµµετείχαν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το σχολικό έτος 2016-
2017, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που αντιµετώπι-
σαν οι υποψήφιοι εξαιτίας του σεισµού που έπληξε τις α-
νωτέρω περιοχές τον Ιούνιο του έτους 2017 και προς άµ-
βλυνση των δυσκολιών που αντιµετώπισαν εξαιτίας αυ-
τού. 
Επισηµαίνεται ότι επειδή οι επελθούσες, λόγω του

σεισµού, συνέπειες παρουσιάζουν διακυµάνσεις ανά νη-
σιωτική περιοχή, κρίνεται σκόπιµη η αντιµετώπιση των υ-
ποψηφίων µε βάση τις συνέπειες της ανωτέρω σεισµικής
δόνησης και µε αντικειµενικό τρόπο, προς θεραπεία της
αρχής της ισότητας που επιτάσσει τόσο την όµοια µετα-
χείριση των όµοιων περιπτώσεων όσο και την ανόµοια
µεταχείριση των περιπτώσεων που τελούν υπό διαφορε-
τικές συνθήκες.

Άρθρο 75
Επιµέρους θέµατα Σχολών και Τµηµάτων των Α.Ε.Ι.

Με την παρ. 1 ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Πανε-
πιστήµιο Αιγαίου, µε έδρα τη Σάµο, και ρυθµίζονται ορ-
γανωτικά θέµατα της Σχολής αυτής για την καλύτερη ε-
ποπτεία και το συντονισµό των Τµηµάτων Μηχανικών
που ήδη λειτουργούν στο ίδρυµα. 
Παράλληλα, µε την παρ. 2, το Τµήµα Μαθηµατικών της

Σχολής Θετικών Επιστηµών του ιδρύµατος, µε έδρα τη
Σάµο, κατατµείται σε δύο αυτοτελή Τµήµατα, το Τµήµα
Μαθηµατικών και το Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστι-
κών – Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών, στα οποία ε-
ντάσσονται οι οµώνυµες εισαγωγικές κατευθύνσεις του
Τµήµατος Μαθηµατικών.
Με την παρ. 3 ρυθµίζονται, µε αναδροµική ισχύ από

την έναρξη ισχύος του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), διαδικαστι-
κά θέµατα, µεταβατικού χαρακτήρα, τα οποία αφορούν
την άσκηση αρµοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
που ιδρύθηκε µε το άρθρο 27 του ανωτέρω νόµου, στο
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί έως την ανάδειξη των
οργάνων αυτών. 
Επιπλέον, µε την παρ. 4 διευκρινίζεται ρητά ότι οι τίτ-

λοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από τα Τµήµατα που
εντάσσονται στις Πολυτεχνικές Σχολές των Πανεπιστη-
µίων Αιγαίου και Ιωαννίνων προ της ένταξης αυτής, ύ-
στερα από παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών
διάρκειας δέκα (10) ακαδηµαϊκών εξαµήνων, είναι ισότι-
µα και αντίστοιχα µε τους τίτλους σπουδών που θα απο-
νέµονται στο εξής από τα Τµήµατα αυτά. 
Με την παρ. 5, η εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης

Πολιτισµικής Κληρονοµιάς» του Τµήµατος Τεχνολόγων
Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµο-
γών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, που θεσπίστηκε µε τις δια-
τάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
103/2013 (Α΄ 136), µετονοµάζεται σε εισαγωγική κατεύ-

θυνση «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης».
Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται ορθότερα το γνωστικό
αντικείµενο της κατεύθυνσης αυτής και αίρονται ανισό-
τητες που αφορούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
αποφοίτων της. Ειδικότερα, παρά την αντιστοίχιση της
ανωτέρω εισαγωγικής κατεύθυνσης µε το Τµήµα Συντή-
ρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθή-
νας, στο πλαίσιο της διαδικασίας µεταφοράς θέσεων ει-
σαγωγής στα Α.Ε.Ι. (υπ’ αρ. 158964/Ζ1/27-9-2016 από-
φαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, Β΄ 3142) και παρά την προφανή ταύ-
τιση των γνωστικών τους αντικειµένων, οι απόφοιτοί της
αποκλείονται από διαδικασίες πλήρωσης θέσεων εργα-
σίας στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Τούτο διότι, ελλεί-
ψει σχετικής ρητής ρύθµισης, για την άσκηση του επαγ-
γέλµατος του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
απαιτείται η κατοχή βασικού τίτλου σπουδών από Σχολή
ή Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, µε
αποτέλεσµα οι απόφοιτοι της εισαγωγικής κατεύθυνσης
«Συντήρησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς» να απορρίπτο-
νται κατά την διαδικασία επιλογής υποψηφίων για κάλυ-
ψη θέσεων στον δηµόσιο ή/και στον ιδιωτικό τοµέα, µε
την αιτιολογία ότι δεν διαθέτουν τον απαιτούµενο τίτλο
σπουδών. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να α-
ποκατασταθεί η παραπάνω αστοχία προτείνεται η ρύθµι-
ση της παρ. αυτής.

Άρθρο 76
Θέµατα προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Με τη ρύθµιση της παρ. 1 ανακαθορίζονται οι προϋπο-
θέσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. και αίρεται ειδικά για
τα µέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας η απαγόρευση µετακί-
νησης από Α.Ε.Ι. της περιφέρειας σε Α.Ε.Ι. των νοµών
Αττικής και Θεσσαλονίκης, απαγόρευση η οποία διατη-
ρείται για τα υπόλοιπα µέλη Δ.Ε.Π.. Με τον τρόπο αυτό
διευκολύνεται η κινητικότητα των µελών Δ.Ε.Π. της α-
νώτερης βαθµίδας, ύστερα από τη συµπλήρωση δεκαπέ-
ντε (15) ετών υπηρεσίας στο ίδιο τµήµα, ενώ ταυτόχρο-
να ανοίγονται περισσότερες ευκαιρίες για το διορισµό
και την εξέλιξη νέων µελών Δ.Ε.Π. στα περιφερειακά
Α.Ε.Ι.. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται η ιδιαίτερη µέρι-
µνα για τη µη αποδυνάµωση των περιφερειακών Α.Ε.Ι.,
αφού για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφα-
σης λαµβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση
και η εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος προέλευσης, κα-
θώς και η διατήρηση της αυτοδυναµίας του Τµήµατος. 
Με την παρ. 2 απλοποιείται η διαδικασία ανάθεσης αυ-

τοδύναµου διδακτικού έργου στα µέλη του Ε.ΔΙ.Π.
Ε.Τ.Ε.Π. και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., µε την περιέλευση της σχετικής αρ-
µοδιότητας από τη Σύγκλητο στις Συνελεύσεις των οι-
κείων Τµηµάτων, στις περιπτώσεις που, όπως κατά κανό-
να ισχύει, οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού έχουν κα-
τανεµηθεί στα Τµήµατα.
Με την παρ. 3 διευκρινίζεται ότι οι διοικήσεις των

Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ειδικών Λογαριασµών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) παρελθόντων ετών δεν υπέ-
χουν ευθύνη για τη µη είσπραξη οφειλών υπέρ των λο-
γαριασµών αυτών, για το χρονικό διάστηµα κατά το ο-
ποίο δεν υπήρχε µηχανισµός πρόσβασης σε φορολογικά
στοιχεία για τη βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξή
τους. Εποµένως, για τη µη είσπραξη οφειλών που γεννή-
θηκαν έως την έναρξη ισχύος των διατάξεων της περίπτ.
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β΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κοινής υπουργικής α-
πόφασης, οι οποίες επιτρέπουν τον ουσιαστικό έλεγχο
µέσω της άντλησης σχετικών στοιχείων από τις αρµό-
διες Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), δεν γεν-
νάται οποιαδήποτε ποινική, δηµοσιονοµική, πειθαρχική ή
άλλη ευθύνη σε βάρος των διοικήσεων των Ε.Λ.Κ.Ε. και
των Α.Ε.Ι. που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους πριν την ε-
νεργοποίηση του µηχανισµού αναγκαστικής είσπραξης,
δηλαδή πριν από την παρέλευση των προθεσµιών που
προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις για την έκδοση και
κοινοποίηση των πράξεων επιβολής των οφειλόµενων
κρατήσεων.
Με την παρ. 4 ορίζεται το αρµόδιο όργανο για τα θέ-

µατα που αφορούν τα µέλη του προσωρινού κλάδου των
Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. και ρυθµίζονται θέµα-
τα εκπροσώπησης του προσωπικού αυτού. Ειδικότερα,
σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Κεφ. Δ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), οι βοη-
θοί εργαστηρίων (κλάδος 26) των Κέντρων Ανώτερης Τε-
χνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) που
δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που αναφέρονταν στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ ώστε να ενταχθούν στη βαθµίδα
του καθηγητή εφαρµογών, εντάχθηκαν, σύµφωνα µε την
περίπτωση γ΄, σε θέσεις του προσωρινού κλάδου των
Τεχνικών Εργαστηρίων, ενώ κάθε θέση που κενώνεται
µεταφέρεται στις θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού
(Ε.Τ.Π.). Επίσης ορίζεται ότι τα καθήκοντα όσων ανή-
κουν στον προσωρινό αυτό κλάδο είναι ανάλογα των µε-
λών του Ε.Τ.Π., ενώ το διδακτικό έργο τους περιλαµβά-
νει συµµετοχή στις εργαστηριακές φροντιστηριακές α-
σκήσεις σε συνεργασία µε τα άλλα µέλη του Επιστηµονι-
κού Προσωπικού (Ε.Π.) Με την παρ. 5 του άρθρου 79 του
ν. 4009/2011 ορίστηκε ότι όσοι υπηρετούσαν κατά τη δη-
µοσίευση του νόµου αυτού σε θέσεις του Προσωρινού
Κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων, διατηρούν τις θέσεις
τους έως τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους α-
πό την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυ-
τές. Μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 27 του ν.
4386/2016 (Α΄ 83), αρµόδιο όργανο για τα θέµατα των
τεχνικών εργαστηρίων ήταν το υπηρεσιακό συµβούλιο
διοικητικού προσωπικού, Ε.Τ.Π. και προσωρινού κλάδου
Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε την µε αρ.
100338/Ε5/31-08-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
2005). Ύστερα από την ισχύ της περίπτ. γ΄ της παραγρά-
φου 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016, όπου για τα µέλη
Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ορίζεται ότι αρµόδιο όργανο για όλα
τα θέµατα είναι η Συνέλευση του Τµήµατος, και την έκ-
δοση της υπ. αρ. 125004/Ζ2/28-7-2016 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (Β΄ 2424), τα µέλη του προσωρινού κλά-
δου Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. έµειναν για θέµα-
τα που τους αφορούν χωρίς την ύπαρξη αρµόδιου οργά-
νου µε την απαραίτητη εκπροσώπησή τους από αιρετά
µέλη, αφού έως τότε η εκπροσώπησή τους γινόταν από
κοινού µε τα µέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. Για την θεραπεία του
παραπάνω λειτουργικού προβλήµατος των Τ.Ε.Ι. προτεί-
νεται η ρύθµιση της παρούσας παραγράφου του σχεδίου
νόµου. 
Με την παρ. 5 επιλύεται το πρόβληµα που αντιµετωπί-

ζει µια εξαιρετικά µικρή κατηγορία προσωπικού, τα µέλη
της οποίας υπηρετούν για πολλά χρόνια στα Πανεπιστή-
µια ως «ΔΕ Τεχνίτες Εργαστηρίου». Συγκεκριµένα η κα-
τηγορία αυτή προσωπικού, ενώ εργάζεται στα Εργαστή-
ρια των Ιδρυµάτων και προσφέρει έργο αντίστοιχο µε το

έργο που προσφέρει το Ε.Τ.Ε.Π., είναι ενταγµένη στο
Διοικητικό Προσωπικό των Πανεπιστηµίων. Με την προ-
τεινόµενη ρύθµιση, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης
του προσωπικού αυτού στην κατηγορία Δ.Ε. του
Ε.Τ.Ε.Π., χωρίς να προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση
στον κρατικό προϋπολογισµό.
Με την παρ. 6 προβλέπεται η αµοιβή των Οµότιµων

Καθηγητών για την απασχόλησή τους ως επιστηµονικοί
υπεύθυνοι ερευνητικών προγραµµάτων και για τη συµµε-
τοχή τους σε ερευνητικά προγράµµατα, σύµφωνα µε το
άρθρο 69 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 26 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), αποκλειστικά
από πόρους που δεν προέρχονται από την κρατική επι-
χορήγηση. Με τον τρόπο αυτό οι Οµότιµοι Καθηγητές α-
µείβονται για το σηµαντικό ερευνητικό έργο που παρέ-
χουν, χωρίς, ωστόσο, να επέρχεται επιβάρυνση του κρα-
τικού προϋπολογισµού.
Με την παρ. 7 επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής της

παρ. 11 του ν. 4354/2015 (Α΄176) και στα µέλη Δ.Ε.Π..
Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα και στα µέ-
λη του προσωπικού αυτού, τα οποία τελούν σε αναστολή
καθηκόντων στο οικείο Α.Ε.Ι. λόγω του διορισµού τους
σε θέση διοίκησης νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιω-
τικού δικαίου, να επιλέγουν µεταξύ των αποδοχών της
οργανικής τους θέσης ή της διοικητικής θέσης στην ο-
ποία διορίζονται, όπως ήδη ισχύει για τους δηµόσιους υ-
παλλήλους.
Με την παρ. 8 αποκαθίσταται η νοµοθετική βούληση

σχετικά µε την προθεσµία που προβλέπεται στην περίπτ.
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) για
την υποβολή αίτησης ανανέωσης της θητείας ή µονιµο-
ποίησης ή εξέλιξης για τους υπηρετούντες κατά την έ-
ναρξη ισχύος του ν. 4452/2017 επίκουρους καθηγητές µε
τετραετή θητεία που συµπληρώνουν τριετή υπηρεσία, η
οποία ορίζεται σε δύο µήνες από τη συµπλήρωση της
τριετίας, αντί των δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του
ν. 4452/2017 κατά την ισχύουσα διατύπωση της διάτα-
ξης.
Με την παρ. 9 καλύπτεται το κενό που δηµιουργήθηκε

από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 81 του ν. 4009/
2011, οι οποίες κατήργησαν, µεταξύ άλλων, και τις δια-
τάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του Κεφ. Β του άρθρου
6 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), οι οποίες προέβλεπαν µετα-
τάξεις µελών Δ.Ε.Π. σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα
σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, χωρίς ωστόσο να προ-
βλεφθεί, σε µεταβατική διάταξη του ν. 4009/2011, η δυ-
νατότητα ολοκλήρωσης των αιτήσεων µετάταξης που εί-
χαν νοµίµως υποβληθεί δυνάµει των ανωτέρω διατάξε-
ων και εκκρεµούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του
ν. 4009/2011 (6.9.2011). Με την προτεινόµενη διάταξη
εισάγεται για λόγους ισότητας (δεδοµένου ότι o ν. 4009/
2011 προβλέπει σε αντίστοιχες περιπτώσεις µεταβατι-
κές ρυθµίσεις για την ολοκλήρωση εκκρεµών διαδικα-
σιών π.χ. παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011), χρη-
στής διοίκησης αλλά και προστατευόµενης εµπιστοσύ-
νης του διοικουµένου, µεταβατική ρύθµιση που παρέχει
σε τέως µέλη Δ.Ε.Π. τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των
διαδικασιών µετάταξής τους, εφόσον οι σχετικές αιτή-
σεις είχαν υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του
ν. 4009/2011 (ήτοι στις 6.9.2011), ανεξάρτητα από το πό-
τε έλαβε χώρα η λύση της υπηρεσιακής τους σχέσης µε
το οικείο Α.Ε.Ι., αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση
της σχετικής διαδικασίας µετάταξης λόγω της κατάργη-
σης της διάταξης της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του Κεφ. Β
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του άρθρου 6 του ν. 2083/1992.
Με την παρ. 10 παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης

επικουρικών ιατρών στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία Α-
ρεταίειο και στο Αιγινήτειο, για την κάλυψη έκτακτων
και άµεσων αναγκών τους, µε ανάλογη διαδικασία µε αυ-
τή που ισχύει για τα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµα-
τος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και µε δαπάνη που θα βαρύνει τα α-
νωτέρω Νοσοκοµεία. 
Τέλος, µε την παρ. 11 επεκτείνεται το πεδίο εφαρµο-

γής της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165)
και στα µέλη Ε.ΔΙ.Π., ώστε να δοθεί το δικαίωµα της το-
ποθέτησης για ειδίκευση σε γιατρούς που υπηρετούν ως
µέλη της κατηγορίας αυτής προσωπικού των Α.Ε.Ι., ό-
πως ήδη ισχύει και για τα µέλη Δ.Ε.Π..

Άρθρο 77
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους στο Πάντειο Πανεπιστήµιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών

Με το π.δ. 479/1990 (Α΄ 185) συστάθηκε στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών Νο-
µική Υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για την υπεράσπι-
ση των δικαιωµάτων και συµφερόντων του πανεπιστηµί-
ου, τόσο ενώπιον των δικαστηρίων όσο και µε την παρο-
χή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων. Περαιτέρω,
µε το ίδιο διάταγµα προβλέφθηκε η θέση ενός δικηγό-
ρου ως Νοµικού Συµβούλου και προϊσταµένου της Νοµι-
κής Υπηρεσίας, η οποία, ωστόσο, παραµένει κενή για
πολλά έτη. 
Με το άρθρο 77 η κατά τα ανωτέρω Νοµική Υπηρεσία

αντικαθίσταται από Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), του οποίου θα προΐσταται
Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. και το οποίο θα ασκεί τις αρµοδιό-
τητες που ορίζονται στον Οργανισµό του Ν.Σ.Κ. (ν.
3086/2002, Α΄ 324), µε σκοπό την καλύτερη αντιµετώπι-
ση της πληθώρας των νοµικών προβληµάτων που αντιµε-
τωπίζει το Πάντειο Πανεπιστήµιο, εξαιτίας του µεγάλου
αριθµού φοιτητών, διδακτικού προσωπικού, ερευνητικών
κέντρων και διοικητικού προσωπικού. 

Άρθρο 78
Ρυθµίσεις θεµάτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,

των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και της Μαθητείας

Με την παρ. 1 καθορίζεται η υπερωριακή απασχόληση
των διευθυντών και των υποδιευθυντών των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) κατά τα Σάββατα από 24 Α-
πριλίου 2017 έως 31 Ιουλίου 2017 λόγω αναπλήρωσης
διδακτικών ωρών που δεν πραγµατοποιήθηκαν το τρέ-
χον σχολικό έτος και έχει ως συνέπεια την απασχόληση
για διοικητικό έργο των διευθυντών και των υποδιευθυ-
ντών των Σ.Δ.Ε. κατά τα Σάββατα του ανωτέρω χρονικού
διαστήµατος.
Με την παρ. 2 διευθετείται το ζήτηµα επιλογής εκπαι-

δευτών ενηλίκων για το χειµερινό εξάµηνο 2017 και το
εαρινό εξάµηνο 2018, διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουρ-
γία των Δ.Ι.Ε.Κ. και η επιλογή των εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.
γίνεται µε βάσει τις διατάξεις που εφαρµόζονται µέχρι
και σήµερα.
Με την παρ. 3 προβλέπεται η επέκταση των ευνοϊκών

διατάξεων για το επίδοµα τριτέκνων - πολυτέκνων και το
ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων, εφόσον τα τέκνα φοι-

τούν στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των Ε-
ΠΑ.Λ.. Η προκείµενη ρύθµιση κρίνεται σκόπιµη για να ε-
ξαλειφθούν οι περιπτώσεις διάκρισης µεταξύ τέκνων
που φοιτούν σε δοµές µη τυπικής εκπαίδευσης µεταδευ-
τεροβάθµιου κύκλου σπουδών και στο «Μεταλυκειακό έ-
τος - Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ., καθώς το τελευταίο
αποτελεί µεταδευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών, ανήκει
στο µη τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα και απόφοιτοί του
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο επαγγελµατικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, ό-
πως οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ..
Με την παρ. 4 δεδοµένου ότι δεν είναι εφικτό από

1.9.2017 να έχει χορηγηθεί η πιστοποίηση της εκπαιδευ-
τικής επάρκειας στον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό εκ-
παιδευτών που µετέχουν σε χρηµατοδοτούµενο από δη-
µόσιους πόρους πρόγραµµα της µη τυπικής εκπαίδευσης
κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου
19 του ν. 4452/2017 και η µετατόπιση του χρονικού ση-
µείου την 1.9.2019.

Άρθρο 79
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Με το παρόν άρθρο συνιστώνται η Εθνική Επιτροπή και
η Τεχνική Επιτροπή Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) και προσδιορίζονται η σύνθεση, ο
σκοπός και οι αρµοδιότητές τους. Σκοπός της συγκεκρι-
µένης ρύθµισης είναι η αντιµετώπιση των προκλήσεων
που δηµιουργεί η πολυπλοκότητα του συστήµατος
Ε.Ε.Κ. στην Ελλάδα, η επίτευξη της εύρυθµης λειτουρ-
γίας του, καθώς και η απρόσκοπτη συνεργασία του πλή-
θους των φορέων που εµπλέκονται στην ΕΕΚ. Παράλλη-
λα, εξασφαλίζεται ο κατάλληλος συντονισµός ώστε να
υλοποιηθεί το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ανα-
βάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης και της Μαθητείας. 

Άρθρο 80
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)

Με τις παρ. 1 έως 3 απλοποιείται και επιταχύνεται η
διαδικασία αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων
και επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτα-
της εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
π.δ. 38/2010 (Α΄ 78). Δεδοµένου ότι το Συµβούλιο Ανα-
γνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) έχει
εκδώσει πολύ µεγάλο αριθµό αποφάσεων επί υποθέσε-
ων που συχνά επαναλαµβάνονται, κρίνεται απαραίτητο
να εισαχθεί η απλοποιηµένη διαδικασία αναγνώρισης α-
πό τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
για τις περιπτώσεις που ο αρµόδιος προϊστάµενος τµή-
µατος συντάσσει θετική εισήγηση περί αναγνώρισης. Η
εισήγηση αυτή πρέπει να βασίζεται σε προηγούµενη θε-
τική κρίση του Σ.Α.Ε.Π. για όµοια περίπτωση µε την κρι-
νόµενη. Με τη ρύθµιση αυτή αποσυµφορείται το
Σ.Α.Ε.Π., το οποίο πλέον επιλαµβάνεται µόνο των υπο-
θέσεων, για τις οποίες είτε δεν έχει κρίνει το ίδιο στο πα-
ρελθόν είτε ο αρµόδιος προϊστάµενος εισηγείται τη µη
αναγνώριση είτε υπάρχουν αµφιβολίες για την αναγνώ-
ριση ή µη. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των αντι-
σταθµιστικών µέτρων του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 ή
για τις σπάνιες περιπτώσεις, που προσφεύγει ο ίδιος ο
ενδιαφερόµενος κατά θετικής απόφασης περί αναγνώρι-
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σης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, των οποίων επιλαµ-
βάνεται το Σ.Α.Ε.Π., ο αρµόδιος προϊστάµενος, που µε-
τέχει στη σύνθεση του συλλογικού οργάνου, εκτελεί
χρέη εισηγητή µε δικαίωµα ψήφου. 
Ο αρµόδιος προϊστάµενος, ο οποίος θεωρείται λόγω

της θέσης του ως ο πλέον έµπειρος για τα θέµατα αυτά
και ο πλέον κατάλληλος για τη σύνταξη των σχετικών ει-
σηγήσεων, λαµβάνει υπόψη τις αποφάσεις του Σ.Α.Ε.Π.,
που έχουν ήδη εκδοθεί ή αυτές που θα εκδοθούν στο
µέλλον µε βάση τη νέα διαδικασία. Ως εκ τούτου υφίστα-
ται η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τον πολίτη.
Με την παρ. 4 ρυθµίζονται θέµατα συγκρότησης του

Σ.Α.Ε.Π., ενώ µε την παρ. 5 παρέχεται εξουσιοδότηση
για τον καθορισµό, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
του ύψους της αποζηµίωσης των µελών της Κεντρικής
Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιµα-
σίας, καθώς και των άλλων εµπλεκοµένων στη γραπτή
δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της 48066/ΙΑ/31.3.2014 απόφασης του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 896).

Άρθρο 81
Θέµατα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Με την παρ. 1 απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδι-
κασία καθορισµού του ύψους της αποζηµίωσης των κα-
ταξιωµένων επιστηµόνων της Ελλάδας και του Εξωτερι-
κού που αξιολογούν τις αιτήσεις για χορήγηση υποτρο-
φιών και οικονοµικών ενισχύσεων του Ι.Κ.Υ., χωρίς να
µεταβάλλονται τα ισχύοντα ανώτερα όρια των αποζη-
µιώσεων αυτών, ενώ µε την παρ. 2 το Ι.Κ.Υ. εξαιρείται
των διατάξεων της παρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) περί δαπανών µετακινούµενων ε-
ντός και εκτός επικρατείας, προκειµένου για µετακινή-
σεις του προσωπικού του στο πλαίσιο προγραµµάτων ή
έργων που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς ή ιδιωτικά
κονδύλια ή κληροδοτήµατα ή ίδιους πόρους. 

Άρθρο 82
Λοιπές διατάξεις

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 χορηγείται επίδοµα θέ-
σης ευθύνης στους Διευθυντές των Ενιαίων Ειδικών Ε-
παγγελµατικών Γυµνασίων-Λυκείων, ενός τύπου Σχολι-
κής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) που καθιερώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου
48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), ύστερα από την έναρξη ι-
σχύος του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ενώ παράλληλα διορ-
θώνεται η ονοµασία των Γενικών Λυκείων. Με την περί-
πτ. β΄ καλύπτεται το υφιστάµενο στο ν. 4354/2015 νοµο-
θετικό κενό και ρυθµίζεται, σύµφωνα µε την αρχή της ι-
σότητας, το ζήτηµα της απόδοσης του επιδόµατος θέ-
σης ευθύνης που προβλέπεται για τους Διευθυντές των
τετραθέσιων και άνω δηµοτικών σχολείων και στους δι-
ευθυντές των τετραθέσιων και άνω Νηπιαγωγείων. 
Με την παρ. 2 προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης,

σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), των δαπανών µε-
τακίνησης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ε-
θνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), το οποίο συστάθηκε
µε το άρθρο 18 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και αποτελεί

γνωµοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων, µε σκοπό την παροχή συµβου-
λών και επιστηµονικής καθοδήγησης για µείζονος σηµα-
σίας θέµατα που σχετίζονται µε το σχεδιασµό της εκπαι-
δευτικής πολιτικής. Η ρύθµιση αυτή είναι απαραίτητη για
την τακτική άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και του αναπληρωτή του και, κατ’ επέκτα-
ση, την εύρυθµη λειτουργία του Συµβουλίου. 
Με την παρ. 3 προβλέπεται η έγκριση, µε απόφαση του

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, των ω-
ρών υπερωριακής απασχόλησης των εκπαιδευτικών στη
Μονάδα «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττι-
κής (Ψ.Ν.Α.) που δίδασκαν στους θεραπευόµενους του
προγράµµατος «18 ΑΝΩ» τα µαθήµατα της ειδικότητάς
τους από 19.10.2016 έως 27.3.2017. Η ρύθµιση αυτή κρί-
νεται απαραίτητη, καθώς οι εκπαιδευτικοί δίδασκαν από
19.10.2016 στην οικεία Μονάδα, όπως προκύπτει και από
την πράξη της Διοίκησης του Ψ.Ν.Α. «Πίνακες ωρών υ-
περωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών στο Σχολείο της
Μονάδας Απεξάρτησης «18 Άνω» Ψ.Ν.Α.», τοποθετήθη-
καν, όµως, στις 28 Μαρτίου 2017 λόγω τροποποίησης
του νοµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη Μονάδα
«18 ΑΝΩ» µε το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21). 
Με την παρ. 4 επεκτείνεται και στους οµογενείς εξ Αι-

γύπτου η εφαρµογή των διατάξεων του ν.δ. 3832/1958
(Α΄ 128) που επιτρέπουν στους οµογενείς που προέρχο-
νται από την Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Κωνστα-
ντινούπολη, καθώς και τις νήσους Ίµβρο και Τένεδο, το
διορισµό σε δηµόσιες θέσεις και θέσεις οργανισµών δη-
µοσίου δικαίου χωρίς την προσαγωγή πιστοποιητικού ελ-
ληνικής ιθαγένειας. 
Με την παρ. 5 απαλείφεται από τις αρµοδιότητες της

Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υ-
ποδοµής της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, όπως απαριθµούνται
στο άρθρο 7 του Οργανισµού του Υπουργείου (π.δ.
114/2014, Α΄ 181) η συγκρότηση των Τεχνικών Συµβου-
λίων των Α.Ε.Ι., σε εναρµόνιση προς την περίπτ. δ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου όπου ορίζεται ό-
τι η σύσταση και συγκρότηση τεχνικού και οικονοµικού
συµβουλίου και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην ε-
ποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουρ-
γία τους πραγµατοποιούνται µε τους Οργανισµούς των
Α.Ε.Ι. 

Η ρύθµιση της παρ. 6 κρίνεται αναγκαία προκειµένου
να καλυφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες ε-
πίλυσης ζητηµάτων που αφορούν στην οµαλή λειτουρ-
γία των σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και συ-
γκεκριµένα για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την
απασχόληση του απαιτούµενου αριθµού αναπληρωτών
και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαι-
δευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.
Με την παρ. 7 διευκρινίζεται ρητά ότι οι τίτλοι σπου-

δών των αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της
αλλοδαπής, τύπου «ανοικτού πανεπιστηµίου» (open
university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance
learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees),
αναγνωρίζονται από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Α-
ναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως «ισότιµοι» εφόσον στα ιδρύµατα αυτά
η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται µε
βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες
µε αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράµµατα σπουδών
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εξ αποστάσεως των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, σύµφωνα και
µε τις λοιπές προϋποθέσεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Με την παρ. 8 καθιερώνεται εκ νέου η υποχρέωση υ-

ποβολής προς έγκριση των προγραµµάτων σπουδών των
Κολλεγίων, των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Δύο, ταυτόχρονα µε την υποβολή της
αίτησης για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους, η
οποία είχε καταργηθεί µε το άρθρο 30 παρ. 17 του ν.
4111/2013 (Α΄ 18), ώστε να ελέγχεται η επιστηµονικότη-
τα και η καταλληλότητα των προγραµµάτων αυτών. Πα-
ράλληλα, για νοµοτεχνικούς λόγους αντικαθίσταται στο
σύνολό της η περ. 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της πα-
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), καθώς οι πολλαπλές τροποποιήσεις που έχουν ε-
πέλθει σε αυτή καθιστούν δυσχερή τον εντοπισµό των ι-
σχυουσών διατάξεων. 
Με την παρ. 9 ανακαθορίζεται η διαδικασία έγκρισης

των προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων των Α.Ε.Ι.,
ενώ µε την παρ. 10 προβλέπεται η δυνατότητα των Α.Ε.Ι.
να διοργανώνουν, κατ’ εξαίρεση, προγράµµατα σπουδών
πρώτου κύκλου συνολικά ή εν µέρει σε ξένη γλώσσα, α-
ποκλειστικά σε συνεργασία µε το Διεθνές Πανεπιστήµιο
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) το οποίο διαθέτει την απαιτού-
µενη τεχνογνωσία.
Με την παρ. 11 παρατείνεται το χρονικό διάστηµα κα-

τά το οποίο δεν ισχύει για το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο η
απαγόρευση παροχής υπηρεσιών από τους πανεπιστη-
µιακούς ιατρούς κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ.
4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83). Η µη ισχύς της απαγόρευσης αυτής τελεί υπό
την ρητή προϋπόθεση της συµµετοχής στο µετοχικό κε-
φάλαιο του Ευγενιδείου, µε ποσοστό άνω του 80%, του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή
της διατήρησης από το ίδιο Ίδρυµα της διαχείρισης, κα-
θώς και µε την προϋπόθεση ότι η παροχή υπηρεσιών πα-
ρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των
πανεπιστηµιακών ιατρών.
Με την παρ. 12 προβλέπεται ότι τα µέλη Δ.Ε.Π. που ο-

ρίζονται Πρόεδροι του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.), του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανά-
πτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και των
Συµβουλίων Επιλογής Σχολικών Συµβούλων που προ-
βλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010
τελούν σε αναστολή των καθηκόντων τους στα οικεία
Α.Ε.Ι., λόγω του ιδιαίτερα αυξηµένου φόρτου εργασίας
που συνεπάγεται η ανάληψη κάποιου από τα ανωτέρω α-
ξιώµατα.

Άρθρο 83

Με την παρ. 1 επιχειρείται νοµοτεχνική βελτίωση. Κρί-
θηκε απαραίτητη η µεταφορά της διάταξης στο ν. 4186/
2013.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η πρόσκληση επισκέπτη κα-

θηγητή γίνεται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµα-
τος αντί της Κοσµητείας.
Με την παρ. 3 τροποποιείται η περίπτ. α΄ της παρ. 1

του άρθρου 19 του ν. 4009/11, δεδοµένου ότι τα προβλε-

πόµενα στη διάταξη αυτή π.δ. ορίζουν θέµατα που δεν
θα ρυθµίζονται πλέον από τον Εσωτερικό Κανονισµό και
έτσι πλέον ισχύουν για τις οριζόµενες στο άρθρο αυτό
περιπτώσεις χωρίς το χρονικό όριο της έκδοσης του Κα-
νονισµού.
Με την παρ. 4 τροποποιείται το άρθρο 29 του ν.

4009/11 ώστε η Συνέλευση Τµήµατος να αναθέτει στα
µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναµο διδακτικό έργο, α-
ντί της Συγκλήτου. 
Με τις παρ. 5, 6 και 7 τροποποιούνται άρθρα του ν.

4009/11, στα οποία προβλεπόταν αρµοδιότητα των κα-
ταργούµενων µε τον παρόν νοµοσχέδιο συµβουλίων Ι-
δρυµάτων.
Με την παρ. 8 δίνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας

µέχρι δύο εβδοµάδων ανά εξάµηνο και σε καθηγητές και
υπηρετούντες λέκτορες καλλιτεχνικών Τµηµάτων για
την άσκηση καλλιτεχνικής δραστηριότητας, συναφούς
µε το γνωστικό - καλλιτεχνικό τους αντικείµενο.
Με τη ρύθµιση της παρ. 9 επιτρέπεται πλέον η µετεγ-

γραφή φοιτητών µεταξύ σχολών και τµηµάτων που ανή-
κουν στο ίδιο Α.Ε.Ι. ή/και εδρεύουν στην ίδια Περιφέ-
ρεια, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τα Τµήµατα Επιστή-
µης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µεταξύ των οποίων, πα-
ρόλο που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις (Θεσσαλονί-
κη και Σέρρες), δεν επιτρεπόταν η µετεγγραφή σύµφωνα
µε την ισχύουσα διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
4332/2015 (Α΄ 76). Προς αποφυγήν, ωστόσο, καταχρη-
στικής εφαρµογής της εισαγόµενης ρύθµισης, ορίζεται
ρητά ότι δεν είναι δυνατή η µετεγγραφή µεταξύ Τµηµά-
των ή Σχολών που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στον ίδιο
νοµό, εφόσον πρόκειται για τους νοµούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
Με την παρ. 10 ανασυγκροτείται η Διοικούσα Επιτρο-

πή (Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.), η οποία ασκεί τη διοίκηση του ιδρύµατος έως
την αυτοδύναµη λειτουργία του, κατά τρόπο περισσότε-
ρο αντιπροσωπευτικό και συµµετοχικό. Ειδικότερα, προ-
βλέπεται ότι στη Δ.Ε. συµµετέχουν ως τακτικά µέλη και
οι Κοσµήτορες των αυτοδύναµων Σχολών του Ε.Α.Π.,
καθώς και ένας εκπρόσωπος των µελών Δ.Ε.Π. του ιδρύ-
µατος που εκλέγεται από τα µέλη αυτής της κατηγορίας
προσωπικού µε µυστική ψηφοφορία.
Με τις παρ. 11 και 12 δεν επιτρέπεται πλέον να προ-

σλαµβάνονται ως Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσω-
πικό για το Ε.Α.Π. και ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο
ΔΙ.ΠΑ.Ε. τα µέλη Δ.Ε.Π. που έχουν εκλεγεί στα αξιώµα-
τα του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσµήτορα κα-
τά τη διάρκεια της θητείας τους.
Με την παρ. 13 επιλύεται ένα σηµαντικό πρόβληµα

που προέκυψε λίγο πριν από την ορκωµοσία των τελειο-
φοίτων των καθηγητικών σχολών που είχαν εισαχθεί
στις Σχολές τους κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014.
Με την παρ. 22Β του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄
193) αντικαταστάθηκαν το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο
της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010
(Α΄ 71), µε τα οποία προστέθηκε ως προϋπόθεση για την
πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
των τελειοφοίτων των εν λόγω Σχολών να έχουν παρα-
κολουθήσει µαθήµατα από τρεις ειδικότερες θεµατικές
περιοχές, προκειµένου να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύ-
στερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.,
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πράγµα το οποίο δεν έγινε µέχρι σήµερα. Συνεπώς, προ-
κύπτει η ανάγκη παράτασης της εφαρµογής της εν λόγω
ρύθµισης. 

Άρθρο 84
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄- Ε΄

Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται οι µεταβατικές διατά-
ξεις των κεφαλαίων Α΄- Ε΄. Ενδεικτικώς προβλέπεται η
µετονοµασία των οργάνων διοίκησης των Τ.Ε.Ι. κατ’ α-
ντιστοιχία µε τα ισχύοντα για τα όργανα των πανεπιστη-
µίων. Συγκεκριµένα, η Συνέλευση Τ.Ε.Ι. µετονοµάζεται
σε Σύγκλητο Τ.Ε.Ι., ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. σε Πρύτανη κ.ο.κ.
Η θητεία Αναπληρωτή Πρύτανη λήγει ταυτόχρονα µε τη
θητεία του οικείου Πρύτανη. Οι Αναπληρωτές Πρύτανη
µέχρι τη λήξη της ανωτέρω θητείας εκτελούν χρέη Αντι-
πρύτανη. 

Άρθρο 85
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄

Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται οι µεταβατικές διατά-
ξεις του κεφαλαίου ΣΤ΄ σχετικά µε τα Π.Μ.Σ.. Ορίζεται
ότι για την εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. το ακαδηµαϊκό
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή η επανί-
δρυση των ήδη υφιστάµενων Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το άρ-
θρο 32. Εξασφαλίζεται η συνέχιση και ολοκλήρωση της
φοίτησης ήδη εγγεγραµµένων φοιτητών.

Άρθρο 86
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ΄

Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται οι µεταβατικές διατά-
ξεις του κεφαλαίου Ζ΄ και ορίζεται ότι τα ιδρύµατα οφεί-
λουν να αποστείλουν έως την 31.10.2017 κατάλογο µε
τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης που διατηρούν, καθώς και µε
τα λοιπά προγράµµατα µη τυπικής εκπαίδευσης που προ-
σφέρουν, προκειµένου να εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη
κατάργησης των δοµών αυτών και από 1.1.2018 κανένα
από τα ως άνω προγράµµατα να µην παρέχεται από άλ-
λο φορέα πλην του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Άρθρο 87
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η΄

Το άρθρο 87 περιέχει τις τελικές και µεταβατικές δια-
τάξεις του κεφαλαίου Η΄. Με το εν λόγω άρθρο, µεταξύ
άλλων, ορίζεται ότι οι Ε.Λ.Κ.Ε. που έχουν συσταθεί και
λειτουργούν στα Α.Ε.Ι. έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από τις
διατάξεις του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του ν.
4386/2016 και του παρόντος. Επίσης, ορίζεται ότι δαπά-
νες που διενεργήθηκαν και εξοφλήθηκαν µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος κατά παρέκκλιση των διατά-
ξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/2014, το π.δ.
113/2010 και το π.δ. 80/2016 είναι νόµιµες και δεν ανα-
ζητούνται ευθύνες από τα αρµόδια όργανα. Προβλέπο-
νται, επίσης, µεταβατικές διατάξεις έως την έκδοση των
Οργανισµών των Α.Ε.Ι. και των Οδηγών Χρηµατοδότη-
σης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε.. Επίσης, ορίζεται ότι,
προκειµένου να υπάρξει ικανός µεταβατικός χρόνος
προσαρµογής, οι διατάξεις σχετικά µε τον προϋπολογι-
σµό θα υλοποιηθούν από το οικονοµικό έτος 2018 και

µετά. Περαιτέρω, λόγω ασαφειών και διαφορετικών ερ-
µηνειών που είχαν δοθεί, επιχειρείται να ερµηνευθεί αυ-
θεντικά το εδάφιο α’ παρ. Β του άρθρου 7 της ΚΥΑ
679/1996 (Β΄ 826), η γραµµατική διατύπωση του οποίου
θα µπορούσε να οδηγήσεις σε διαφοροποίηση στην προ-
σέγγιση της ερµηνείας µεταξύ της α) και β) παραγρά-
φου. Αντίστοιχα, καθίσταται σαφές ότι πλέον για την ά-
σκηση πρόσθετου έργου απαιτείται άδεια υπηρεσιακού
συµβουλίου, ενώ για τυχόν απουσία αυτής δεν καθιστά
παράνοµο πρόσθετο έργο που τυχόν παρασχέθηκε έως
την έναρξη ισχύος του νόµου. Τέλος παρέχονται οι ανα-
γκαίες διευκρινίσεις προκειµένου το εν λόγω πλαίσιο να
εφαρµοστεί χωρίς προβλήµατα στους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/
2014, στους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των εν λόγω φορέων και στα Ερευνητικά
Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ ε-
ξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992.
Με το άρθρο 88 ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις

και µε το άρθρο 89 ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017
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ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης- 

Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι.

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα και
τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων.

2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακρι-
τούς παράλληλους τοµείς:
α) τον πανεπιστηµιακό τοµέα, που περιλαµβάνει τα

Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πα-
νεπιστήµια»,
β) τον τεχνολογικό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Τεχνο-

λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως
«Τ.Ε.Ι.».

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύµατος και γνώµη
του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να οργα-
νώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράµµατα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγ-
γελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία παρέχουν δι-
πλώµατα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαι-
σίου Προσόντων.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, νοούνται ως: 
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των

Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που πα-
ρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, µεταπτυχιακοί
φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο
κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που
παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών. 
β) «Φοιτητές µε δικαίωµα συµµετοχής»: οι φοιτητές

που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα εκλεκτορικά σώµα-
τα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής
τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωµα αυτό έχουν: αα) οι
προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης
δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαι-
τούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το
ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά
τέσσερα (4) εξάµηνα, ββ) οι µεταπτυχιακοί φοιτητές των
οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρ-
κεια του ενδεικτικού προγράµµατος του δεύτερου κύ-

κλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που δια-
νύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπου-
δών. Για τους φοιτητές µερικής φοίτησης ο χρόνος αυ-
τός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου για την ολο-
κλήρωση του προγράµµατος σπουδών που παρακολου-
θούν.
γ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστηµίου και η Σύ-

γκλητος Τ.Ε.Ι..
δ) «Πρυτανικό Συµβούλιο»: το Πρυτανικό Συµβούλιο

Πανεπιστηµίου και το Πρυτανικό Συµβούλιο Τ.Ε.Ι..
ε) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Πανεπιστηµίου και ο Πρύ-

τανης Τ.Ε.Ι..
στ) «Αντιπρύτανης»: ο Αντιπρύτανης Πανεπιστηµίου

και ο Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι..
ζ) «Κοσµητεία»: η Κοσµητεία Σχολής Πανεπιστηµίου

και η Κοσµητεία Σχολής Τ.Ε.Ι.. 
η) «Κοσµήτορας»: ο Κοσµήτορας Σχολής Πανεπιστη-

µίου και ο Κοσµήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι..
θ) «Πρόεδρος Τµήµατος»: ο Πρόεδρος Τµήµατος Πα-

νεπιστηµίου και ο Πρόεδρος Τµήµατος Τ.Ε.Ι..
ι) «Διευθυντής Τοµέα»: ο Διευθυντής Τοµέα Πανεπι-

στηµίου και ο Διευθυντής Τοµέα Τ.Ε.Ι..
ια) «µέλη Δ.Ε.Π.»: το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπι-

κό των Α.Ε.Ι. το οποίο αποτελείται από καθηγητές πρώ-
της βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους κα-
θηγητές και υπηρετούντες λέκτορες. Ως υπηρετούντες
λέκτορες νοούνται οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου λέκτορες Πανεπιστηµίων και
καθηγητές εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η αρχαιότητα µέλους
Δ.Ε.Π. ανά βαθµίδα προσδιορίζεται µε βάση την ηµερο-
µηνία δηµοσίευσης της πράξης διορισµού στην οικεία
βαθµίδα µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι..
ιβ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή το δίπλωµα που α-

πονέµεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιου-
δήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

Άρθρο 3
Ακαδηµαϊκές ελευθερίες

1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία
στην έρευνα και στη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη
έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Το ακαδηµαϊκό άσυλο
αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των δηµοκρατικών
αξιών, των ακαδηµαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και
στη διδασκαλία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την
προστασία του δικαιώµατος στη γνώση και τη µάθηση έ-
ναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.

2. Επέµβαση δηµόσιας δύναµης σε χώρους των Α.Ε.Ι.
επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακουργη-
µάτων και εγκληµάτων κατά της ζωής και ύστερα από α-
πόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν
για επεµβάσεις του Πυροσβεστικού Σώµατος και επεµ-
βάσεις σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχηµάτων.

Άρθρο 4
Αποστολή των Α.Ε.Ι.

1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α) να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έ-

ρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιµάζουν τους φοιτη-
τές για την εφαρµογή της και να καλλιεργούν τις τέχνες
και τον πολιτισµό,

105



β) να συµβάλουν στη διά βίου µάθηση µε σύγχρονες
µεθόδους διδασκαλίας, περιλαµβανοµένης και της διδα-
σκαλίας από απόσταση, µε βάση την επιστηµονική και
τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας
σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα κριτήρια,
γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιό-

τητες των φοιτητών, να διαµορφώνουν τις απαραίτητες
συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών και να παρέ-
χουν τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια στους αποφοί-
τους τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους
σταδιοδροµία,
δ) να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες της

χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης και την α-
νάπτυξη των τεχνών, την αξιοποίηση των αποτελεσµά-
των της έρευνας, καθώς και την καινοτοµία, µε προσή-
λωση στις αρχές της επιστηµονικής δεοντολογίας, της
βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
ε) να προωθούν τη συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά

Ιδρύµατα και ερευνητικούς φορείς στην ηµεδαπή και
στην αλλοδαπή, την αποτελεσµατική κινητικότητα του
εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των απο-
φοίτων τους, συµµετέχοντας στη διεθνή ακαδηµαϊκή
κοινότητα,
στ) να συµβάλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολι-

τών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων
των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε επιστη-
µονική, επαγγελµατική και πολιτιστική επάρκεια και υ-
πευθυνότητα και µε σεβασµό στις αξίες της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ισότητας.

2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής τους, τα
Α.Ε.Ι. παρέχουν ποιοτική και ολοκληρωµένη εκπαίδευση,
σύµφωνα µε τις τάσεις της σύγχρονης επιστήµης, της
τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς ε-
πιστηµονικής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα Τ.Ε.Ι. ε-
στιάζουν στις εφαρµογές των σύγχρονων επιστηµών,
της τεχνολογίας και των τεχνών συνδυάζοντας την ανά-
πτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών
µε την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική ά-
σκηση. 

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Ιδρύµα-
τα οργανώνονται και λειτουργούν µε κανόνες και πρα-
κτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ι-
δίως των αρχών: 
α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία, 
β) της ερευνητικής και επιστηµονικής δεοντολογίας, 
γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης,
δ) της ποιότητας των υπηρεσιών τους, της αποτελε-

σµατικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του
προσωπικού, των πόρων και των υποδοµών τους,
ε) της διαφάνειας στο σύνολο των δραστηριοτήτων

τους,
στ) της αµεροληψίας των οργάνων τους κατά την ά-

σκηση του έργου τους και κατά τη λήψη ατοµικών και
συλλογικών αποφάσεων, 
ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προ-

σωπικού τους,
η) της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των φύλων και του

σεβασµού κάθε διαφορετικότητας.
4. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η ορ-

γάνωση και οι επιµέρους στόχοι κάθε Ιδρύµατος, µέσα
στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόµος, ορίζονται µε
τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουρ-
γίας του, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8, αντίστοιχα. 

Άρθρο 5
Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, κατάρ-
γηση και µεταβολή έδρας Α.Ε.Ι. – Παραρτήµατα Α.Ε.Ι.

1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδρύο-
νται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται
και καταργούνται Α.Ε.Ι. και µεταβάλλεται η έδρα τους, ό-
ταν:
α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων

αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή
για την καλλιέργεια νέων επιστηµονικών, καλλιτεχνικών
και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτή-
ρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονοµική και κοι-
νωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε ε-
πάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή 
β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα µεγάλο ή µικρό ε-

τήσιο αριθµό φοιτητών ή αποφοίτων ανά µέλος Δ.Ε.Π.
σε ένα Α.Ε.Ι. ή
γ) η λειτουργία µεµονωµένων Α.Ε.Ι. όχι µόνο δεν δι-

καιολογείται επιστηµονικά αλλά, αντιθέτως, δυσχεραίνει
την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά
πεδία ή
δ) συνάδει µε τις οικονοµικές και κοινωνικές αναπτυ-

ξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή µιας
συγκεκριµένης περιφέρειας. 

2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της πα-
ραγράφου 1 απαιτείται σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου
των οικείων Ιδρυµάτων, εκτός από την περίπτωση ίδρυ-
σης νέου Α.Ε.Ι. και γνώµη της Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.) και του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., ως προς τη συνδροµή
των προϋποθέσεων της παραγράφου 1. 
Η Σύγκλητος, η Α.ΔΙ.Π. και το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. υποβάλ-

λουν τη γνώµη τους µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την παραλαβή ερωτήµατος που τους απευθύνει ο Υ-
πουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Για εξαι-
ρετικούς λόγους, ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών
ερωτηµάτων από τα γνωµοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω
προθεσµία µπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µία µόνο φορά
για επτά (7) εργάσιµες ηµέρες. Περαιτέρω παράταση
της προθεσµίας αποκλείεται.

3. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 ρυθ-
µίζονται θέµατα που συνδέονται µε την ίδρυση, συγχώ-
νευση, κατάτµηση, µετονοµασία, µεταβολή έδρας ή κα-
τάργηση Α.Ε.Ι., όπως ιδίως τα σχετικά µε την προσωρινή
διοίκηση των µη αυτοδύναµων Α.Ε.Ι. από Διοικούσα Επι-
τροπή και την πλήρωση των πρώτων θέσεων των µελών
Δ.Ε.Π., την κατανοµή και την ένταξη φοιτητών και προ-
σωπικού, το χρόνο έναρξης της λειτουργίας των νέων Ι-
δρυµάτων, την προθεσµία έκδοσης του Οργανισµού και
του Εσωτερικού Κανονισµού τους, τον παρεχόµενο τίτ-
λο σπουδών και τα θέµατα αντιστοιχίας και επαγγελµα-
τικών προσόντων των παλαιών και νέων πτυχίων. 

4. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση υπει-
σέρχονται αυτοδικαίως, από το χρόνο που ορίζεται στο
οικείο προεδρικό διάταγµα και χωρίς άλλη διατύπωση σε
όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα, αφού τηρη-
θούν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας για τα ακίνητα, και σε
όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων Ιδρυµάτων.
Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο
Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συ-
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νέχισης για καθεµία από αυτές. Στα Α.Ε.Ι. που προκύ-
πτουν από συγχώνευση, η Σύγκλητος του νέου Α.Ε.Ι. εί-
ναι το αρµόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τα-
κτικού οικονοµικού προϋπολογισµού και των τροποποιή-
σεών του, του τελικού οικονοµικού απολογισµού του Ι-
δρύµατος, καθώς και του προγράµµατος δηµοσίων επεν-
δύσεων που αφορά στο Ίδρυµα. 

5. Παραρτήµατα των Α.Ε.Ι. µπορεί να ιδρύονται σε άλ-
λες χώρες σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
κατά τους οποίους ιδρύεται µια Σχολή σε ίδρυµα της η-
µεδαπής, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους που ι-
σχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδηµαϊκής δοµής
στην άλλη χώρα. 

Άρθρο 6
Αυτοδυναµία Α.Ε.Ι.

Τα µη αυτοδύναµα Α.Ε.Ι., τα οποία διοικούνται από Δι-
οικούσα Επιτροπή, αποκτούν αυτοδυναµία µόλις λει-
τουργήσουν αυτοδύναµα δύο (2) Σχολές τους, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11. Το αργότερο µέσα σε ένα
µήνα από την απόκτηση της αυτοδυναµίας, κινείται από
τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής η διαδικασία ε-
κλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων και συγκρότησης
της Συγκλήτου. Με την εκλογή του Πρύτανη και των Α-
ντιπρυτάνεων και τη συγκρότηση της Συγκλήτου λήγει
αυτοδικαίως η θητεία των µελών της Διοικούσας Επιτρο-
πής και παύουν να ισχύουν οι περί αυτής διατάξεις. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέ-
σεων αυτοδυναµίας, καθώς και η λήξη της θητείας των
µελών της Διοικούσας Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 7
Οργανισµός

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίνε-
ται ο Οργανισµός κάθε Α.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση της
Συγκλήτου.

2. Με τον Οργανισµό, ρυθµίζονται τα θέµατα της ορ-
γανωτικής δοµής και λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και,
ιδίως, τα εξής: 
α) Η οργάνωση των ακαδηµαϊκών, διοικητικών και οι-

κονοµικών δοµών του Ιδρύµατος.
β) Η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύ-

µατος σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (Α΄
174).
γ) Η σύσταση, ιδίως, των παρακάτω υπηρεσιών του Ι-

δρύµατος και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην ε-
ποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουρ-
γία:
αα. υπηρεσίας πληροφόρησης για ζητήµατα σταδιο-

δροµίας, καθώς και υπηρεσία συµβουλευτικής σταδιο-
δροµίας, για την υποστήριξη φοιτητών, στην οποία µέλη
Δ.Ε.Π. ασκούν καθήκοντα συµβούλων σπουδών, παρακο-
λουθώντας ταυτόχρονα την περαιτέρω επαγγελµατική
αποκατάσταση των αποφοίτων,
ββ. υπηρεσίας προστασίας και ασφάλειας των φοιτη-

τών, του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύµατος,
γγ. υπηρεσίας υποστήριξης και διασφάλισης της προ-

σβασιµότητας των φοιτητών και του προσωπικού του Ι-
δρύµατος µε ειδικές ανάγκες, 
δδ. νοµικής υπηρεσίας, 
εε. υπηρεσίας αρµόδιας για την παρακολούθηση της

ορθής εκτέλεσης των κάθε είδους και αντικειµένου συµ-
βάσεων που καταρτίζει το Ίδρυµα,
στστ. υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύµατος

και
ζζ. τεχνικής υπηρεσίας.
δ) Η σύσταση και συγκρότηση τεχνικού και οικονοµι-

κού συµβουλίου και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν
στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λει-
τουργία τους.
ε) Η σύσταση και συγκρότηση αυτοτελούς γραφείου

µε την επωνυµία «Συνήγορος του φοιτητή» και η ρύθµι-
ση θεµάτων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία
του.
στ) Η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και η ρύθµι-

ση θεµάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη σύνθεση,
στις αρµοδιότητες και στους κανόνες λειτουργίας τους.
ζ) Η σύσταση και η κατάργηση θέσεων µελών Δ.Ε.Π.

και θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
η) Ο ελάχιστος αριθµός µελών Δ.Ε.Π. που πρέπει να υ-

πηρετούν στο Τµήµα προκειµένου να συσταθούν Τοµείς
και τα κριτήρια σύστασής τους.
θ) Τα θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις

του παρόντος νόµου. 
3. Η πρόταση της Συγκλήτου σύµφωνα µε την παρά-

γραφο 1 υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 8
Εσωτερικός Κανονισµός

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Πρύτανη και γνώµη του Πρυτανικού
Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός κάθε
Α.Ε.Ι.. 

2. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζονται θέµατα ε-
σωτερικής λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και ιδίως τα ε-
ξής: 
α) Η οργάνωση των σπουδών ανά Τµήµα όπως ιδίως:
αα. ο απαιτούµενος αριθµός µαθηµάτων για τη χορή-

γηση τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου προγράµ-
µατος σπουδών,
ββ. η αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων και τον τρόπο α-

ναπλήρωσής τους, 
γγ. η ποσοστιαία αναλογία µεταξύ υποχρεωτικών και

επιλεγόµενων µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών, 
δδ. οι προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στις ε-

ξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών πε-
ριόδων και οι οροί και η διαδικασία επανεξέτασης των
φοιτητών, 
εε. ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων

και άλλων µεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών.
β) Ο τρόπος αξιολόγησης, από τους φοιτητές, του δι-

δακτικού έργου των µελών Δ.Ε.Π. και των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π..
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γ) Ο τύπος των τίτλων σπουδών ανά Τµήµα και η διαδι-
κασία ορκωµοσίας των πτυχιούχων. Στην περίπτωση των
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, δηλωτικό στοιχείο του πα-
ρεχόµενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της Κα-
τεύθυνσης.
δ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάταξης των πτυχιού-

χων Α.Ε.Ι. σε Τµήµα του Ιδρύµατος, τα εξεταζόµενα µα-
θήµατα, το εξάµηνο κατάταξης, σύµφωνα µε τα όσα ειδι-
κότερα ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 3404/2005
(Α΄ 260), καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδι-
κασία εξετάσεων κατάταξης και τη διαδικασία αναγνώρι-
σης πιστωτικών µονάδων.
ε) Οι διαδικασίες χορήγησης των κοινωνικών παροχών

στους φοιτητές, τους κανόνες λειτουργίας των σχετι-
κών υπηρεσιών του Ιδρύµατος, όπως των υπηρεσιών υ-
γειονοµικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης, καθώς
και τα θέµατα που σχετίζονται µε την υποστήριξη φοιτη-
τών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
προσωπικού µε αναπηρία.
στ) Οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία χορήγησης υ-

ποτροφιών στους φοιτητές.
ζ) Τα κριτήρια και η διαδικασία απονοµής των τίτλων

του Επίτιµου Διδάκτορα, του Οµότιµου και του Επίτιµου
Καθηγητή.
η) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευ-

σης των µελών Δ.Ε.Π. για την ενίσχυση του ερευνητι-
κού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού τους έργου, καθώς
και για την εν γένει ακαδηµαϊκή και κοινωνική προσφορά
τους.
θ) Τα θέµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης του

προσωπικού του Ιδρύµατος.
ι) Η διαδικασία ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων

των µελών Δ.Ε.Π., των φοιτητών και κάθε είδους προσω-
πικού στα συλλογικά όργανα του Ιδρύµατος, όπου στον
παρόντα δεν ορίζεται.
ια) Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για τον τρόπο διεξα-

γωγής των εκλογικών διαδικασιών και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την ανάδειξη των µονοπρόσωπων και των
συλλογικών οργάνων του Ιδρύµατος.
ιβ) Τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας των συλλογικών

οργάνων, των υπηρεσιών, των συµβουλίων και των επι-
τροπών του Ιδρύµατος.
ιγ) Οι προϋποθέσεις λειτουργίας Διοικητικού Συµβου-

λίου σε Τµήµα, σύµφωνα µε το άρθρο 22.
ιδ) Οι κανόνες τελετουργικού ή εθιµοτυπικού χαρακτή-

ρα και δηµόσιων σχέσεων.
ιε) Η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισµού.
ιστ) Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, οι ποινές, τα αρµό-

δια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισµέ-
νων κανόνων από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας,
πλην των µελών Δ.Ε.Π., των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,
Ε.Τ.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού, οι ειδικότερες
αρµοδιότητες των παραπάνω οργάνων και η πειθαρχική
διαδικασία.
ιζ) Τα σχετικά µε τη συγκρότηση και λειτουργία της Ε-

πιτροπής Δεοντολογίας, του άρθρου 47.
ιη) Τα ειδικότερα θέµατα προστασίας και ασφάλειας

των φοιτητών, του προσωπικού και της περιουσίας του Ι-
δρύµατος, καθώς και οι ειδικότεροι κανόνες για τη συ-
ντήρηση της εν λόγω περιουσίας.
ιθ) Η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέ-

σεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συµ-
φωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού που προβλέπονται
στο άρθρο 62 του ν. 4009/2011, καθώς και ο τρόπος κα-

τάρτισης και έγκρισης του ετήσιου απολογισµού της ε-
κτέλεσης των συµφωνιών αυτών.
κ) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρό-

σκλησης επισκεπτών διδασκόντων, καθώς και οι όροι α-
πασχόλησης και κάθε σχετικό θέµα, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 5 του άρθρου 36. 
κα) Τα θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατά-

ξεις του παρόντος νόµου. 
3. Μέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την έναρξη ισχύος

του παρόντος νόµου, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.
λαµβάνει την απόφαση της παραγράφου 1. 

4. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισµού του οικεί-
ου Α.Ε.Ι., κάθε Σχολή και Τµήµα µπορεί να καταρτίζει Ε-
σωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται
µε απόφαση της Συγκλήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 9
Σχολές, Τµήµατα, Τοµείς

1. Κάθε Ίδρυµα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή κα-
λύπτει µία ενότητα συγγενών επιστηµονικών κλάδων και
εξασφαλίζει τη διεπιστηµονική προσέγγιση, τη µεταξύ
τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη διδασκαλία και
την έρευνα, συντονισµό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συ-
ντονίζει τη λειτουργία των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Σπουδών τους. 

2. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τµήµατα. Δεν είναι δυνατή
η ύπαρξη Σχολής µε λιγότερα από δύο (2) Τµήµατα, ε-
κτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα
σύστασης Σχολής µε ένα (1) Τµήµα αιτιολογείται ειδικά
από τη Σύγκλητο. Το Τµήµα προάγει την επιστήµη, την
τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστηµονικό
πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο των προ-
γραµµάτων σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίω-
ση της µάθησης σε αυτά. 

3. Τα Τµήµατα διαιρούνται σε Τοµείς, οι οποίοι συντο-
νίζουν τη διδασκαλία µέρους του γνωστικού αντικειµέ-
νου του Τµήµατος που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πε-
δίο ή πεδία της επιστήµης. 

Άρθρο 10
Ίδρυση και µεταβολές Σχολής, Τµήµατος και Τοµέα

1. Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και κατάτµηση
Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι. πραγµατοποιείται µε αναλογι-
κή εφαρµογή των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου
5.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι και γνώµη της
Α.ΔΙ.Π., στην οποία ο Υπουργός απευθύνει ερώτηµα,
πραγµατοποιείται η µετονοµασία, µεταβολή έδρας Σχο-
λής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι. ή γνωστικού αντικειµένου Τµήµα-
τος. 

3. Η Α.ΔΙ.Π. υποβάλλει τη γνώµη της µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήµα-
τος. Για εξαιρετικούς λόγους, ιδίως για την υποβολή δι-
ευκρινιστικών ερωτηµάτων από το όργανο που γνωµο-
δοτεί, η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται από
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για
µία µόνο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες. Αν παρέλθουν ά-
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πρακτες οι προθεσµίες αυτές, η απόφαση εκδίδεται χω-
ρίς την παραπάνω γνώµη.

4. Με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από
απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος µετά από σύµ-
φωνη γνώµη της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύο-
νται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται και καταργούνται
Τοµείς, αλλάζει η ονοµασία τους ή τροποποιείται το
γνωστικό τους αντικείµενο. Με τον Οργανισµό του Ιδρύ-
µατος καθορίζονται ο ελάχιστος αριθµός των µελών
Δ.Ε.Π. που πρέπει να υπηρετούν στο Τµήµα προκειµένου
να συσταθούν Τοµείς και τα κριτήρια σύστασής τους. Α-
µέσως µετά τη σύσταση των Τοµέων, η Συνέλευση του
Τµήµατος αποφασίζει για την κατανοµή του υπηρετού-
ντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων, Κλινικών
και λοιπών µονάδων στους Τοµείς ή για τη διατήρησή
τους στο Τµήµα. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµή-
µατος µπορεί να αλλάξει Τοµέα ένα (1) µέλος του προ-
σωπικού. Τα µέλη Δ.Ε.Π. είναι δυνατόν, ύστερα από από-
φαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, να ασκούν διδακτι-
κό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επι-
στηµονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τοµείς του
ίδιου Τµήµατος και σε περισσότερα από ένα Τµήµατα
της ίδιας ή διαφορετικών Σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., ύστε-
ρα από αίτηµα του Τοµέα ή του Τµήµατος υποδοχής.

5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 ιδρύονται Κα-
τευθύνσεις Προχωρηµένου Εξαµήνου και καταργούνται,
συγχωνεύονται ή κατατέµνονται Εισαγωγικές Κατευ-
θύνσεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρηµένου Εξα-
µήνου σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι.. Με τη διαδικασία
των παραγράφων 2 και 3 µετονοµάζονται Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρηµένου
Εξαµήνου σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι.. Οι παρούσες
ρυθµίσεις καταλαµβάνουν και τις προβλεπόµενες στην
περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983
(Α΄ 173) Κατευθύνσεις ή Ειδικεύσεις. 

Άρθρο 11
Αυτοδυναµία Τµηµάτων και Σχολών

1. Τµήµατα αποκτούν αυτοδυναµία εφόσον: α) υπηρε-
τούν σε αυτά τουλάχιστον οκτώ (8) µέλη Δ.Ε.Π., από τα
οποία τουλάχιστον δύο (2) πρώτης βαθµίδας ή της βαθµί-
δας του αναπληρωτή και β) έχουν εγγραφεί σε αυτά φοι-
τητές. 

2. Σχολές αποκτούν αυτοδυναµία εφόσον τουλάχι-
στον δύο (2) από τα Τµήµατά τους, µε την επιφύλαξη του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9, εί-
ναι αυτοδύναµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ

Άρθρο 12
Όργανα του Ιδρύµατος

Τα όργανα του Ιδρύµατος είναι:
α) η Σύγκλητος, 
β) το Πρυτανικό Συµβούλιο, 
γ) ο Πρύτανης,
δ) οι Αντιπρυτάνεις.

Άρθρο 13
Σύγκλητος

1. Η Σύγκλητος αποτελείται από: 
α) Τον Πρύτανη.
β) Τους Αντιπρυτάνεις.
γ) Τους Κοσµήτορες των Σχολών.
δ) Τους Προέδρους των Τµηµάτων.
ε) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10%

του συνόλου των µελών της Συγκλήτου των περιπτώσε-
ων α΄ έως δ΄. Αν, µε βάση το παραπάνω ποσοστό, προ-
κύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται
στην προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι κάτω του
µισού (0,5) και στην επόµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι
µισό (0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών
είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατη-
γορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις
κατηγορίες των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υπο-
ψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται,

µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από
τους φοιτητές µε δικαίωµα συµµετοχής, µε γενική ψη-
φοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατη-
γορίας του Ιδρύµατος. 
στ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία α-

πό τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύµατος,
ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων

του Ιδρύµατος.
Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων στ΄ και ζ΄

εκλέγονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, µε άµεση,
µυστική και καθολική ψηφοφορία των µελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύµατος, από ενιαίο ψη-
φοδέλτιο ανά κατηγορία, για διετή θητεία και δυνατότη-
τα επανεκλογής για µία (1) ακόµη θητεία. 
Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα έστω

και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών,
των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών
υπαλλήλων.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, µπορεί να καλού-

νται και να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου εκπρόσω-
ποι των Συλλόγων του Μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,
Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φο-
ρείς που κρίνονται απαραίτητα για την ενηµέρωσή της.

2. Η Σύγκλητος έχει τις εξής αρµοδιότητες και όσες
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού
του Ιδρύµατος, καθώς και των λοιπών διατάξεων της κεί-
µενης νοµοθεσίας: 
α) χαράσσει τη στρατηγική, αναπτύσσει και εξειδικεύ-

ει τις αναγκαίες δράσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύµα-
τος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
και για τη διαµόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του
στο πλαίσιο της αποστολής του, ύστερα από εισήγηση
του Πρυτανικού Συµβουλίου,
β) καθορίζει τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την ακα-

δηµαϊκή στρατηγική και ανάπτυξη του Ιδρύµατος, επί τη
βάσει των οποίων το Πρυτανικό Συµβούλιο καταρτίζει
σχέδιο συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού. Η Σύ-
γκλητος εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια και παρακολουθεί
και ελέγχει την υλοποίηση των συµφωνιών σε ετήσια βά-
ση,
γ) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,
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δ) διατυπώνει σύµφωνη γνώµη προς τον Πρύτανη για
την κατανοµή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαι-
δευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ι-
δρύµατος, 
ε) υποβάλλει προτάσεις προς τον Πρύτανη για τη συ-

νεργασία του Ιδρύµατος µε εκπαιδευτικά ή µορφωτικά Ι-
δρύµατα και επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
στ) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος

και τις τροποποιήσεις τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 8,
ζ) εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονοµικό προϋπολογι-

σµό του Α.Ε.Ι. και το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων,
τις τροποποιήσεις τους και τον τελικό οικονοµικό απολο-
γισµό, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συµβουλί-
ου,
η) εγκρίνει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτή-

των και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύµατος,
θ) εποπτεύει την Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης

Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. και επιλέγει ή/και παύει α-
πό τα καθήκοντά τους τα µέλη του Διοικητικού Συµβου-
λίου και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, 
ι) γνωµοδοτεί για τη συγχώνευση, κατάτµηση, µετονο-

µασία, κατάργηση και µεταβολή έδρας του οικείου Α.Ε.Ι.,
καθώς και για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, κα-
τάτµηση, µετονοµασία και µεταβολή έδρας Σχολής ή
Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι., 
ια) αποφασίζει για την ίδρυση Τοµέων και για επιγενό-

µενες µεταβολές σε αυτούς,
ιβ) χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική

του Ιδρύµατος, µεριµνώντας για τη διασφάλιση και τη
διαρκή αναβάθµιση της ποιότητάς τους, και συγκροτεί τη
Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύµατος
(ΜΟ.ΔΙ.Π.),
ιγ) εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση της οικείας Κοσµη-

τείας, µετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµα-
τος, τα καταρτιζόµενα για πρώτη φορά και τα επικαιρο-
ποιηµένα µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών µελών, τα
οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης,
µονιµοποίησης και ανανέωσης της θητείας µελών
Δ.Ε.Π.,
ιδ) συγκροτεί τα εκλεκτορικά σώµατα για τις διαδικα-

σίες εκλογής, εξέλιξης, µονιµοποίησης και ανανέωσης
της θητείας µελών Δ.Ε.Π. των µη αυτοδύναµων Τµηµά-
των του Ιδρύµατος, µετά από εισήγηση της προσωρινής
Συνέλευσης Τµήµατος,
ιε) εγκρίνει τον Κανονισµό Σπουδών πρώτου, δεύτε-

ρου και τρίτου κύκλου,
ιστ) αποφασίζει την ίδρυση Κέντρου Επιµόρφωσης και

Δια Βίου Μάθησης και εγκρίνει τον Κανονισµό Σπουδών
του, ορίζει τον Διευθυντή του Κέντρου ύστερα από εισή-
γηση του Προέδρου του, που διατυπώνεται ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου του Κέντρου, και εγκρίνει τον ε-
τήσιο οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό του
Κέντρου, και καταρτίζει τον τετραετή αναπτυξιακό προ-
γραµµατισµό του,
ιζ) εγκρίνει το περιεχόµενο όλων των προγραµµάτων

σπουδών του Ιδρύµατος,
ιη) αποφασίζει την ίδρυση προγραµµάτων µεταπτυχια-

κών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης
του οικείου Τµήµατος, και αποφαίνεται για κάθε ζήτηµα
ακαδηµαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονοµικού
χαρακτήρα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο νόµο, για τα
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών,

ιθ) αποφασίζει για την ίδρυση και οργάνωση προγραµ-
µάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνερ-
γασία µε άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συµπεριλαµβανοµένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και
του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας
Αθηνών,
κ) αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης

του οικείου Τµήµατος, την οργάνωση προγραµµάτων
δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία µε
αναγνωρισµένα ως οµοταγή Ιδρύµατα και ερευνητικά κέ-
ντρα της αλλοδαπής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρ-
θρο 32 και µε την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδα-
φίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 43,
κα) αποφασίζει τη διοργάνωση, συνολικά ή εν µέρει,

προγραµµάτων πρώτου κύκλου σπουδών σε ξένη γλώσ-
σα σε συνεργασία µε το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελ-
λάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης
του οικείου Τµήµατος, 
κβ) αποφασίζει για το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο συµπε-

ριλαµβανοµένων και των εξεταστικών περιόδων,
κγ) αποφασίζει για την προσωρινή διακοπή της λει-

τουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύµατος για
εκτάκτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφάλειας και
φυσικών καταστροφών, καθώς και για τη λειτουργία συλ-
λογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών, 
κδ) εγκρίνει µέτρα που λαµβάνονται από τον Πρύτανη

για την αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων, 
κε) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων τη δηµιουργία νέων θέσεων µελών
Δ.Ε.Π., ύστερα από πρόταση των Κοσµητειών των οικεί-
ων Σχολών που υποβάλεται ύστερα από εισήγηση των
Συνελεύσεων των οικείων Τµηµάτων. Επίσης, κατανέµει
στα Τµήµατα τον συνολικό αριθµό των θέσεων µελών
Δ.Ε.Π. που εγκρίνονται, 
κστ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων τη δηµιουργία νέων θέσεων Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ύστερα από πρόταση των Κοσµητει-
ών των οικείων Σχολών και εισήγηση των Συνελεύσεων
των οικείων Τµηµάτων. Επίσης, κατανέµει και ανακατα-
νέµει στα Τµήµατα ή στις Σχολές το συνολικό αριθµό
των θέσεων που εγκρίνονται,
κζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων τη δηµιουργία νέων θέσεων διοικητικού
προσωπικού, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη,
κη) κατανέµει στα Τµήµατα τις θέσεις µε τις αντίστοι-

χες πιστώσεις του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσω-
πικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του
άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), αντίστοιχα, 
κθ) ορίζει Κοσµήτορα Σχολής ή Πρόεδρο Τµήµατος,

προερχόµενο από την οικεία Σχολή ή το οικείο Τµήµα, α-
ντίστοιχα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τα α-
ξιώµατα αυτά, 
λ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση

θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της, ύστερα
από εισήγηση του Πρυτανικού Συµβουλίου,
λα) αναθέτει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, µε πλει-

οψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των µελών
της, την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων της, για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, στο Πρυτανικό Συµβού-
λιο, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, 
λβ) εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονοµικό προϋπολο-

γισµό και τον τελικό οικονοµικό απολογισµό του Ιδρύµα-
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τος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράµµατος δη-
µοσίων επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Πρυτανικού
Συµβουλίου. Στον προϋπολογισµό κατανέµονται οι πι-
στώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δρα-
στηριότητες του Ιδρύµατος στο πλαίσιο της αντίστοιχης
συµφωνίας προγραµµατικού σχεδιασµού και της εισήγη-
σης του Πρυτανικού Συµβουλίου, 
λγ) απονέµει τους τίτλους του Επίτιµου Διδάκτορα,

του Οµότιµου και του Επίτιµου Καθηγητή, µετά από εισή-
γηση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος,
λδ) µεριµνά για τη λήψη µέτρων που διασφαλίζουν την

πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύµατος ατόµων µε ανα-
πηρία, καθώς και την προσβασιµότητα των φοιτητών µε
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδα-
σκαλία και τα προτεινόµενα συγγράµµατα των τριών κύ-
κλων σπουδών,
λε) αποφασίζει για τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοι-

νά µαθήµατα Τµηµάτων της Σχολής µε άλλα Τµήµατα
της ίδιας ή άλλης Σχολής,
λστ) ασκεί όσες αρµοδιότητες δεν ανατίθενται από το

νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύµατος.
3. Με απόφαση της οικείας Συγκλήτου, µπορεί τα

Α.Ε.Ι. να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης µεταφορικών
µέσων για µεταφορά φοιτητών, συµβάσεις καθαριότη-
τας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους
και κάθε άλλη σύµβαση που αποβλέπει στην εξυπηρέτη-
ση των ειδικότερων αναγκών τους. Με απόφαση της Συ-
γκλήτου είναι δυνατή η µεταφορά πιστώσεων από τον
τακτικό προϋπολογισµό, τα οποία αφορούν σε υπηρε-
σίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης και λοιπές α-
ναγκαίες υπηρεσίες, στην Εταιρία Διαχείρισης και Αξιο-
ποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος. Για τη µετα-
φορά των ανωτέρω κονδυλίων ο Πρύτανης καταθέτει αι-
τιολογηµένη και κοστολογηµένη πρόταση στη Σύγκλητο,
ως προς την αναγκαιότητα κάλυψης των κατά περίπτω-
ση αναγκών, την εξοικονόµηση πόρων, την επιτάχυνση
των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπη-
ρεσιών που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια. Η Εται-
ρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου
Ιδρύµατος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τα
ανωτέρω κονδύλια αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση
των σκοπών για τους οποίους µεταφέρονται προς όφε-
λος του Ιδρύµατος και να συνάπτει τις σχετικές συµβά-
σεις µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Μέσα στο πρώτο τρί-
µηνο κάθε οικονοµικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και
Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλλει στη Σύγκλητο, προς
έγκριση, λεπτοµερή έκθεση πεπραγµένων για την αξιο-
ποίηση των κονδυλίων που της διατέθηκαν κατά το
προηγούµενο οικονοµικό έτος.

Άρθρο 14
Πρυτανικό Συµβούλιο

1. Το Πρυτανικό Συµβούλιο αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται

και προέρχεται από τους εκλεγµένους φοιτητές που µε-
τέχουν στη Σύγκλητο, 
δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που µε-

τέχει στη Σύγκλητο.
Το Πρυτανικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί

νόµιµα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος
των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ
της οποίας τάχθηκε ο Πρύτανης. 

2. Το Πρυτανικό Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες
και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κα-
νονισµού του Ιδρύµατος:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανά-

πτυξη του Ιδρύµατος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο και για την διαµόρφωση της ιδιαίτερης
φυσιογνωµίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, 
β) καταρτίζει το σχέδιο συµφωνιών προγραµµατικού

σχεδιασµού, µε βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις
κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύµατος,
γ) καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο τακτικό οι-

κονοµικό προϋπολογισµό και τον τελικό οικονοµικό απο-
λογισµό του Ιδρύµατος, καθώς και τους αντίστοιχους
του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, τους υποβάλ-
λει προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρ-
µογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου. Στον
προϋπολογισµό κατανέµονται οι πιστώσεις στις εκπαι-
δευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ι-
δρύµατος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συµφωνίας προ-
γραµµατικού σχεδιασµού,
δ) εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισµού και

Εσωτερικού Κανονισµού του Ιδρύµατος, τα οποία υπο-
βάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος,
ε) εισηγείται στη Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών

προς µελέτη ή διεκπεραίωση θεµάτων που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητές της,
στ) έχει την ευθύνη της τήρησης των νόµων, του Ορ-

γανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού, 
ζ) µεριµνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρε-

σιών του Ιδρύµατος και τοποθετεί το διοικητικό προσω-
πικό σε αυτές,
η) εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανοµή και την ανα-

κατανοµή στα Τµήµατα των θέσεων µελών Δ.Ε.Π., 
θ) ασκεί τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του ανα-

θέτει, για συγκεκριµένο χρόνο, µε αιτιολογηµένη από-
φασή της, η Σύγκλητος.

3. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συµβουλίου κοινοποι-
ούνται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη τους στη Σύ-
γκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του οικείου
Ιδρύµατος. 

Άρθρο 15
Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις

1. α) Ως Πρύτανης εκλέγεται µέλος Δ.Ε.Π., πρώτης
βαθµίδας του οικείου Ιδρύµατος για θητεία τεσσάρων (4)
ετών. Η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορί-
ζεται στην προκήρυξη. Αντιπρύτανης εκλέγεται µέλος
Δ.Ε.Π., πρώτης βαθµίδας ή της βαθµίδας του αναπληρω-
τή του οικείου Ιδρύµατος για ίδια θητεία. 
β) Δικαίωµα υποψηφιότητας για τα αξιώµατα του Πρύ-

τανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι τελούν σε καθε-
στώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας
των εκλογών και κατά την προηγούµενη τριετία. Δεν επι-
τρέπεται να είναι υποψήφιοι τα µέλη Δ.Ε.Π. που αποχω-
ρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ανώτα-
του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόµε-
νης θέσης. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει
ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώµατα.
γ) Στα Α.Ε.Ι. που έχουν περισσότερα από είκοσι (20)

Τµήµατα ή έχουν λιγότερα από είκοσι (20) Τµήµατα, αλ-
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λά λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές
έδρες εκλέγονται τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις µε τους ε-
ξής τοµείς ευθύνης: 
αα. ο Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοι-

τητικής Μέριµνας,
ββ. ο Αντιπρύτανης Οικονοµικών, Προγραµµατισµού

και Ανάπτυξης,
γγ. ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος

προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύµα-
τος, και
δδ. ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευ-

σης.
Στα Α.Ε.Ι. που έχουν µέχρι και είκοσι (20) Τµήµατα και

δεν υπάγονται στην προηγούµενη περίπτωση εκλέγο-
νται τρεις (3) Αντιπρυτάνεις µε τους εξής τοµείς ευθύ-
νης: 
αα. ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευ-

σης, 
ββ. ο Αντιπρύτανης Οικονοµικών, Προγραµµατισµού

και Ανάπτυξης και
γγ. ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδη-

µαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας, ο οποίος
προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύµα-
τος.
δ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και

να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόµενη θητεία στο αξίωµα
του Πρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι
υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώµατα του Πρύτανη και
του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες,
συνολικά.

2. Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνε-
ται µε δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περι-
λαµβάνουν τα ονόµατα όλων των υποψήφιων Πρυτάνε-
ων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σηµειώ-
νουν την προτίµησή τους για έναν µόνον από τους υπο-
ψηφίους Πρυτάνεις και για έναν µόνον από τους υποψη-
φίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνοµά του. 

3. α) Το σώµα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτα-
νη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: αα) από το σύνολο
των µελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος (πρώτη οµάδα εκλεκτό-
ρων) και ββ) από το σύνολο των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,
Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύµατος
(δεύτερη οµάδα εκλεκτόρων). 
β) Ο αριθµός των έγκυρων ψήφων που λαµβάνει ο κά-

θε υποψήφιος είναι το άθροισµα των παρακάτω επιµέ-
ρους συνόλων: 
αα) των έγκυρων ψήφων των µελών της πρώτης οµά-

δας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριµένο υποψή-
φιο και 
ββ) των µελών της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων πολ-

λαπλασιαζόµενου µε τον αριθµό των έγκυρων ψήφων
των µελών της δεύτερης οµάδας εκλεκτόρων που ψήφι-
σαν το συγκεκριµένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόµενου
µε 0,2 και διαιρούµενου µε το συνολικό αριθµό των µε-
λών της δεύτερης οµάδας εκλεκτόρων. 

Αν από το παραπάνω άθροισµα των έγκυρων ψήφων
προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται
στην προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι κάτω του
µισού (0,5) και στην επόµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι
µισό (0,5) ή άνω του µισού.
γ) Στο εκλεκτορικό σώµα επιτρέπεται να συµµετέχουν

µέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη οµάδα εκλεκτόρων) που απουσιά-
ζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απου-
σίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή

ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ι-
σχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης οµά-
δας της περίπτωσης α΄. 

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτα-
νη και Αντιπρυτάνεων γίνεται από τον υπηρετούντα Πρύ-
τανη τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του.
Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσµία, η αρµοδιότητα
της προκήρυξης περιέρχεται στη Σύγκλητο και αν αυτή
αδρανεί για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών, η
εν λόγω αρµοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Πρύτανης ή η Σύ-
γκλητος, κατά περίπτωση, µεριµνά για την ανάρτηση της
προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και λαµβά-
νει τα αναγκαία µέτρα για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµο-
σιοποίηση της προκήρυξης.

5. Υποψηφιότητες για το αξίωµα του Πρύτανη και του
Αντιπρύτανη υποβάλλονται, µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται στην προκήρυξη, στον Πρύτανη ή στη Σύγκλη-
το, αν έχει περιέλθει σε αυτήν η αρµοδιότητα της προκή-
ρυξης των εκλογών, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 4. 

6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
έχει επταµελής ή πενταµελής Κεντρική Εφορευτική Επι-
τροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Τα τακτικά
και τα αναπληρωµατικά µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής είναι µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος και ορίζονται
µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, ύστερα από ει-
σήγηση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας. Πρόεδρος
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτε-
ρης βαθµίδας αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Ε-
φορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις
των ενδιαφεροµένων, εξετάζει την εκλογιµότητα και α-
νακηρύσσει τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτά-
νεις µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από τον ορισµό
της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει
το αποτέλεσµα. Αν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µέ-
σα στην ανωτέρω προθεσµία των δύο (2) εργάσιµων η-
µερών, διαπιστώσει ότι ο αριθµός των υποψήφιων Αντι-
πρυτάνεων είναι µικρότερος από τον αριθµό των εκλόγι-
µων θέσεων, οι εκλογές Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων µα-
ταιώνονται και επαναπροκηρύσσονται µέσα σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της διαπίστωσης. Αν
εκ νέου διαπιστωθεί ότι ο αριθµός των υποψήφιων Αντι-
πρυτάνεων είναι µικρότερος από τον αριθµό των εκλόγι-
µων θέσεων, οι εκλογές διενεργούνται µε όσους έθεσαν
υποψηφιότητα και ο νέος Πρύτανης ορίζει τα πρόσωπα
που καταλαµβάνουν τις θέσεις που αποµένουν.

7. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και διεξάγεται
µε κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Πρυτάνεις
και Αντιπρυτάνεις, σε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος
τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής
ψηφοφορίας την ακριβώς επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

8. Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρω-
σε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία σύµφωνα µε
τα ανωτέρω ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική δια-
δικασία επαναλαµβάνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα
µεταξύ των υποψηφίων που καταλαµβάνουν την πρώτη
και τη δεύτερη θέση ή µεταξύ των ισοψηφούντων στην
πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία µε
κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαµβάνεται
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η εκλογική διαδικασία µε κάλπη. Στην πρώτη άγονη δια-
δικασία µε κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας ή αν
δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Ε-
φορευτική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει την εκλο-
γική διαδικασία µέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία επτά (7) εργάσιµων η-
µερών από την εποµένη της άγονης εκλογικής διαδικα-
σίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συ-
γκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ι-
σοψηφίας, επαναλαµβάνεται, οµοίως µέσω ηλεκτρονι-
κής ψήφου, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υ-
ποψηφίων που καταλαµβάνουν την πρώτη και τη δεύτε-
ρη θέση ή µεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση.
Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαµβάνε-
ται αυτή, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόµε-
νη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που
συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψή-
φων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ε-
νώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρ-
χει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκε-
ντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψή-
φων της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθο-
ρίζονται οι σχετικές λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

9. Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις ή οι τρεις, κα-
τά περίπτωση, υποψήφιοι που συγκέντρωσαν, µε βάση
τον προβλεπόµενο στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
3 τρόπο υπολογισµού, τον µεγαλύτερο αριθµό των έγκυ-
ρων ψήφων. Επί ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιµη θέ-
ση, η εκλογική διαδικασία επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην παράγραφο 8.

10. Για την, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγρά-
φους, εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, κα-
θώς και για τον ορισµό των Αντιπρυτάνεων, σύµφωνα µε
τις προηγούµενες παραγράφους, εκδίδεται σχετική δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 

11. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται
να κατέχουν συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσω-
που οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις
θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και
Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη
είναι ασυµβίβαστη µε κάθε επαγγελµατική ενασχόληση
εκτός του Ιδρύµατος.

12. Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί, εκλείψει για οποιονδή-
ποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα τρία (3)
πρώτα έτη της θητείας του, για την µέχρι τη λήξη της
προκηρυχθείσας θητείας χρονική περίοδο, διενεργού-
νται από τη Σύγκλητο, εκλογές για την ανάδειξη Πρύτα-
νη. Η θητεία του νέου Πρύτανη θεωρείται πλήρης και συ-
νιστά κώλυµα εκλογιµότητας για δεύτερη συνεχόµενη
θητεία στο αξίωµα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Το
προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύει αν η εκλογή έλαβε χώ-
ρα κατά το τρίτο έτος της προκηρυχθείσας θητείας και α-
ναδείχθηκε Πρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό
που κατείχε το αξίωµα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει
να συντρέχουν σωρευτικά. 
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, κα-

θώς και αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιον-
δήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της
θητείας του, καθώς και αν απουσιάζει ή προσωρινά κω-
λύεται, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Αντιπρύτανης, σύµ-

φωνα µε τη σειρά αναπλήρωσης που ο Πρύτανης έχει ο-
ρίσει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την περίπτωση θ΄
της παραγράφου 15. Αντιπρύτανης που αρνείται να ανα-
πληρώσει τον Πρύτανη σύµφωνα µε το προηγούµενο ε-
δάφιο εκπίπτει του αξιώµατος του Αντιπρύτανη. Ο Αντι-
πρύτανης, που αναλαµβάνει καθήκοντα Πρύτανη, καθώς
και όποιος εκπίπτει σύµφωνα µε το προηγούµενο εδά-
φιο, αναπληρώνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 13. Αν για οποιονδήποτε λό-
γο καθίσταται ανέφικτη η αναπλήρωση Πρύτανη για χρο-
νικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών, κα-
θήκοντα Πρύτανη ασκεί µέχρι την αναπλήρωσή του το
αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας. Επί ίδιας η-
µεροµηνίας πράξεων διορισµού στην οικεία βαθµίδα, διε-
νεργείται κλήρωση ενώπιον της Συγκλήτου. Ο Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εκδίδει σχετική
διαπιστωτική πράξη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

13. Αν Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιον-
δήποτε λόγο, την κενωθείσα θέση καταλαµβάνει, µε α-
πόφαση της Συγκλήτου, ο επόµενος στη σειρά εκλογι-
κής κατάταξης υποψήφιος Αντιπρύτανης, για τη χρονική
περίοδο µέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ή
εκλιπόντος Αντιπρύτανη. Ελλείψει επόµενου στη σειρά
εκλογικής κατάταξης υποψηφίου, καθώς και σε περίπτω-
ση ακύρωσης της εκλογής Αντιπρύτανη: α) αν η ανάγκη
ανακύψει κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας των
Πρυτανικών Αρχών, για τη χρονική περίοδο µέχρι τη λή-
ξη της θητείας τους, διενεργούνται, εκλογές από τον
Πρύτανη για την ανάδειξη Αντιπρύτανη, και, αν ο Πρύτα-
νης αδρανεί για χρονικό διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών, οι εκλογές διενεργούνται από τη Σύγκλητο και
αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) η-
µερών, η εν λόγω αρµοδιότητα περιέρχεται στον Υπουρ-
γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, β) αν κανένας
δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωµα του Αντιπρύ-
τανη ή αν η ανάγκη ανακύψει κατά το τελευταίο έτος
της ανωτέρω θητείας, την κενωθείσα θέση καταλαµβά-
νει το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας και,
ελλείψει µέλους Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας, το αρχαιότε-
ρο µέλος Δ.Ε.Π. της βαθµίδας του αναπληρωτή. Μέχρι
τη διενέργεια εκλογών ή ανάθεση καθηκόντων, σύµφω-
να µε τα ανωτέρω, καθώς και αν απουσιάζει ή προσωρι-
νά κωλύεται, τα καθήκοντα του παραιτηθέντος ή εκλιπό-
ντος Αντιπρύτανη ασκεί ο Πρύτανης. Σε κάθε περίπτωση
ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εκδί-
δει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις της
παρούσας παραγράφου, η θητεία στο αξίωµα του Αντι-
πρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά κώλυµα εκλογι-
µότητας για δεύτερη συνεχόµενη θητεία στο αξίωµα αυ-
τό. Το προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύει αν συντρέχει η
περίπτωση β΄ του δεύτερου εδαφίου της παρούσας πα-
ραγράφου ή αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το τρίτο έτος
της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Αντιπρύ-
τανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το α-
ξίωµα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά. 

14. Αν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωµάτων παραιτη-
θεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη νέου οργάνου απαιτείται
να γίνει µε εκλογές, οι εκλογές διενεργούνται το αργό-
τερο µέσα σε ένα (1) µήνα από την κένωση της θέσης.

15. Ο Πρύτανης έχει τις εξής αρµοδιότητες και όσες
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νό-
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µου, του Οργανισµού, του Εσωτερικού Κανονισµού, κα-
θώς και των λοιπών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας: 
α) προΐσταται του Ιδρύµατος, έχει την ευθύνη για την

εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του, είναι διατάκτης
των δαπανών του Ιδρύµατος και µεριµνά για τη συνεργα-
σία των οργάνων του Ιδρύµατος, των διδασκόντων και
των φοιτητών,
β) εκπροσωπεί το Ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως,
γ) συγκαλεί την Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συµβού-

λιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των
εργασιών τους και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφά-
σεών τους. Ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων που πρόκει-
ται να συζητηθούν στα παραπάνω όργανα µέλος της Συ-
γκλήτου ή τον αρµόδιο Αντιπρύτανη, αντίστοιχα, και ει-
σηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει ορίσει άλλον
εισηγητή,
δ) µπορεί να µετέχει στις συνεδριάσεις όλων των συλ-

λογικών οργάνων του Ιδρύµατος, χωρίς δικαίωµα ψή-
φου,
ε) συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύ-

µατος, όταν αυτό παραλείπει παρανόµως να λάβει απο-
φάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίω-
µα ψήφου,
στ) καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο απολογι-

σµό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας
του Ιδρύµατος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη
Σύγκλητο,
ζ) προκηρύσσει, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευ-

σης Τµήµατος και βάσει των εγκεκριµένων πιστώσεων,
τις θέσεις µελών Δ.Ε.Π., διενεργώντας και το σχετικό έ-
λεγχο νοµιµότητας, 
η) µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα

της Κυβερνήσεως, καθορίζει τη σειρά µε την οποία τον
αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις αν απουσιάζει ή κωλύε-
ται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του και ύστερα
από έγκριση της Συγκλήτου, τον τοµέα ευθύνης και τις
επιµέρους αρµοδιότητες του κάθε Αντιπρύτανη,
θ) εκδίδει τις πράξεις διορισµού, υπηρεσιακών µεταβο-

λών και αδειών του προσωπικού του Ιδρύµατος, καθώς
και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητι-
κής κρίσης,
ι) ορίζει τον υπεύθυνο του Ιδρύµατος για το πληροφο-

ριακό σύστηµα που υποστηρίζει τις διαδικασίες κρίσης
των µελών Δ.Ε.Π.,
ια) µπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής εγ-

γράφων στους προϊσταµένους των υπηρεσιών του Ιδρύ-
µατος,
ιβ) µπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του Ιδρύ-

µατος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του Ιδρύ-
µατος,
ιγ) λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπι-

ση επειγόντων ζητηµάτων, όταν τα αρµόδια όργανα διοί-
κησης του Ιδρύµατος αδυνατούν να λειτουργήσουν και
να λάβουν αποφάσεις,
ιδ) είναι υπεύθυνος για την προστασία και ασφάλεια

του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύµατος.

Άρθρο 16
Όργανα της Σχολής

Τα όργανα της Σχολής είναι: 
α) η Γενική Συνέλευση, 
β) η Κοσµητεία,
γ) ο Κοσµήτορας.

Άρθρο 17
Γενική Συνέλευση Σχολής

1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
α) Τον Κοσµήτορα της Σχολής.
β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10%

του συνόλου των µελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής
των περιπτώσεων α΄ και β΄. Αν, µε βάση το παραπάνω
ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυ-
λοποιείται στην προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν εί-
ναι κάτω του µισού (0,5) και στην επόµενη ακέραιη µονά-
δα, όταν είναι µισό (0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι
των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος
για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνο-
λικά για τις κατηγορίες των µεταπτυχιακών φοιτητών και
των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται,

µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από
τους φοιτητές, µε δικαίωµα συµµετοχής, µε γενική ψη-
φοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατη-
γορίας της Σχολής. 
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από

τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποί-
οι εκλέγονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για διετή
θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφο-
δέλτιο ανά κατηγορία, µε άµεση, µυστική και καθολική
ψηφοφορία των µελών της οικείας κατηγορίας προσωπι-
κού της Σχολής. 
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λει-

τουργεί νόµιµα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί
οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.

2. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει όσες αρµοδιό-
τητες της αναθέτει ο νόµος, ο Οργανισµός και ο Εσωτε-
ρικός Κανονισµός, καθώς και εκείνες που δεν ανατίθε-
νται σε άλλα όργανα της Σχολής. 

Άρθρο 18
Κοσµητεία

1. Η Κοσµητεία αποτελείται από: 
α) Τον Κοσµήτορα της Σχολής.
β) Τους Προέδρους των Τµηµάτων.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10%

του συνόλου των µελών της Κοσµητείας των περιπτώσε-
ων α΄ και β΄. Αν, µε βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύ-
πτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην
προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι κάτω του µι-
σού (0,5) και στην επόµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι
µισό (0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών
είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατη-
γορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις
κατηγορίες των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υπο-
ψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, µαζί µε τους

αναπληρωτές τους, µε γενική ψηφοφορία από το σύνο-
λο των φοιτητών µε δικαίωµα συµµετοχής της οικείας
κατηγορίας της Σχολής, για ετήσια θητεία. 
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από

τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποί-
οι εκλέγονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, µε άµε-
ση, µυστική και καθολική ψηφοφορία των µελών της οι-
κείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής, για διετή θη-
τεία και δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλ-
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τιο ανά κατηγορία. Η Κοσµητεία της Σχολής συγκροτεί-
ται και λειτουργεί νόµιµα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί
εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για τα θέµατα

της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3, όταν αφορούν
στις σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου.

2. Αν η Σχολή έχει ένα µόνο Τµήµα, η Κοσµητεία απο-
τελείται από τον Κοσµήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη
Προέδρου Τµήµατος, από τρία (3) εκλεγµένα από τη Γε-
νική Συνέλευση της Σχολής µέλη Δ.Ε.Π., από δύο (2) εκ-
προσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία
των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγο-
ρίες των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων
διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκ-
προσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα µέλη Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Οι εκπρόσωποι των φοι-
τητών και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγο-
νται, αντίστοιχα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις περι-
πτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και η Κοσµητεία
συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα έστω και αν δεν έ-
χουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι αυτοί. Τα θέµατα που αφο-
ρούν στην εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζο-
νται µε απόφαση του Πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Στην Κοσµητεία ανήκουν οι εξής αρµοδιότητες και
όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, του Οργανισµού, του Εσωτερικού Κανονι-
σµού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµο-
θεσίας: 
α) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής

και των Τµηµάτων της,
β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πο-

λιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο
πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύµατος, και προβαίνει σε
τακτικό απολογισµό των σχετικών δραστηριοτήτων,
γ) επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων

των Τµηµάτων για τη δηµιουργία νέων θέσεων µελών
Δ.Ε.Π., καθώς και µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και
υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο,
δ) κατανέµει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογι-

σµού στα Τµήµατα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές, στα
Μουσεία και στα Γυµναστήρια της Σχολής, όταν αυτά
δεν ανήκουν σε Τµήµατα, σύµφωνα µε τις αποφάσεις
της Συγκλήτου,
ε) εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά µα-

θήµατα Τµηµάτων της Σχολής µε άλλα Τµήµατα της ί-
διας ή άλλης Σχολής,
στ) διατυπώνει γνώµη για τον προγραµµατικό σχεδια-

σµό του Ιδρύµατος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχο-
λή,
ζ) οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και

τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσµητείας,
η) προτείνει στη Σύγκλητο δηµιουργία νέων θέσεων

µελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων
των οικείων Τµηµάτων,
θ) λαµβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών

µεταξύ Τµηµάτων της Σχολής ή µε Τµήµατα άλλων Σχο-
λών, προκειµένου να ενισχυθεί η διεπιστηµονικότητα
των προγραµµάτων σπουδών.

Άρθρο 19
Κοσµήτορας

1. α) Κοσµήτορας εκλέγεται µέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθ-

µίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της οικεί-
ας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι µέλη Δ.Ε.Π.

που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης
του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκη-
ρυσσόµενης θέσης.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσµήτορα για δεύτερη συνε-

χόµενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά. 
2. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσµήτορα α-

παρτίζεται: α) από το σύνολο των µελών Δ.Ε.Π. της οι-
κείας Σχολής (πρώτη οµάδα εκλεκτόρων) και β) από το
σύνολο των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικεί-
ας Σχολής (δεύτερη οµάδα εκλεκτόρων). Οι περιπτώσεις
β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 ισχύουν και
για την εκλογή Κοσµήτορα.

3. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσµή-
τορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσµήτορα τρεις (3)
µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Αν δεν τηρηθεί
η ανωτέρω προθεσµία η αρµοδιότητα της προκήρυξης
περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσµήτορας ή ο Πρύτα-
νης, κατά περίπτωση, µεριµνά για την ανάρτηση της
προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύµατος και της
οικείας Σχολής και λαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο
για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της προκήρυ-
ξης.

4. Υποψηφιότητες για το αξίωµα του Κοσµήτορα υπο-
βάλλονται από τους ενδιαφερόµενους, εντός της προθε-
σµίας που ορίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσµήτορα ή
τον Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρµοδιότητα
της προκήρυξης των εκλογών, σύµφωνα µε το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 3. 

5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
έχει πενταµελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µε ισά-
ριθµα αναπληρωµατικά µέλη, η οποία ορίζεται µε απόφα-
ση του Κοσµήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες η-
µέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας και αποτε-
λείται από µέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Αν δεν τηρηθεί η α-
νωτέρω προθεσµία η σχετική αρµοδιότητα περιέρχεται
στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Ε-
πιτροπής είναι το ανώτερης βαθµίδας αρχαιότερο µέλος
Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της πα-
ραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, εξετάζει την
εκλογιµότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσµήτο-
ρες µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την συγκρό-
τησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδί-
δει το αποτέλεσµα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο ο-
ποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

6. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και διεξάγεται
µε κάλπη σε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος, τέτοια που
να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας
την ακριβώς επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

7. Κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέ-
ντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2. Αν κα-
νείς από τους υποψήφιους Κοσµήτορες δεν συγκεντρώ-
σει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε
περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµβάνεται σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου
15. 
Αν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν

συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυ-
ρων ψήφων της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων.

8. Ο Κοσµήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρό-
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νως το αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου οργάνου του οικεί-
ου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή
Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

9. Ο Κοσµήτορας αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρι-
νά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από
τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τµήµατος της Σχολής, µε βάση
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης
εκλογής του στο αξίωµα αυτό. Επί Προέδρων ίδιας αρ-
χαιότητας, τον Κοσµήτορα αναπληρώνει το αρχαιότερο
από αυτούς µέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας, και, ελλεί-
ψει µελών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας, το αρχαιότερο µέ-
λος Δ.Ε.Π. της βαθµίδας του αναπληρωτή. Επί ίδιας ηµε-
ροµηνίας πράξεων διορισµού στην οικεία βαθµίδα, διε-
νεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της
Σχολής. 

10. Αν ο Κοσµήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποι-
ονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2)
πρώτα έτη της θητείας του για τη µέχρι τη λήξη της θη-
τείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύ-
τανη εκλογές για την ανάδειξη Κοσµήτορα, το αργότερο
µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την κέ-
νωση της θέσης. Η θητεία του νέου Κοσµήτορα θεωρεί-
ται πλήρης, εκτός αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύ-
τερο έτος της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε
Κοσµήτορας πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατεί-
χε το αξίωµα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέ-
χουν σωρευτικά. 
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσµήτορας,

καθώς και αν ο Κοσµήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για ο-
ποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τη
διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκο-
ντα Κοσµήτορα ασκεί το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. πρώ-
της βαθµίδας της Σχολής. Επί περισσότερων µελών
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας ίδιας αρχαιότητας, διενεργείται
κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

11. Ο Κοσµήτορας έχει τις εξής αρµοδιότητες και όσες
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος,
του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού: 
α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την

Κοσµητεία, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως
εισηγητή των θεµάτων µέλος της Γενικής Συνέλευσης ή
της Κοσµητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών
τους και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει ορι-
στεί ως εισηγητής άλλο µέλος της Γενικής Συνέλευσης ή
της Κοσµητείας. Επίσης, µεριµνά για την εφαρµογή των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσµητεί-
ας,
β) επιβλέπει την εφαρµογή των Κανονισµών Σπουδών

των Τµηµάτων και την τήρηση του παρόντος νόµου, του
Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού,
γ) προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσµητείας,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση

συγκεκριµένων θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότη-
τές του, 
ε) συµµετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 32.

12. Ο Κοσµήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογι-
σµού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση
στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Άρθρο 20
Όργανα του Τµήµατος

Όργανα του Τµήµατος είναι: 
α) η Συνέλευση του Τµήµατος, 
β) το Διοικητικό Συµβούλιο και 
γ) ο Πρόεδρος του Τµήµατος.

Άρθρο 21
Συνέλευση Τµήµατος

1. Η Συνέλευση του Τµήµατος απαρτίζεται από:
α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, ως εξής:
αα. Από τους ανωτέρω, εφόσον ο αριθµός τους είναι

µικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Αν στο Τµήµα υπάρ-
χουν λιγότερα από πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π., η Γενική Συνέ-
λευση της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τµήµα, συµπλη-
ρώνει τα µέλη της ως τον αριθµό πέντε (5) από τουλάχι-
στον ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. των συγγενέστερων ως προς
το γνωστικό αντικείµενο Τµηµάτων. 
ββ. Αν τα µέλη Δ.Ε.Π. υπερβαίνουν τα τριάντα (30),

στη Συνέλευση µετέχουν τριάντα (30) εκπρόσωποι, οι ο-
ποίοι κατανέµονται στους Τοµείς ανάλογα µε το συνολι-
κό αριθµό των µελών Δ.Ε.Π. κάθε Τοµέα. Οι ανωτέρω εκ-
πρόσωποι εκλέγονται για ετήσια θητεία, κατ’ αναλογία
του αριθµού των µελών του Τοµέα σε κάθε βαθµίδα, µε
άµεση και µυστική ψηφοφορία όλων των µελών Δ.Ε.Π.
του Τοµέα. Στην τελευταία περίπτωση, τη διαδικασία για
την ανάδειξη των εκπροσώπων του Τοµέα στο Τµήµα κι-
νεί ο Διευθυντής του Τοµέα, τρεις (3) µήνες πριν από τη
λήξη της θητείας των εκπροσώπων του προηγούµενου έ-
τους.
β) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του

Τµήµατος και, εφόσον υπάρχουν Τοµείς, από τους Διευ-
θυντές των Τοµέων, οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται
στον αριθµό των τριάντα (30) µελών της περίπτωσης α΄. 
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15%

του συνόλου των µελών της Συνέλευσης του Τµήµατος
των περιπτώσεων α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι
περισσότερους των δέκα (10). Αν, µε βάση το παραπάνω
ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυ-
λοποιείται στην προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν εί-
ναι κάτω του µισού (0,5) και στην επόµενη ακέραιη µονά-
δα, όταν είναι µισό (0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι
των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος
των προπτυχιακών και ένας (1) των µεταπτυχιακών φοι-
τητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται,

µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από
τους φοιτητές, µε δικαίωµα συµµετοχής, µε γενική ψη-
φοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατη-
γορίας του Τµήµατος. 
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από

τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος, οι ο-
ποίοι εκλέγονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για ε-
τήσια θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο
ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, µε άµεση, µυστική και καθο-
λική ψηφοφορία όλων των µελών της οικείας κατηγο-
ρίας προσωπικού του Τµήµατος. 
Η Συνέλευση του Τµήµατος συγκροτείται και λειτουρ-

γεί νόµιµα έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων
γ΄ και δ΄ δεν έχουν εκλεγεί.
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Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για θέµατα
που αφορούν στις σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου.

2. Η Συνέλευση του Τµήµατος έχει τις εξής αρµοδιότη-
τες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, του Οργανισµού, του Εσωτερικού Κα-
νονισµού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας: 
α) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πο-

λιτική του Τµήµατος και την πορεία ανάπτυξής του, στο
πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύµατος,
β) γνωµοδοτεί για τα θέµατα της περίπτωσης α΄ της

παραγράφου 2 του άρθρου 8 και συντάσσει τον Εσωτερι-
κό Κανονισµό του Τµήµατος, στο πλαίσιο των κατευθύν-
σεων του Εσωτερικού Κανονισµού του Ιδρύµατος, 
γ) καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείµενο κάθε Το-

µέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικει-
µένου στο οποίο έχει διοριστεί µέλος Δ.Ε.Π., ύστερα α-
πό γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τοµέα,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 79 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
δ) ορίζει Διευθυντή Τοµέα όταν δεν υπάρχουν υποψη-

φιότητες,
ε) εισηγείται στην Κοσµητεία της Σχολής την οργάνω-

ση κοινών µαθηµάτων του Τµήµατος µε άλλα Τµήµατα
της ίδιας ή άλλης Σχολής, 
στ) συντάσσει τον οδηγό προγράµµατος σπουδών του

Τµήµατος,
ζ) απονέµει τους τίτλους σπουδών των προγραµµάτων

σπουδών που οργανώνει το Τµήµα,
η) κατανέµει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες

των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων, 
θ) αναθέτει αυτοδύναµο διδακτικό έργο στα µέλη

Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στις οικείες διατάξεις,
ι) εγκρίνει τα διανεµόµενα συγγράµµατα για κάθε µά-

θηµα του προγράµµατος σπουδών,
ια) συγκροτεί οµάδες για την εσωτερική αξιολόγηση

του Τµήµατος,
ιβ) εισηγείται στην Κοσµητεία της Σχολής τη δηµιουρ-

γία νέων θέσεων µελών Δ.Ε.Π. και µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π.,
ιγ) καταρτίζει και επικαιροποιεί τα µητρώα εσωτερικών

και εξωτερικών µελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδι-
κασίες εκλογής, εξέλιξης, µονιµοποίησης και ανανέω-
σης της θητείας µελών Δ.Ε.Π., τα οποία και υποβάλλει
προς έγκριση στη Σύγκλητο,
ιδ) εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων

µελών Δ.Ε.Π. και ασκεί τις προβλεπόµενες από το νόµο
αρµοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης µελών Δ.Ε.Π.
και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
ιε) αποφασίζει για την ένταξη µελών Δ.Ε.Π. σε καθε-

στώς µερικής απασχόλησης,
ιστ) γνωµοδοτεί για τη µετακίνηση µελών Δ.Ε.Π. από

και προς το Τµήµα,
ιζ) προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπι-

κού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαµβάνει από-
φαση περί της επιλογής, 
ιη) προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες

µεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους παρέχει κάθε δυ-
νατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδηµαϊκού έρ-
γου τους,
ιθ) εισηγείται στη Σύγκλητο την απονοµή τίτλων Επίτι-

µου Διδάκτορα, Οµότιµου και Επίτιµου Καθηγητή,
κ) κατανέµει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνη-

τικές και λοιπές δραστηριότητες του Τµήµατος,
κα) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίω-

ση συγκεκριµένων θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµο-
διότητές της.

Άρθρο 22
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί σε Τµήµατα
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό.
Στα Τµήµατα που δεν λειτουργεί Διοικητικό Συµβούλιο,
τις αρµοδιότητες του παρόντος ασκεί η Συνέλευση του
Τµήµατος.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του

Τµήµατος, 
β) τους Διευθυντές των Τοµέων, 
γ) έναν (1) από τους τρεις (3) εκλεγµένους εκπροσώ-

πους της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
21. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος συγκροτείται
και λειτουργεί νόµιµα έστω και αν δεν έχει εκλεγεί ο εκ-
πρόσωπος της παρούσας περίπτωσης.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση
του Τµήµατος ζητήµατα αρµοδιότητάς της και επεξεργά-
ζεται ζητήµατα που παραπέµπονται σε αυτό από την τε-
λευταία. Στην αρµοδιότητά του ανήκει, επίσης, κάθε θέ-
µα, πλην των αναφερόµενων στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 21, για το οποίο η κείµενη νοµοθεσία προβλέπει
την παροχή γνώµης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγη-
σης σε επίπεδο Τµήµατος.

Άρθρο 23
Πρόεδρος Τµήµατος

1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τµήµατος
εκλέγεται πλήρους απασχόλησης µέλος Δ.Ε.Π. πρώτης
βαθµίδας ή της βαθµίδας του αναπληρωτή του οικείου
Τµήµατος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν µέ-
λη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθµίδων µπορεί να θέσει υ-
ποψηφιότητα και επίκουρος. Αν δεν υπάρχουν υποψη-
φιότητες, ο Πρόεδρος του Τµήµατος ορίζεται από τη Σύ-
γκλητο µεταξύ των υπαρχόντων µελών Δ.Ε.Π. του Τµή-
µατος, µε προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθµίδες και
µέχρι τη βαθµίδα του Επίκουρου. 
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι µέλη Δ.Ε.Π.

που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης
του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκη-
ρυσσόµενης θητείας. 
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνε-

χόµενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν
µπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από
τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η ε-
κλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότε-
ρες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

2. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέ-
δρου γίνεται µε δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια,
που περιλαµβάνουν τα ονόµατα όλων των υποψήφιων
Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι
εκλογείς σηµειώνουν την προτίµησή τους για έναν µόνο
από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν µόνο από
τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από
το όνοµά τους. 

3. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο
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των µελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος (πρώτη οµάδα
εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος (δεύτερη οµά-
δα εκλεκτόρων). Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την
εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέ-
δρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος γίνεται από
τον Κοσµήτορα τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θη-
τείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσµία, η αρ-
µοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο
Κοσµήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, µεριµνά για
την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο
του Ιδρύµατος και της οικείας Σχολής και λαµβάνει κάθε
άλλο αναγκαίο µέτρο για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµο-
σιοποίηση της προκήρυξης. 

5. Υποψηφιότητες για το αξίωµα του Προέδρου και
του Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος υποβάλλονται α-
πό τους ενδιαφερόµενους, µέσα στην προθεσµία που ο-
ρίζεται στην προκήρυξη, στον Κοσµήτορα ή στον Πρύτα-
νη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρµοδιότητα της προ-
κήρυξης των εκλογών, σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της πα-
ραγράφου 4. 

6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
έχει τριµελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθ-
µους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, µε απόφαση του
Κοσµήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται α-
πό µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω
προθεσµία, η σχετική αρµοδιότητα περιέρχεται στον
Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο-
πής είναι το ανώτερης βαθµίδας αρχαιότερο µέλος
Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της πα-
ραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, εξετάζει την
εκλογιµότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέ-
δρους και Αναπληρωτές Προέδρους µέσα σε δύο (2) ερ-
γάσιµες ηµέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσµα και
το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστω-
τική πράξη εκλογής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

7. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και διεξάγεται
µε κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Προέδρους
και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιµη ηµέρα της ε-
βδοµάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επανα-
ληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόµενη εργάσιµη η-
µέρα.

8. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρω-
σε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3. Αν κανείς α-
πό τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτω-
ση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµβάνεται, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 15.
Αν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν

συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυ-
ρων ψήφων της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων.

9. Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρµόζε-
ται αναλόγως η παράγραφος 8. 

10. Ο Πρόεδρος Τµήµατος δεν επιτρέπεται να κατέχει
συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου οργάνου
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τη θέση Διευθυ-
ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 

11. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος έχει τις εξής αρµοδιό-
τητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, του Οργανισµού, του Εσωτερικού
Κανονισµού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας:
α) προΐσταται των υπηρεσιών του Τµήµατος και επο-

πτεύει την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και την τή-
ρηση των νόµων, του Οργανισµού και του Εσωτερικού
Κανονισµού,
β) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τµήµατος, καταρτίζει

την ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων
µέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της,
εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως ει-
σηγητής άλλο µέλος της Συνέλευσης και µεριµνά για
την εκτέλεση των αποφάσεών της,
γ) συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, καταρτίζει την η-

µερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και µερι-
µνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του,
δ) µεριµνά για την εφαρµογή του προγράµµατος σπου-

δών, συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων,
ε) επιµελείται την τήρηση των µητρώων επιστηµονι-

κών δηµοσιεύσεων του Τµήµατος,
στ) εκδίδει πράξεις ένταξης µελών Δ.Ε.Π. σε καθε-

στώς µερικής απασχόλησης,
ζ) διαβιβάζει στα προβλεπόµενα από το νόµο όργανα

γνώµες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τµήµα-
τος,
η) συγκροτεί επιτροπές για την µελέτη ή διεκπεραίω-

ση συγκεκριµένων θεµάτων της αρµοδιότητας του Τµή-
µατος,
θ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τµή-

µατος και τη διαβιβάζει στην Κοσµητεία,
ι) εκπροσωπεί το Τµήµα στη Σύγκλητο και πρέπει να ε-

νηµερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις απο-
φάσεις της Συγκλήτου.

12. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόε-
δρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο ή
προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή ε-
κλείψει µέχρι τη συµπλήρωση του υπολοίπου της θητεί-
ας.

Άρθρο 24
Όργανα µη αυτοδύναµων Τµηµάτων

1. Στα Τµήµατα Α.Ε.Ι. που δεν πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις περί αυτοδυναµίας του άρθρου 11 λειτουργεί
προσωρινή Συνέλευση Τµήµατος, την οποία αποτελούν:
α) υποχρεωτικά όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, 
β) εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συ-

νόλου των µελών της προσωρινής Συνέλευσης του Τµή-
µατος της περίπτωσης α΄. Αν, µε βάση το παραπάνω πο-
σοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλο-
ποιείται στην προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι
κάτω του µισού (0,5) και στην επόµενη ακέραιη µονάδα,
όταν είναι µισό (0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι
των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος
των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά των µεταπτυ-
χιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου
υπάρχουν,
γ) τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) ανά κατηγορία από

τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος, οι ο-
ποίοι εκλέγονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για ε-
τήσια θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο
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ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, µε άµεση, µυστική και καθο-
λική ψηφοφορία όλων των µελών της οικείας κατηγο-
ρίας προσωπικού του Τµήµατος.
Η προσωρινή Συνέλευση του Τµήµατος συγκροτείται

και λειτουργεί νόµιµα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι
εκπρόσωποι των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και
των φοιτητών. 

2. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται µε πράξη του
Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
Α.Ε.Ι., ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοι-
κούσας Επιτροπής αντίστοιχα. Με την ίδια πράξη ορίζο-
νται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποί-
οι πρέπει να είναι µέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας, άλλως
της βαθµίδας του αναπληρωτή του οικείου Τµήµατος,
και, ελλείψει τούτων, µέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθ-
µίδων άλλου Τµήµατος του Ιδρύµατος. Ο Πρόεδρος και ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζονται για διετή θητεία, µε
δυνατότητα να οριστούν για µία ακόµη συνεχόµενη θη-
τεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν µπορεί να ο-
ριστεί εκ νέου πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη
της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται ο ορισµός
του ίδιου προσώπου ως Προέδρου, στο ίδιο ή άλλο Τµή-
µα, για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 

3. Η Προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρµοδιότητες
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για τη Συ-
νέλευση Τµήµατος. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την πλή-
ρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναµίας του Τµήµατος,
κινείται, µε ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δι-
οικούσας Επιτροπής, η διαδικασία εκλογής Προέδρου
και Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος και συγκρότη-
σης της Συνέλευσης Τµήµατος. 

4. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης
Τµήµατος µε λιγότερα από πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. από το
οικείο Τµήµα, η Σύγκλητος συµπληρώνει τα µέλη της
προσωρινής Συνέλευσης µέχρι τον αριθµό πέντε (5) από
τουλάχιστον ένα µέλος Δ.Ε.Π. των συγγενέστερων Τµη-
µάτων ως προς το γνωστικό αντικείµενο του µη αυτοδύ-
ναµου Τµήµατος. 

Άρθρο 25
Όργανα Τοµέα

Τα όργανα του Τοµέα είναι:
α) η Γενική Συνέλευση και 
β) ο Διευθυντής. 

Άρθρο 26
Γενική Συνέλευση Τοµέα

1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από:
α) Τον Διευθυντή του Τοµέα.
β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τοµέα. 
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15%

του συνόλου των µελών της Γενικής Συνέλευσης Τοµέα
των περιπτώσεων α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι
περισσότερους των δέκα (10). Αν, µε βάση το παραπάνω
ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυ-
λοποιείται στην προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν εί-
ναι κάτω του µισού (0,5) και στην επόµενη ακέραιη µονά-
δα, όταν είναι µισό (0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι
των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος
των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά των µεταπτυ-
χιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου
υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται,
µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από
τους φοιτητές, µε δικαίωµα συµµετοχής, µε γενική ψη-
φοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατη-
γορίας του Τµήµατος. 
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από

τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τοµέα, οι οποίοι
εκλέγονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για ετήσια
θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφο-
δέλτιο ανά κατηγορία, µε άµεση, µυστική και καθολική
ψηφοφορία όλων των µελών της οικείας κατηγορίας
προσωπικού του Τοµέα. 
Η Γενική Συνέλευση του Τοµέα συγκροτείται και λει-

τουργεί νόµιµα, έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώ-
σεων γ΄ και δ΄ δεν έχουν εκλεγεί.

2. Η Γενική Συνέλευση του Τοµέα έχει τις εξής αρµο-
διότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, του Οργανισµού, του Εσωτερικού
Κανονισµού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας:
α) συντονίζει το έργο του Τοµέα στο πλαίσιο των απο-

φάσεων της Συνέλευσης του Τµήµατος,
β) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος σχετικά µε

το πρόγραµµα σπουδών,
γ) κατανέµει τα κονδύλια του Τοµέα στις διάφορες δι-

δακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες,
δ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος την κατα-

νοµή του διδακτικού έργου στους διδάσκοντες, 
ε) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος τα διανεµη-

τέα συγγράµµατα για κάθε µάθηµα του προγράµµατος
σπουδών. 

Άρθρο 27
Διευθυντής Τοµέα

1.α) Διευθυντής Τοµέα εκλέγεται πλήρους απασχόλη-
σης µέλος Δ.Ε.Π. µέχρι και τη βαθµίδα του επίκουρου
του οικείου Τοµέα για θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν υ-
πάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τοµέα ορίζε-
ται από τη Συνέλευση του Τµήµατος µεταξύ των µελών
Δ.Ε.Π. του Τοµέα. 
β) Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνε-

χόµενη θητεία. 
γ) Διευθυντής δεν µπορεί να επανεκλεγεί πριν περά-

σουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του.
Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες
από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
δ) Ο Διευθυντής Τοµέα δεν επιτρέπεται να κατέχει

συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου οργάνου
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τη θέση Διευθυ-
ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυ-
ντή Τοµέα γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµα-
τος τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υ-
πηρετούντος Διευθυντή. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προ-
θεσµία, η αρµοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται
στον Κοσµήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος ή ο Κοσµήτο-
ρας, κατά περίπτωση, µεριµνά για την ανάρτηση της
προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος ή της
Σχολής και λαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για τη
µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίησή της.

3. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Το-
µέα απαρτίζεται από το σύνολο των µελών Δ.Ε.Π. του
οικείου Τοµέα. Η εκλογή γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο,
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που περιλαµβάνει τα ονόµατα όλων των υποψηφίων. Η
ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και διεξάγεται µε
κάλπη. Οι εκλογείς σηµειώνουν την προτίµησή τους για
έναν µόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από
το όνοµά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την α-
παιτούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται
αµέσως, την ίδια ηµέρα, µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε
ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος
που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον
Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον Κοσµήτορα, κατά περίπτω-
ση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό
πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πρά-
ξη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως.

4. Ο Διευθυντής Τοµέα έχει τις εξής αρµοδιότητες και
όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, του Οργανισµού, του Εσωτερικού Κανονι-
σµού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµο-
θεσίας:
α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τοµέα και καταρ-

τίζει την ηµερήσια διάταξή της,
β) προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης

του Τοµέα και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει
ορίσει ως εισηγητή άλλο µέλος της Γενικής Συνέλευσης
του Τοµέα,
γ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της Γε-

νικής Συνέλευσης του Τοµέα,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση

συγκεκριµένων θεµάτων της αρµοδιότητας του Τοµέα. 
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο Διευθυντής

Τοµέα αναπληρώνεται από το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π.
του Τοµέα. Επί ίδιας ηµεροµηνίας πράξεων διορισµού
στην οικεία βαθµίδα, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της
Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Άρθρο 28
Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέµατα

1. Τα Εργαστήρια ανήκουν σε Τοµέα. Μπορεί να ανή-
κουν σε Σχολή αν υπάρχει: α) τεκµηριωµένο ενδιαφέρον
συµµετοχής από µέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικών Τµηµάτων
της ίδιας Σχολής και β) απόφαση της Κοσµητείας της
Σχολής ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης
των οικείων Τµηµάτων. Τα ζητήµατα οργάνωσης και λει-
τουργίας των Εργαστηρίων ρυθµίζονται στους Εσωτερι-
κούς Κανονισµούς τους.

2. Εργαστήρια ιδρύονται µε πράξη του Πρύτανη ύστε-
ρα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαµβάνεται ύ-
στερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα
ή της Κοσµητείας της Σχολής, ανάλογα µε το αν η υπό ί-
δρυση µονάδα πρόκειται να ενταχθεί σε Τοµέα ή Σχολή.
Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανο-
νισµός της υπό ίδρυση µονάδας. Η πράξη του Πρύτανη,
στην οποία περιλαµβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός
Κανονισµός, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

3. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 είναι δυνατή η
µετονοµασία, συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη µε-
ταβολή των Εργαστηρίων, καθώς και η τροποποίηση των

Εσωτερικών Κανονισµών τους. 
4. Τα µέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε Εργαστήρια και

µετακινούνται από αυτά µε απόφαση της Κοσµητείας
της Σχολής, όταν το Εργαστήριο ανήκει σε Σχολή, και µε
απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, σε κάθε άλλη
περίπτωση. Όταν το Εργαστήριο ανήκει σε Τοµέα, η α-
πόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του οικείου Τοµέα. Καθένας µπορεί να εί-
ναι µέλος µόνο ενός Εργαστηρίου, ανεξάρτητα από το
αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα του ε-
νός Εργαστήρια. 

5. Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, ύστε-
ρα από εισήγηση της Κοσµητείας της Σχολής, όταν το Ερ-
γαστήριο ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της
Συνέλευσης του Τµήµατος, σε κάθε άλλη περίπτωση. 

6. Σε περίπτωση κατάργησης, κατάτµησης ή συγχώ-
νευσης των Εργαστηρίων, η µετακίνηση των µελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία υπηρετούσαν σε
αυτά, γίνεται, µε πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισή-
γηση της Κοσµητείας της Σχολής, αν το Εργαστήριο α-
νήκε σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Συνέλευ-
σης του Τµήµατος, σε κάθε άλλη περίπτωση. 

7. Σε περίπτωση κατάργησης Εργαστηρίου τα όργανα
και ο εξοπλισµός κατανέµονται, µε απόφαση της Κοσµη-
τείας της Σχολής, όταν το Εργαστήριο ανήκει σε Σχολή,
και µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, σε κάθε
άλλη περίπτωση, σε αντίστοιχες µονάδες που λειτουρ-
γούν στη Σχολή, στο Τµήµα ή στον Τοµέα. 

8. Τα Μουσεία και οι συναφείς µονάδες, όπως τα αρ-
χεία και οι συλλογές, ανήκουν σε Τοµέα, Τµήµα, Σχολή ή
Α.Ε.Ι.. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 εφαρµόζο-
νται αναλόγως και στα Μουσεία και στις συναφείς µονά-
δες. 

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 εφαρµόζο-
νται αναλόγως και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
µιο (Ε.Α.Π.). Μέχρι την αυτοδύναµη λειτουργία του
Ε.Α.Π., η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 πράξη εκδί-
δεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής έπει-
τα από αντίστοιχη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
του. 

10. Οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Ερ-
γαστήρια σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθορίζονται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 29
Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου 

1.α) Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από µέλος Δ.Ε.Π.,
αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου, ο οποίος ανήκει
στην ακαδηµαϊκή µονάδα (Τοµέα, Τµήµα ή Σχολή), στην
οποία ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή εί-
ναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προ-
σώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από µία θητείες.
Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυµβίβαστη µε την
ιδιότητα µονοπρόσωπου Οργάνου ή µέλους συλλογικού
Οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν µπορεί να είναι υποψήφιοι και να ε-
κλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συµπλήρωσης
του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκη-
ρυσσόµενης θέσης. 
β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απου-

σίας ή κωλύµατος, από µέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστι-
κού αντικειµένου, του ίδιου Εργαστηρίου ή της ίδιας Κλι-
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νικής, και ειδικότερα από το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π.
ξεκινώντας από την πρώτη βαθµίδα και εξαντλώντας τις
βαθµίδες µέχρι και τη βαθµίδα του επίκουρου. 

2. Τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υ-
πηρετούντος Διευθυντή, µε απόφαση του επικεφαλής
της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκει το Εργα-
στήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυ-
ντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα µέλη του εκλεκτορι-
κού σώµατος, το οποίο απαρτίζεται από τα µέλη Δ.Ε.Π.
που µετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τοµέα ή στη
Συνέλευση του Τµήµατος ή στη Γενική Συνέλευση της
Σχολής, ανάλογα µε το αν το Εργαστήριο ανήκει σε Το-
µέα, Τµήµα ή Σχολή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ηµε-
ροµηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλο-
νται στη Γραµµατεία της οικείας ακαδηµαϊκής µονάδας
οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του
Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας του
προηγούµενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής
της οικείας ακαδηµαϊκής µονάδας, το εκλεκτορικό σώ-
µα, προκειµένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή,
µε άµεση και µυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται
ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψη-
φία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συ-
γκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία
επαναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα µεταξύ των δύο (2)
πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο
υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψή-
φους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση
από τον επικεφαλής της οικείας ακαδηµαϊκής µονάδας
παρουσία των ισοψηφισάντων. Για την εκλογή ή την κλή-
ρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετι-
κή διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την εκλο-
γή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή ε-
ξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευ-
θυντής, ακόµη και αν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευ-
θυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής
της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκει το Εργα-
στήριο αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή στον
Αναπληρωτή Διευθυντή και προκηρύσσει αµέσως τη θέ-
ση του Διευθυντή. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται ανάλογα και
για την εκλογή Διευθυντή Μουσείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 30
Γενικές διατάξεις

1. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαί-
δευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώ-
νεται µε την απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγι-
κό σχεδιασµό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστηµονική συ-
νοχή και αποσκοπούν:
α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά-

πτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανο-
ποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πο-
λιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων

σε θεωρητικές και εφαρµοσµένες περιοχές συγκεκριµέ-

νων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεµατικές ενότητες ή ε-
πιµέρους κλάδους των γνωστικών αντικειµένων του
πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τµηµάτων.

2. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λει-
τουργία και την οικονοµική διαχείριση των Π.Μ.Σ.. 

3. Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύνα-
µα Τµήµατα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου. Μη
αυτοδύναµα Τµήµατα των Α.Ε.Ι. µπορεί να συµµετέχουν
σε διατµηµατικά ή διιδρυµατικά Π.Μ.Σ. µόνο σε συνεργα-
σία µε αυτοδύναµα Τµήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 43.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία µαθηµά-
των µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 25%, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορί-
ζονται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών, που
προβλέπεται στο άρθρο 45. 

4. Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαµβάνει την εκπόνη-
ση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται µε την α-
πονοµή διδακτορικού τίτλου. Ο τρίτος κύκλος σπουδών
οργανώνεται σε Τµήµατα Πανεπιστηµίων, αυτοδύναµα ή
µη, και οι διδακτορικοί τίτλοι απονέµονται από το Πανε-
πιστήµιο στο οποίο ανήκει το Τµήµα. Με απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορί-
ζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την οργάνωση
διδακτορικών σπουδών από Τµήµατα των Τ.Ε.Ι., βάσει ει-
σήγησης Επιτροπής, την οποία συστήνει και συγκροτεί ο
Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αποτε-
λούµενη από καθηγητές Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι..

5. Το Πρυτανικό Συµβούλιο του οικείου Ιδρύµατος έχει
την ευθύνη της τήρησης του νόµου, σε ό,τι αφορά στην
οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών, του Κανονισµού Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, που προβλέπεται στο άρθρο 45.

Άρθρο 31
Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών

Σπουδών

1. Αρµόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία των Π.Μ.Σ. και την οργάνωση των διδακτορικών
σπουδών είναι: 
α) η Σύγκλητος του Ιδρύµατος, 
β) η Συνέλευση του Τµήµατος ή η Ειδική Διατµηµατική

Επιτροπή σε περίπτωση διατµηµατικού Π.Μ.Σ. και η Ειδική
Διιδρυµατική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυµατικού
Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 43, 
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών,
ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ..
2. Η Σύγκλητος είναι το αρµόδιο όργανο για τα θέµατα

ακαδηµαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονοµικού
χαρακτήρα των Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες
αρµοδιότητες σχετικά µε τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το
νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα.

3. Η Συνέλευση του οικείου Τµήµατος έχει τις εξής αρ-
µοδιότητες:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 για την
αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 32, 
β) ορίζει τα µέλη των Σ.Ε., 
γ) κατανέµει το διδακτικό έργο µεταξύ των διδασκόντων

του Π.Μ.Σ., 
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων µεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων, 
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης

προκειµένου να απονεµηθεί το Δ.Μ.Σ.,
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στ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται α-
πό τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

4. Σε περίπτωση διατµηµατικού ή διιδρυµατικού
Π.Μ.Σ., ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών µε συνεπίβλεψη, τις αρµοδιότητες της Συνέλευσης
του Τµήµατος ασκεί η Ειδική Διατµηµατική ή Διιδρυµατι-
κή Επιτροπή, οι οποίες συγκροτούνται από µέλη Δ.Ε.Π.
των συνεργαζόµενων Τµηµάτων που εκλέγονται από τη
Συνέλευση κάθε Τµήµατος, ερευνητές που υποδεικνύο-
νται από το συνεργαζόµενο ερευνητικό φορέα, κατ’ ανα-
λογία του αριθµού των διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για
διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών
του µεταπτυχιακού προγράµµατος, που εκλέγονται από
τους φοιτητές του οικείου µεταπτυχιακού προγράµµα-
τος, για ετήσια θητεία. Η Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή
είναι επταµελής και η Ειδική Διιδρυµατική Επιτροπή είναι
εννεαµελής. Ο Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής
του Προγράµµατος, προέρχονται από το Τµήµα που έχει
τη διοικητική στήριξη του προγράµµατος και σε περίπτω-
ση συνεργασίας αυτοδύναµων και µη αυτοδύναµων Τµη-
µάτων ή άλλων ερευνητικών φορέων, από το αυτοδύνα-
µο Τµήµα. Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για
την εύρυθµη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολο-
γηµένη απόφαση της Ειδικής Διατµηµατικής ή Διιδρυµα-
τικής Επιτροπής, Πρόεδρος ή/και Διευθυντής αναλαµβά-
νει µέλος Δ.Ε.Π. από άλλο Τµήµα από αυτό που έχει τη
διοικητική στήριξη του Π.Μ.Σ., ακόµη και από το µη αυτο-
δύναµο Τµήµα.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζε-
ται από πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, οι οποίοι έ-
χουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από
τη Συνέλευση του Τµήµατος για διετή θητεία. Η θητεία
του Προέδρου της Σ.Ε. µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Η
Σ.Ε. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντο-
νισµό της λειτουργίας του προγράµµατος.

6. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συστήνεται
σε κάθε Ίδρυµα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακα-
δηµαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου
και τους Κοσµήτορες του οικείου Ιδρύµατος ως µέλη και
έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην παράγρα-
φο 5 του άρθρου 32. 

7. Τα µέλη των ανωτέρω Επιτροπών δεν δικαιούνται ε-
πιπλέον αµοιβής ή αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους
σε αυτές.

8. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι µέλος της Σ.Ε. και
ορίζεται µαζί µε τον Αναπληρωτή του, µε απόφαση της
Συνέλευσης του Τµήµατος για διετή θητεία. Προεδρεύει
της Σ.Ε., είναι µέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας ή της βαθ-
µίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνω-
στικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του
Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν
Κεφάλαιο και στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρµόδια όργανα
του Ιδρύµατος για κάθε θέµα που αφορά στην αποτελε-
σµατική λειτουργία του προγράµµατος. Ο Διευθυντής
δεν µπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόµε-
νες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αµοιβή για το δι-
οικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Άρθρο 32
Ίδρυση Π.Μ.Σ.

1. Τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται µε απόφαση της Συγκλήτου,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του
Τµήµατος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-

νήσεως. Με την απόφαση ίδρυσης καθορίζονται ο τίτλος
του προγράµµατος και του απονεµόµενου διπλώµατος,
οι ειδικεύσεις, το Τµήµα που το οργανώνει, το γνωστικό
αντικείµενο, η γλώσσα διεξαγωγής του προγράµµατος,
η διάρκεια φοίτησης, οι πιστωτικές µονάδες, η διάρκεια
της λειτουργίας του, καθώς και τα τυχόν τέλη φοίτησης. 

2. Η Συνέλευση του Τµήµατος εισηγείται µε την από-
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της. Στην ει-
σήγηση εκτίθενται αναλυτικά: 
α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείµενο και ο σκοπός του

προγράµµατος,
β) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί,
γ) η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του

τίτλου,
δ) οι ειδικεύσεις που τυχόν έχει το πρόγραµµα, οι ο-

ποίες δεν µπορεί να είναι περισσότερες από τρεις,
ε) το ενδεικτικό πρόγραµµα, ανά ειδίκευση αν υπάρ-

χουν περισσότερες ειδικεύσεις, των θεωρητικών, εργα-
στηριακών, καλλιτεχνικών ή κλινικών µαθηµάτων, στο ο-
ποίο περιλαµβάνεται και η εκπόνηση διπλωµατικής εργα-
σίας, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους ερευ-
νητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι
αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες,
στ) η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλω-

µατικής εργασίας, η οποία µπορεί να είναι διάφορη της
ελληνικής,
ζ) ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών, 
η) οι δυνατότητες και οι ανάγκες του οικείου Τµήµατος

σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του προγράµµατος, 
θ) τον αναλυτικό προϋπολογισµό, συµπεριλαµβανοµέ-

νου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του προγράµ-
µατος, τις πηγές χρηµατοδότησης και τους εν γένει πό-
ρους της λειτουργίας του, 
ι) η ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής

τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυ-
τού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς
τους φοιτητές, 
ια) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράµµατος. 
3. Η εισήγηση συνοδεύεται από:
α) µελέτη σκοπιµότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυ-

τικά οι επιστηµονικοί, επιστηµολογικοί και κοινωνικοί λό-
γοι που καθιστούν αναγκαία και σηµαντική τη λειτουργία
του Π.Μ.Σ., η συνάφεια του Π.Μ.Σ. µε το αντικείµενο του
πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος, η επιστηµονική
επάρκεια των διδασκόντων ως προς το συγκεκριµένο
γνωστικό αντικείµενο, µε ανάλογο ερευνητικό και δηµο-
σιευµένο έργο, ο βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε
την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του Π.Μ.Σ. και τα κριτή-
ρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί σύµφωνα µε το άρ-
θρο 44,
β) αναλυτικό προϋπολογισµό λειτουργίας κατ’ έτος και

για πέντε (5) συνεχή έτη, καθώς και έκθεση βιωσιµότη-
τας του προγράµµατος, ο ακριβής τρόπος κατάρτισης
των οποίων ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
γ) έκθεση του οικείου Τµήµατος, από την οποία προκύ-

πτει η ύπαρξη της βασικής υποδοµής και του αναγκαίου
εξοπλισµού για τη λειτουργία του προγράµµατος.

4. Αν το ένα τρίτο (1/3) των µελών Δ.Ε.Π. του οικείου
Τµήµατος θεωρεί ότι το τέλος φοίτησης που ορίζεται
στην εισήγηση είναι υψηλό, ζητά να καταχωριστούν οι
ειδικά αιτιολογηµένες αντιρρήσεις του στην εισήγηση
προς τη Σύγκλητο, η οποία και αποφαίνεται αιτιολογώ-
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ντας την απόφασή της.
5. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος διαβιβά-

ζεται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Ιδρύµατος. Αν η Επιτροπή κρίνει την εισή-
γηση ελλιπή, διαφωνεί ως προς το περιεχόµενο των
στοιχείων των παραγράφων 2 και 3, καθώς και αν διαπι-
στώνει αλληλεπικάλυψη των γνωστικών αντικειµένων
που τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύµατος θεραπεύουν, αναπέµπει ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών την
εισήγηση στη Συνέλευση του Τµήµατος µε αιτιολογηµέ-
νη απόφασή της. Το Τµήµα αφού λάβει υπόψη τις υπο-
δείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, υπο-
βάλλει εκ νέου σε αυτήν, την εισήγησή του. Αν, µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, για δεύτε-
ρη φορά η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν κάνει
αποδεκτή την εισήγηση, το Τµήµα µπορεί να υποβάλει α-
πευθείας την εισήγησή του στη Σύγκλητο. 

6. Η απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ., προτού δηµοσιευτεί
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µαζί µε
την εισήγηση της παραγράφου 2 και τα συνοδευτικά αυ-
τής έγγραφα της παραγράφου 3. Αν ο Υπουργός διαπι-
στώσει ότι: α) υπάρχει πρόδηλη δυσαναλογία µεταξύ
των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτη-
τές, ή β) το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που
καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συµµετοχή σε Π.Μ.Σ.
φοιτητών περιορισµένης εισοδηµατικής ικανότητας πα-
ραβιάζοντας τη γενική ελευθερία πρόσβασης στην παι-
δεία ή γ) δεν είναι επαρκώς δικαιολογηµένο το λειτουρ-
γικό κόστος του προγράµµατος, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 37, αναπέµπει µε ειδική αιτιολογία
την απόφαση στη Σύγκλητο. Αν ο Υπουργός Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων δεν αναπέµψει µέσα σε απο-
κλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επο-
µένη της κοινοποίησης σε αυτόν, ο Πρύτανης δηµοσιεύει
την απόφαση της Συγκλήτου στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως και ενηµερώνει ταυτοχρόνως τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, προκειµένου η α-
πόφαση ίδρυσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου. Σε περίπτωση αναποµπής η Σύγκλητος διαβι-
βάζει την απόφαση στη Συνέλευση του Τµήµατος, προ-
κειµένου να τροποποιήσει την εισήγηση, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων.

7. Προκειµένου ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων να κρίνει για την αναποµπή σύµφωνα µε
το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, ζη-
τά τη γνώµη εννεαµελούς επιτροπής που συγκροτείται
µε απόφασή του και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έ-

ρευνας και Θρησκευµάτων, ως Πρόεδρο,
β) τρεις (3) Πρυτάνεις ή Αντιπρυτάνεις,
γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης

και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.),
δ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, 
ε) τρεις (3) Εµπειρογνώµονες.
Τα µέλη των περιπτώσεων β΄ και ε΄ επιλέγονται από

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Τα
µέλη της επιτροπής δεν λαµβάνουν για τη συµµετοχή τους
στην επιτροπή κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση. 

8. Κάθε πέντε (5) έτη η έκθεση αξιολόγησης της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 44 κατατίθεται στη Σύγκλητο, η ο-
ποία συνεκτιµώντας την έκθεση αυτή, καθώς και τις σχε-

τικές µε το Π.Μ.Σ. εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής
αξιολόγησης του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), αποφασίζει αν
θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Η σχετική
απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 33
Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές µονάδες

1. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ε-
λάχιστο δύο (2) εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνεται και
ο χρόνος που απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και υ-
ποβολή προς κρίση διπλωµατικής εργασίας. Ο ανώτατος
επιτρεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών κα-
θορίζεται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2. Στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών, που εκδί-
δεται σύµφωνα µε το άρθρο 45, µπορεί να προβλέπεται η
δυνατότητα µερικής φοίτησης για εργαζόµενους φοιτη-
τές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ρητά ορίζονται
στον οικείο Κανονισµό, και για µη εργαζόµενους φοιτη-
τές, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο
της κατά την παράγραφο 1 διάρκειας φοίτησης.

3. Στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί
να παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής
των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόµε-
να εξάµηνα. Τα εξάµηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιό-
τητας δεν προσµετρώνται στην προβλεπόµενη ανώτατη
διάρκεια κανονικής φοίτησης.

4. Το πρόγραµµα αρχίζει το χειµερινό ή το εαρινό εξά-
µηνο.

5. Τα µαθήµατα κάθε Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν κατ’ ελάχι-
στο σε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες.

Άρθρο 34
Επιλογή, δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

µεταπτυχιακών φοιτητών

1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµά-
των της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και τις
προβλέψεις του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

2. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής
γνώση µίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας
διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. Το επίπεδο γλωσσοµάθειας που α-
παιτείται, τα ακαδηµαϊκά κριτήρια που συνεκτιµώνται για
την επιλογή ή η σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονται
στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα ακαδηµαϊ-
κά κριτήρια περιλαµβάνονται ιδίως ο βαθµός του πτυχίου,
η βαθµολογία στα µαθήµατα που είναι σχετικά µε το γνω-
στικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωµατική
εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπου-
δών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελµατική
δραστηριότητα του υποψηφίου. 

3. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώµατα
και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώµατος παρο-
χής δωρεάν διδακτικών συγγραµµάτων. Τα Ιδρύµατα υπο-
χρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές µε αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιµότητα στα
προτεινόµενα συγγράµµατα και τη διδασκαλία.

4. Αν το Π.Μ.Σ. περιλαµβάνει την εκπόνηση διπλωµατι-
κής εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση
του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόµενος
τίτλος της διπλωµατικής εργασίας, ο προτεινόµενος επι-
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βλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόµενης
εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί
την τριµελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της ερ-
γασίας, ένα από τα µέλη της οποίας είναι και ο επιβλέ-
πων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. 

5. Οι µεταπτυχιακές διπλωµατικές εργασίες, εφόσον
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υ-
ποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. 

6. Αν ο µεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέτα-
ση µαθήµατος ή µαθηµάτων, ούτως ώστε σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρό-
γραµµα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριµε-
λή επιτροπή µελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν
το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το εξεταζό-
µενο µάθηµα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τµήµα-
τος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέ-
τασης διδάσκων. 

7. Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα
µε το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Άρθρο 35
Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες

1. Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο
κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδη-
µαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονο-
µική τους κατάσταση. 

2. Απαλλάσσονται άπαξ από τα τέλη φοίτησης στα
Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το ατοµικό εισόδηµα, ε-
φόσον διαθέτουν ίδιο εισόδηµα, και το οικογενειακό δια-
θέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα δεν υπερβαίνουν αυτοτε-
λώς το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµε-
σου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε
περίπτωση, οι απαλλασσόµενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού
αριθµού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Κάθε
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του προηγούµενου εδα-
φίου, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση διαπι-
στώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εβδοµή-
ντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ι-
σοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου
λαµβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται
δυνάµει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 31, τα εισοδήµατα του τελευταίου φορολογικού έ-
τους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο
Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα-
τος. 

3. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υπο-
βάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονοµική κατά-
σταση υποψηφίου σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί λό-
γο µη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαµβάνουν υποτροφία
από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

4. Η απαλλαγή της παραγράφου 2 ισχύει για τα δύο (2)
πρώτα εξάµηνα φοίτησης και συνεχίζεται και για τα επό-
µενα εξάµηνα, µόνο αν ο φοιτητής έχει την προβλεπόµε-
νη επίδοση, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στον
Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

5. Σε κάθε περίπτωση, τα Ιδρύµατα χορηγούν υποτρο-
φίες σε φοιτητές βάσει ακαδηµαϊκών κριτηρίων, σύµφω-
να µε όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισµό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

6. Η παράβαση από τα αρµόδια για την επιλογή των
φοιτητών όργανα των διατάξεων των παραγράφων 1 έ-
ως 3 και των σχετικών προβλέψεων του Κανονισµού Με-
ταπτυχιακών Σπουδών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό πα-
ράπτωµα, που επισύρει την πειθαρχική ποινή της προσω-
ρινής ή οριστικής απόλυσης, σύµφωνα µε τα όσα ορίζο-
νται στο π.δ. 160/2008 (Α΄ 220). 

Άρθρο 36
Διδακτικό προσωπικό

1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα
τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από µέλη Δ.Ε.Π. και
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., µε την επιφύλαξη της παρ.
3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 ή αφυπηρετήσαντα
µέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος. Σε περίπτωση διατµη-
µατικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό
(80%) των διδασκόντων προέρχεται από µέλη Δ.Ε.Π. και
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., µε την επιφύλαξη της παρ.
3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 ή αφυπηρετήσαντα
µέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόµενων Τµηµάτων. Τα µέλη
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώµατος, εκτός αν το γνωστικό τους αντι-
κείµενο είναι εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερό-
τητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπό-
νηση διδακτορικής διατριβής.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η Συνέλευση
του Τµήµατος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδα-
κτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάµενα µέλη
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα
µέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύµφωνα µε το π.δ.
407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄
173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν ε-
παρκούν, µε αιτιολογηµένη απόφασή της αποφασίζει την
ανάθεση διδακτικού έργου σε µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τµηµά-
των του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση µελών Δ.Ε.Π. άλ-
λων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρ-
θρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών
και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδη-
µίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συµβάσεις σύµφωνα µε
τις ανωτέρω διατάξεις. 

3. Προϋπόθεση για την αµοιβή µέλους Δ.Ε.Π. για τη
συµµετοχή του σε Π.Μ.Σ., µε τη µορφή µαθήµατος, σεµι-
ναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία χωρίς α-
µοιβή, επιπλέον των νοµίµων υποχρεώσεών του, ενός
µαθήµατος, σεµιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε
τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τµήµατός του ή άλλου Τµή-
µατος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τµήµα του
δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αµειβόµενη και η χωρίς αµοιβή
διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται µέσα
στο ίδιο ή άλλο ακαδηµαϊκό εξάµηνο, σε κάθε, όµως, πε-
ρίπτωση µέσα στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Οι παραπάνω
προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν
νόµιµες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών ε-
βδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης. 
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4. Η αµοιβή των µελών Δ.Ε.Π. για την µε οποιονδήπο-
τε τρόπο συµµετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ.
δεν υπερβαίνει ανά µήνα το είκοσι τοις εκατό (20%) των
µηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν
καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/
2017.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, η ο-
ποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή
του Π.Μ.Σ., καλούνται από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή,
ως επισκέπτες, καταξιωµένοι επιστήµονες που έχουν
θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό
κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήµονες αναγνωρισµένου κύ-
ρους µε εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο
γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαι-
δευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.. Η πρόσκληση επισκέπτη
από την αλλοδαπή πραγµατοποιείται µόνον εφόσον του
ανατίθεται διδασκαλία, µε τη διαδικασία και όσα ειδικό-
τερα ορίζονται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στα
µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. Ο ανωτέρω περιορισµός δεν
ισχύει εφόσον ο καλούµενος διδάσκει εθελοντικά, χωρίς
αµοιβή, αποζηµίωση ή άλλη οικονοµική απολαβή πλην
των οδοιπορικών του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υ-
ποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αµοιβής των
επισκεπτών διδασκόντων καθορίζονται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. 

6. Οµότιµοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα µέλη
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/
2011 και στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών και
υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4.

Άρθρο 37
Πόροι – χρηµατοδότηση Π.Μ.Σ.

1. Η χρηµατοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

µενων για την οργάνωσή του φορέων σύµφωνα µε το
άρθρο 43, 
β) τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έ-

ρευνας και Θρησκευµάτων, 
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα και κάθε είδους

χορηγίες φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως οριοθετεί-
ται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τοµέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράµµατα,
ε) πόρους από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ή άλλων διεθνών οργανισµών, 
στ) µέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασµών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., 
ζ) κάθε άλλη νόµιµη αιτία. 
2. Σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα

λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολο-
κλήρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρηµατοδότησης, µέ-
ρος των λειτουργικών του εξόδων µπορεί να καλύπτεται
από τέλη φοίτησης.

3. Για τη χρηµατοδότηση του Α.Ε.Ι., για τη λειτουργία
Π.Μ.Σ., από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προσµετράται θετικά το
γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης. 

4. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από
τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέµεται ως εξής: 

α) Εβδοµήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του
προγράµµατος τα οποία κατανέµονται σε δαπάνες διδα-
σκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, µετακι-
νήσεων, εξοπλισµού, λογισµικού, αναλώσιµων, χορήγη-
σης υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές
δαπάνες. Οι δαπάνες αποζηµίωσης του τακτικού διδακτι-
κού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυµά-
των αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόµο υ-
ποχρεώσεις τους. 
β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών

εξόδων του Ιδρύµατος, µε προτεραιότητα στην κάλυψη
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη
φοίτησης.

5. Η κατανοµή της παραγράφου 4 δεν ισχύει στην πε-
ρίπτωση δωρεάς, κληροδοτήµατος ή χορηγίας για συ-
γκεκριµένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγή-
σεις. 

6. Τα Α.Ε.Ι. δηµοσιεύουν ετησίως, µε ανάρτηση στην ι-
στοσελίδα τους, απολογισµό εσόδων - εξόδων, µε ανα-
γραφή της κατανοµής των δαπανών ανά κατηγορία, και
ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αµοιβών των
διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθµού των διδασκό-
ντων που τις εισέπραξαν. 

Άρθρο 38
Διδακτορικές σπουδές, διαδικασία επιλογής 

υποψήφιων διδακτόρων

1. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώµατος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνω-
ρισµένου ως ισότιµου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιά-
σπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου του
άρθρου 46. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται α-
πό τον Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών, γίνεται αιτιο-
λογηµένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και µη κά-
τοχος Δ.Μ.Σ.. 

2. Ο υποψήφιος υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε ακα-
δηµαϊκού έτους, και ειδικότερα στις ηµεροµηνίες που
προβλέπονται στον Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών,
σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος, στο οποίο
επιθυµεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή. Στην αί-
τηση αναγράφεται ο προτεινόµενος τίτλος, η προτεινό-
µενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία µπορεί να είναι διάφο-
ρη της ελληνικής, αν αυτό προβλέπεται στον οικείο Κα-
νονισµό Διδακτορικών Σπουδών και ο προτεινόµενος ως
επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει
σε όσους έχουν δικαίωµα επίβλεψης διδακτορικής δια-
τριβής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 39. Η αίτη-
ση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
του υποψηφίου, προσχέδιο διδακτορικής διατριβής και
ό,τι άλλο ορίζεται στον Κανονισµό Διδακτορικών Σπου-
δών. 

3. Η Συνέλευση του Τµήµατος, αφού λάβει υπόψη τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί µε βά-
ση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειµένου, και ορί-
ζει µία τριµελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε
τριµελής επιτροπή, που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. του
Τµήµατος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυ-
ποβαλλόµενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε
συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τµή-
µατος αναλυτικό υπόµνηµα, στο οποίο αναγράφονται οι
λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν
πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόµενος επι-
βλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υπο-
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ψήφιο. Η Συνέλευση του Τµήµατος, αφού λάβει τη γνώ-
µη του προτεινόµενου επιβλέποντος, τη συνεκτιµά µε το
υπόµνηµα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιο-
λογηµένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική α-
πόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής. 

Άρθρο 39
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1. Δικαίωµα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν
τα µέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθµίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθ-
µίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών.

2. Η Συνέλευση του Τµήµατος αναθέτει στον προτει-
νόµενο επιβλέποντα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 38, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και
ορίζει τριµελή συµβουλευτική επιτροπή, µε αρµοδιότητα
να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγ-
γραφή της. Στην επιτροπή του προηγούµενου εδαφίου
µετέχουν ως µέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόµη µέλη
Δ.Ε.Π. α΄ βαθµίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το
οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισµένων ως ο-
µοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κά-
τοχοι διδακτορικού διπλώµατος, ή ερευνητές των βαθµί-
δων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητι-
κών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών ή από
αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλ-
λοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικεί-
µενο µε την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συµ-
βουλευτική επιτροπή µετέχει τουλάχιστον ένα (1) µέλος
Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθµίδες του οικείου Τµήµα-
τος. 

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή
διαπιστωµένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος
για µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά τα ειδικότερα οριζό-
µενα στον Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέ-
λευση του Τµήµατος, εκτιµώντας τις περιστάσεις, ανα-
θέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στις προηγούµενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση
του υποψήφιου διδάκτορα και γνώµη του προτεινόµενου
επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2)
µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, ακόµη
και καθ’ υπέρβαση του µέγιστου αριθµού υποψήφιων δι-
δακτόρων που µπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέ-
ποντα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Διδα-
κτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων µετακινηθεί
σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τµήµα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχί-
ζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατρι-
βών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέµεται από το
Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα, όπου ξεκίνησε η εκπό-
νηση της διατριβής.

4. Τα ονόµατα των υποψήφιων διδακτόρων, των επι-
βλεπόντων µελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκ-
πονούµενων διδακτορικών διατριβών και σύντοµη περί-
ληψη αυτών, καθώς και τα µέλη των συµβουλευτικών ε-
πιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύ-
µατος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 40
Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

υποψήφιων διδακτόρων

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώµατος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ηµερολο-
γιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 39. 

2. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθε-
σµία που ορίζεται από τον Κανονισµό Διδακτορικών
Σπουδών, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγ-
γράφως αναλυτικό υπόµνηµα ενώπιον της τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο της δι-
δακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υποµνήµατος,
καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την
τριµελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στον οικείο Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών,
καταχωρίζονται στον ατοµικό φάκελο του υποψηφίου.

3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι
υποψήφιοι διδάκτορες έχουν µέχρι πέντε (5) πλήρη ακα-
δηµαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαι-
ώµατα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους
φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται
στους οικείους Κανονισµούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη µε-
τά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής,
διατηρούν δικαιώµατα πρόσβασης, δανεισµού και χρήσης
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστηµιακών βι-
βλιοθηκών.

Άρθρο 41
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση 

της διδακτορικής διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή δέ-
χεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δηµόσια
υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Στον Κανονισµό Δι-
δακτορικών Σπουδών µπορεί να προβλέπονται πρόσθε-
τες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δηµόσιας υποστήρι-
ξης της διατριβής. Αν η τριµελής συµβουλευτική επιτρο-
πή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει ανα-
λυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέ-
λευση του Τµήµατος ζητώντας τον ορισµό επταµελούς ε-
ξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής δια-
τριβής. 

2. Στην επταµελή εξεταστική επιτροπή µετέχουν τα µέ-
λη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, εκτός από
τα αφυπηρετήσαντα µέλη αυτής, τα οποία µε απόφαση
της Συνέλευσης του Τµήµατος αντικαθίστανται από ισά-
ριθµα µέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39, καθώς
και τέσσερα (4) επιπλέον µέλη, που πληρούν τα κριτήρια
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39. 

3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δηµόσια από
τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δηµόσιας υ-
ποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσά-
ρων (4) τουλάχιστον µελών της εξεταστικής επιτροπής,
ενώ τα λοιπά µέλη µπορούν να συµµετέχουν και µέσω
τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συ-
νεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη
σκέψη και τη συµβολή της στην επιστήµη και µε βάση
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αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, µε πλειοψηφία πέντε (5)
τουλάχιστον από τα µέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα µέλη
της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, που έχουν α-
ντικατασταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2, µπορεί να
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Άρθρο 42
Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

1. Τα Πανεπιστήµια µπορούν να προκηρύσσουν θέσεις
υποψήφιων διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στον Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών.
Οι σχετικές προκηρύξεις αφορούν σε συγκεκριµένο Τµή-
µα, δηµοσιοποιούνται δια του ηµερήσιου τύπου και αναρ-
τώνται στους οικείους διαδικτυακούς τόπους των Ιδρυ-
µάτων.

2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσµίες και οι διαδι-
κασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψή-
φιων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις
αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρω-
σης των διατριβών, µνηµονεύονται ρητά στις σχετικές
προκηρύξεις και προσκλήσεις.

3. Η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών
του παρόντος άρθρου µπορεί, βάσει της προκήρυξης, να
υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από εκεί-
να που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και τους οικεί-
ους Κανονισµούς Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 43
Διατµηµατικά ή διιδρυµατικά Π.Μ.Σ. - 

Διδακτορικές διατριβές µε συνεπίβλεψη

1. Π.Μ.Σ. οργανώνονται από περισσότερα Τµήµατα
του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή από Τµήµατα Α.Ε.Ι. και τα ε-
ρευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που αναφέρονται στο
άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως αντικατα-
στάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), συ-
µπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της Ακα-
δηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ε-
ρευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση είναι ένα τουλάχιστον από τα συνεργαζόµενα Τµήµα-
τα να είναι αυτοδύναµο. Μεταξύ των Τµηµάτων ή µεταξύ
Τµηµάτων και Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων του
προηγούµενου εδαφίου καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολ-
λο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), το οποίο εγκρίνεται από τις οι-
κείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης
των Ερευνητικών Κέντρων. Στο Ε.Π.Σ. καθορίζονται ι-
δίως οι υποχρεώσεις κάθε Τµήµατος ή ερευνητικού κέ-
ντρου ή ινστιτούτου, τα θέµατα συγκρότησης και λει-
τουργίας της Ειδικής Διατµηµατικής ή Διιδρυµατικής Ε-
πιτροπής και της Σ.Ε. µε τρόπο που να εξασφαλίζει την
εκπροσώπηση όλων των συνεργαζόµενων φορέων, του
ορισµού του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι µέλος
Δ.Ε.Π. αυτοδύναµου Τµήµατος, της κατανοµής του διδα-
κτικού και ερευνητικού έργου µεταξύ του προσωπικού
των συνεργαζόµενων φορέων και κάθε άλλο θέµα σχετι-
κό µε την εύρυθµη λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Τα διατµηµατι-
κά ή διιδρυµατικά Π.Μ.Σ. ιδρύονται µε απόφαση των οι-
κείων Συγκλήτων ή της οικείας Συγκλήτου και του συλ-
λογικού οργάνου διοίκησης του Ερευνητικού Κέντρου,
στην οποία προσαρτάται το Ε.Π.Σ., µε τη διαδικασία ί-
δρυσης του άρθρου 32 και η σχετική εισήγηση καταρτί-
ζεται από τις Συνελεύσεις όλων των συνεργαζόµενων

Τµηµάτων.
2. Αυτοδύναµα Τµήµατα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής συνεργά-

ζονται µε Τµήµατα αναγνωρισµένων ως οµοταγών ιδρυ-
µάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδα-
πής, για την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ.. Η
απόφαση της ίδρυσης του κοινού Π.Μ.Σ. εκδίδεται από
τη Σύγκλητο του ηµεδαπού Ιδρύµατος, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 32. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται α-
ναλόγως η παράγραφος 1 και στο οικείο Ε.Π.Σ. ρυθµίζο-
νται επιπλέον τα θέµατα που είναι αναγκαία για την υλο-
ποίηση της συνεργασίας, όπως, ιδίως, η διάρκεια της συ-
νεργασίας, οι πηγές χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις
και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα,
η µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτη-
τών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από
κάθε Ίδρυµα, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου, η συ-
γκρότηση και λειτουργίας οργάνου µε αρµοδιότητες α-
ντίστοιχες της Ειδικής Διατµηµατικής ή Διιδρυµατικής Ε-
πιτροπής των διατµηµατικών ή διιδρυµατικών προγραµ-
µάτων της ηµεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκα-
λίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η απόφαση ίδρυσης ε-
γκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων. Η απόφαση ίδρυσης και η απόφαση
έγκρισης δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως.

3. Τα Τµήµατα Α.Ε.Ι. συνεργάζονται µε ερευνητικά κέ-
ντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της Α-
καδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ε-
ρευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, καθώς και µε αναγνωρι-
σµένα ως οµοταγή Ιδρύµατα ή ερευνητικά κέντρα και ιν-
στιτούτα της αλλοδαπής, για την εκπόνηση διδακτορι-
κών διατριβών µε συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση αυτή,
τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής αναλαµβάνει ένα από τα συνεργαζόµενα Ιδρύ-
µατα, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόµενο
Ίδρυµα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί του-
λάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισµό των επιβλεπόντων
µελών Δ.Ε.Π./ερευνητών. Τα σχετικά µε τη διαδικασία
εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του υποψήφι-
ου διδάκτορα έως και την απονοµή του διδακτορικού τίτ-
λου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε
περίπτωση συνεργασίας µεταξύ Ιδρυµάτων, προβλέπο-
νται στο οικείο Ε.Π.Σ., που καταρτίζεται από τα συνεργα-
ζόµενα Τµήµατα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία
Σύγκλητο, τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνη-
τικών Κέντρων και τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των
αλλοδαπών Ιδρυµάτων/ερευνητικών φορέων. Σε περί-
πτωση συνεργασίας µε αλλοδαπά Ιδρύµατα/ερευνητι-
κούς φορείς και αν δεν έχει ήδη εκδοθεί και εγκριθεί
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 απόφαση
ίδρυσης κοινού Π.Μ.Σ., το Ε.Π.Σ. για την εκπόνηση διδα-
κτορικών διατριβών µε συνεπίβλεψη εγκρίνεται µε από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

Άρθρο 44
Αξιολόγηση

1. Στο τέλος κάθε εξαµήνου, πραγµατοποιείται αξιο-
λόγηση κάθε µαθήµατος και κάθε διδάσκοντος από τους
µεταπτυχιακούς φοιτητές, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα
ορίζονται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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2. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., µε ευθύνη του α-
περχόµενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολο-
γισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, µε
στόχο την αναβάθµιση των σπουδών, την καλύτερη αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη βελτιστοποίηση
των υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή
χρήση των διαθέσιµων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογι-
σµός κατατίθεται στο οικείο Τµήµα, στο οποίο ανήκει το
Π.Μ.Σ.. 

3. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτε-
ρικής αξιολόγησης, οι οποίες προβλέπονται στο
ν. 3374/2005 (Α΄ 189), εξωτερική ακαδηµαϊκή αξιολόγη-
ση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχο-
λής, διενεργεί εξαµελής Επιστηµονική Συµβουλευτική Ε-
πιτροπή (Ε.Σ.Ε.). Τα πέντε (5) µέλη είναι µέλη Δ.Ε.Π. α΄
βαθµίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων Α.Ε.Ι. ή ε-
ρευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συµπερι-
λαµβανοµένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδη-
µίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευ-
νών της Ακαδηµίας Αθηνών, ή επιστήµονες της αλλοδα-
πής ή της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που
προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες στην
παράγραφο 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστηµο-
νικού πεδίου, και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν
ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο µέλος εί-
ναι µεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής. Η θητεία των
µελών είναι πενταετής, µε δυνατότητα ανανέωσης, ε-
κτός από τον φοιτητή, του οποία η θητεία είναι ετήσια. Η
ιδιότητα του Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του µεταπτυ-
χιακού φοιτητή, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα που α-
φορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υ-
ποστήριξη της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις παραγράφους
4 έως 6, καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με απόφαση της οικείας Κοσµητείας συγκροτείται
µία Ε.Σ.Ε. για τα Π.Μ.Σ. και τις διδακτορικές σπουδές κά-
θε Τµήµατος και τα µέλη της επιλέγονται από σχετικό
µητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. Για
την κατάρτιση του µητρώου κάθε Τµήµα προτείνει, µε
τεκµηριωµένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος,
τρία (3) µέλη από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές
λεπτοµέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση
του µητρώου, ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η από-
φαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από δια-
βούλευση µε τους Προέδρους των Τµηµάτων, αφού
προηγουµένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιµότητα των υ-
ποψηφίων, και αφορά, κατά προτίµηση, σε υποψηφίους ί-
διου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε τα γνωστι-
κά αντικείµενα που θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση προ-
γράµµατα σπουδών και που έχουν διακριθεί για το ερευ-
νητικό τους έργο.

5. Τα µέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενη-
µερώνονται για κάθε θέµα που αφορά στα Π.Μ.Σ., καθώς
και στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται στα α-
ντίστοιχα Τµήµατα της Σχολής, όπως τα γνωστικά αντι-
κείµενα που θεραπεύουν, τον αριθµό των φοιτητών, τους
κανόνες επιλογής, το λειτουργικό κόστος και τα τέλη
φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισµός της παραγράφου
2 µε ευθύνη της Κοσµητείας αποστέλλεται αµελλητί στα
µέλη της οικείας Ε.Σ.Ε..

6. Ανά πενταετία τα µέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις
εγκαταστάσεις του οικείου Τµήµατος για επαρκές χρονι-
κό διάστηµα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν
µε εκπροσώπους των διδασκόντων και των φοιτητών,
καθώς και µε τους Διευθυντές και τα µέλη των συλλογι-
κών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειµένου να διαµορφώ-
σουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση
αξιολόγησης, η οποία περιέχει και προτάσεις για τη συ-
νεχή βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών, υποβάλλε-
ται στην Κοσµητεία, στο οικείο Τµήµα και στη Σύγκλητο,
προκειµένου να τη συνεκτιµήσει για τη συνέχιση ή µη
της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 8 του άρθρου 32.

7. Στα µέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες µετα-
κίνησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο
Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

8. Ο απολογισµός και οι αξιολογήσεις του παρόντος
άρθρου δηµοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των Ι-
δρυµάτων και κοινοποιούνται, µε ευθύνη της Κοσµητεί-
ας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, λαµβάνονται δε υπόψη για τη σύνταξη των εκθέσε-
ων εξωτερικής αξιολόγησης του ν. 3374/2005 (Α΄ 189).

Άρθρο 45
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος καταρ-
τίζεται ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε
Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο
διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος και κοινοποιείται στο Υ-
πουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με τον
Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται: 
α) η δοµή και οι κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ., 
β) ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών ανά

διδάσκοντα, καθώς και ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχια-
κών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τµήµατος σε σχέση και µε
τον αριθµό των προπτυχιακών φοιτητών και των διδα-
σκόντων, για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύ-
κλων σπουδών,
γ) οι αρµοδιότητες του Διευθυντή και των Σ.Ε. των

Π.Μ.Σ.,
δ) ο αριθµός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στο

Π.Μ.Σ., η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία
περιλαµβάνονται οι γλώσσες, των οποίων απαιτείται η
γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσοµάθειας,
ε) η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρε-

πόµενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 33, η δυνατότητα, οι
λόγοι ο τρόπος και η διαδικασία µερικής φοίτησης σε
Π.Μ.Σ., καθώς και αναστολής της φοίτησης σύµφωνα µε
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 33,
στ) το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, στο οποίο περι-

λαµβάνονται ιδίως ο χαρακτηρισµός των µαθηµάτων, οι
ειδικεύσεις, το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών µαθη-
µάτων, η διδασκαλία µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης, καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά µάθη-
µα και οι αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες σύµφωνα µε
το άρθρο 14 του ν. 3374/2005,
ζ) οι κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδό-

σεων των µεταπτυχιακών φοιτητών, ο χρόνος διενέργει-
ας και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του Π.Μ.Σ.,
ο τρόπος εξέτασης και βαθµολόγησης, οι προϋποθέσεις
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επιτυχούς ολοκλήρωσης των µαθηµάτων, η εκπόνηση
εργασιών ή η συµµετοχή σε άλλες ερευνητικές ή εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες, καθώς και η ελάχιστη επίδοση
του φοιτητή κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα, προκειµένου ο
φοιτητής να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης και
των επόµενων εξαµήνων σύµφωνα µε το άρθρο 35,
η) οι υποχρεώσεις για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. και τα σχε-

τικά µε την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας, 
θ) ο τρόπος αναπλήρωσής των µαθηµάτων, 
ι) οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.,
ια) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υπο-

τροφιών,
ιβ) οι διαδικασίες αξιολόγησης των µαθηµάτων και των

διδασκόντων από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, 
ιγ) η διαδικασία ορισµού επιβλέποντα και εξεταστικής

επιτροπής διπλωµατικής εργασίας, που προβλέπονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 34, και τα ειδικότερα κα-
θήκοντά τους,
ιδ) το ύψος των τυχόν προβλεπόµενων τελών φοίτη-

σης και η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής τους,  
ιε) το τελετουργικό αποφοίτησης και ο τύπος του απο-

νεµόµενου διπλώµατος (Δ.Μ.Σ.),
ιστ) ειδικότερα θέµατα του παραρτήµατος διπλώµα-

τος, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189),
ιζ) τα ειδικότερα ζητήµατα διοικητικής, τεχνικής και οι-

κονοµικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ.,
ιη) η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας των µαθηµά-

των, σεµιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ.,
ιθ) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρό-

σκλησης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης και
κάθε θέµα σχετικό µε τους επισκέπτες διδάσκοντες της
παραγράφου 5 του άρθρου 36,
κ) οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής

αφυπηρετησάντων µελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 36, και
κα) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και λει-

τουργία του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τµήµατος. 
2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος καταρ-

τίζεται ο Κανονισµός Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµα-
τος, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδι-
κτυακό τόπο του Τµήµατος και κοινοποιείται στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, και στον ο-
ποίον καθορίζονται: 
α) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης δι-

δακτορικών σπουδών, καθώς και εκπόνησης διδακτορι-
κής διατριβής ακόµη και από µη κάτοχο Δ.Μ.Σ.,
β) ο χρόνος υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-

ρικής διατριβής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι
γλώσσες υποβολής του προτεινόµενου τίτλου και προ-
σχεδίου της διατριβής, η γλώσσα εκπόνησης της διδα-
κτορικής διατριβής, 
γ) η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης διδακτορικής δια-

τριβής και ο µέγιστος αριθµός υποψήφιων διδακτόρων
που µπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα,
δ) ειδικότεροι λόγοι και προϋποθέσεις αντικατάστα-

σης επιβλέποντος σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 39,
ε) η προθεσµία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ετή-

σια προφορική παρουσίαση αναφορικά µε την πρόοδο
της διατριβής, την υποβολή του υποµνήµατος της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 40,
στ) η υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής των υποψή-

φιων διδακτόρων ανά ακαδηµαϊκό έτος, µέγιστος χρό-
νος ολοκλήρωσης της διατριβής, η υποχρέωση παρακο-

λούθησης ή συµµετοχής σε µαθήµατα, εργαστήρια ή σε-
µινάρια σχετικά µε τη διδακτορική διατριβή, πρόσθετες
υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, όπως (ενδιά-
µεσα παραδοτέα) και των επιβλεπόντων αυτών, όπως
(περιοδικές εκθέσεις προόδου), λόγοι και διαδικασία δια-
γραφής από τα µητρώα υποψήφιων διδακτόρων,
ζ) λεπτοµέρειες σχετικά µε την οριστικοποίηση του

προσωρινού τίτλου, τη δηµόσια υποστήριξη της διδακτο-
ρικής διατριβής, πρόσθετες προϋποθέσεις σύµφωνα µε
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41, τα
σχετικά µε την απονοµή του διδακτορικού τίτλου, η µορ-
φή και το περιεχόµενο του διδακτορικού τίτλου, 
η) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και λει-

τουργία του τρίτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 46
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών 

µεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελµατικά 
προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’
ελάχιστον δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα (υποχρεωτικά
εξάµηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώµατος σύµφωνα µε
το πρόγραµµα σπουδών), οδηγεί στην απονοµή ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέ-
δου (integrated master) στην ειδικότητα του Τµήµατος,
αν στο πρόγραµµα σπουδών:
α) περιλαµβάνονται µαθήµατα ώστε να διασφαλίζεται: 
αα) η θεµελίωση στις βασικές επιστήµες και τέχνες, 
ββ) η ανάπτυξη των µαθηµάτων κορµού της ειδικότη-

τας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειµέ-
νου, 
γγ) η εµβάθυνση και η εµπέδωση σε υψηλό επίπεδο

των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειµένου
της ειδικότητας,
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωµατικής

εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδηµαϊκού εξαµήνου κατ’
ελάχιστον. 

2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλη-
τος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέ-
λευσης του Τµήµατος, απευθύνει αίτηµα στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο οποίος, ύστερα
από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφό-
σον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει
σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώµες του προηγού-
µενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσµίας εξήντα (60)
ηµερών από την περιέλευση του ερωτήµατος από τον Υ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Μετά την
έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπα-
στος τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την η-
µεροµηνία απονοµής του πτυχίου ή διπλώµατος και κα-
ταλαµβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου. Ο ενιαίος και αδιάσπα-
στος τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου δεν
προσδίδει επιπλέον µοριοδότηση σε διαγωνισµούς, ούτε
επιφέρει µεταβολές, όπως ιδίως µισθολογικές και βαθ-
µολογικές.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
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του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύ-
στερα από εισήγηση πενταµελούς επιστηµονικής επι-
τροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται τα σχετικά µε
το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελµατικές δραστηριότη-
τες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπου-
δών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι., στους
οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµη έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Για τη σύνθεση των επιστηµονικών επιτροπών του προη-
γούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη το γνωστικό αντι-
κείµενο που θεραπεύει κάθε Τµήµα.

4. Για πτυχιούχους Τµηµάτων Μηχανικών Τ.Ε. των
Τ.Ε.Ι., οι ως ανωτέρω επιστηµονικές επιτροπές είναι ε-
πταµελείς. Τρία από τα µέλη κάθε επιτροπής είναι ο Γενι-
κός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ο οποίος προεδρεύει των επιτροπών, έ-
να µέλος Δ.Ε.Π. Πολυτεχνικής Σχολής και ένα µέλος
Δ.Ε.Π. Τµήµατος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ορίζο-
νται µε τους αναπληρωτές τους. Τα λοιπά µέλη µε τους
αναπληρωτές τους ορίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3.

5. Τα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται σύµφωνα
µε τις παραγράφους 3 και 4, ισχύουν και για τους απο-
φοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τµήµατος, που αποφοίτησαν
πριν τη δηµοσίευσή τους, καθώς και για τους αποφοί-
τους των Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή µετονο-
µάστηκαν, σύµφωνα µε τα προεδρικά διατάγµατα
69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄ 123), 83/2013 (Α΄ 123),
84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130),
91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133),
100/2013 (Α΄ 135), 101/2013 (Α΄ 135), 102/2013 (Α΄
136), 103/2013 (Α΄ 136), 104/2013 (Α΄ 137), 127/2013
(Α΄ 190). 

Άρθρο 47
Επιτροπή Δεοντολογίας

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται Επιτροπή Δεοντολογίας, η
οποία απαρτίζεται από τους Κοσµήτορες του οικείου
Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων,
Φοιτητικής Μέριµνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ο Αντι-
πρύτανης προΐσταται της Επιτροπής και σε περίπτωση α-
πουσίας ή κωλύµατος τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος
Κοσµήτορας, µε βάση την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
πράξης διορισµού του στη βαθµίδα του µέλους Δ.Ε.Π.
πρώτης βαθµίδας. Τα µέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας
δεν λαµβάνουν αµοιβή ή άλλη αποζηµίωση για τη συµµε-
τοχή τους σε αυτή.

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ιδίως τις εξής αρµο-
διότητες:
α) καταρτίζει «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτι-

κής» για ακαδηµαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέµατα
(κανόνες βιοηθικής κ.λπ.), ο οποίος εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο και ενσωµατώνεται στον Εσωτερικό Κανονι-
σµό του Ιδρύµατος,
β) διασφαλίζει την τήρηση και εφαρµογή των κανόνων

δεοντολογίας εκ µέρους όλων των µελών του Ιδρύµατος
και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας,
γ) συντάσσει γενική ετήσια έκθεσης ως προς την τή-

ρηση και εφαρµογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κα-
νόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτα-
νη και κοινοποιείται στη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύµατος
στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους,
δ) εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη α-

ναφορά - καταγγελία φοιτητών, µελών Δ.Ε.Π., µελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών δι-
δασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέµατα της
αρµοδιότητάς της, προκειµένου να διαπιστώσει την πα-
ράβαση των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας ή διε-
ρευνά σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύ-
τανη. Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολο-
γίας ή κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση πειθαρχι-
κού παραπτώµατος, αποστέλλει το σχετικό πόρισµα
στον Πρύτανη, προκειµένου αυτός να αξιολογήσει το
περιστατικό και να διενεργήσει τα νόµιµα.

3. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και λει-
τουργία της, ρυθµίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του
Ιδρύµατος.

Άρθρο 48
Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου, ι-
δρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βί-
ου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Η πρόταση της Συγκλήτου α-
ναγράφει το ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και δραστη-
ριοτήτων εντός του οποίου διοργανώνονται τα εκπαι-
δευτικά ή επιµορφωτικά προγράµµατα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

2. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί µονάδα του Ιδρύµατος που
εξασφαλίζει το συντονισµό και τη διεπιστηµονική συνερ-
γασία στην ανάπτυξη προγραµµάτων επιµόρφωσης, συ-
νεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια
βίου µάθησης. Τα εκπαιδευτικά ή επιµορφωτικά προ-
γράµµατα µπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία µε
Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής, καθώς και α-
ναγνωρισµένα ως οµοταγή Ιδρύµατα της αλλοδαπής, µε
απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, ύστερα από εισή-
γηση του Συµβουλίου του Κέντρου. Αρµόδιος για το σχε-
διασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε έργου και
προγράµµατος επιµόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόµε-
νης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου µάθησης είναι ο
οικείος επιστηµονικός υπεύθυνος κάθε έργου. 

3. Τα υφιστάµενα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης
των Ιδρυµάτων και τα λειτουργούντα Κέντρα Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης των Ιδρυµάτων καταργούνται. Για
την κατάργησή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πα-
ροχή κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης, συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου µάθησης,
δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, πέραν των σπουδών πρώ-
του, δεύτερου και τρίτου κύκλου και µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 1, παρέχεται αποκλειστι-
κά µέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Την ευθύνη τήρησης της διά-
ταξης των προηγούµενων εδαφίων φέρει η Σύγκλητος
του Ιδρύµατος. 

4. Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι: 
α) ο Πρόεδρος του Κέντρου, 
β) το Συµβούλιο του Κέντρου.
5. Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης, στον

οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρµοδιότητα, ύστερα από
πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου. 

6. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) συγκαλεί το Συµβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την

ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων µέ-
λος του Συµβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του και
εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως ει-
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σηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου,
β) επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτικής του Κέντρου

και την τήρηση του Κανονισµού του,
γ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του

Συµβουλίου,
δ) προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυ-

πογράφει µε τον πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύ-
µατος τις συµβάσεις προσωπικού, τις συµβάσεις προµη-
θειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις γε-
νικές του ανάγκες,
ε) υπογράφει τις εντολές πληρωµής για τις γενικές

δαπάνες του Κέντρου. Ειδικά για τις εντολές πληρωµής
του εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται η προηγούµε-
νη πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του προγράµµατος
από τον επιστηµονικά υπεύθυνο,
στ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώµη του

Συµβουλίου του Κέντρου, τις επιτροπές επιλογής εκπαι-
δευοµένων,
ζ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή τη διεκπεραίω-

ση συγκεκριµένων θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµο-
διότητές του,
η) εισηγείται στη Σύγκλητο, ύστερα από γνώµη του

Συµβουλίου, την επιλογή του Διευθυντή Επιµόρφωσης
και Δια Βίου Μάθησης, 
θ) υπογράφει τα απονεµόµενα από το Κέντρο πιστο-

ποιητικά µη τυπικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την έν-
νοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010
(Α΄ 163), 
ι) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισµού του έργου

του Κέντρου, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και
κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων µετά την έγκρισή της.

7. Το Συµβούλιο του Κέντρου αποτελείται από: 
α) τον Πρόεδρο του Κέντρου, 
β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύµατος, ο

οποίος ορίζεται ύστερα από πρόταση της Κοσµητείας
της οικείας Σχολής, 
γ) τον Διευθυντή Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης,

χωρίς δικαίωµα ψήφου.
8. Το Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και

όσες άλλες προβλέπονται από τον Κανονισµό του Κέ-
ντρου: 
α) διαµορφώνει στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συ-

γκλήτου την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη των
έργων και των προγραµµάτων επιµόρφωσης, συνεχιζό-
µενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου µά-
θησης,
β) εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προ-

γραµµάτων επιµόρφωσης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης,
κατάρτισης και εν γένει δια βίου µάθησης,
γ) εισηγείται προς το Πρυτανικό Συµβούλιο τα προς έ-

γκριση έργα και εκπαιδευτικά προγράµµατα του Κέ-
ντρου, τα οποία µετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,

δ) αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων του Κέντρου στους επιστηµονι-
κά υπευθύνους,
ε) συνεργάζεται µε τις Κοσµητείες των Σχολών για

την υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων του Κέντρου,
στ) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέ-

µει το Κέντρο,
ζ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον τετρα-

ετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Κέντρου,

η) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον Κανο-
νισµό και την οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του Κέ-
ντρου,
θ) ορίζει οµάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των

εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Κέντρου,
ι) ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό

πρόγραµµα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτησης
από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων
του Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυ-
τανικό Συµβούλιο, προκειµένου να αποφασίσει σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 10,
ια) εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. για

τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθειών και υ-
πηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις εκπαιδευτικές
και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες,
ιβ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για την επιλο-

γή του Διευθυντή του Κέντρου. 
9. Ο Διευθυντής Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

παρακολουθεί την εφαρµογή του αναπτυξιακού προ-
γράµµατος του Κέντρου, συντονίζει την υλοποίηση των
έργων και των προγραµµάτων επιµόρφωσης, κατάρτι-
σης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου
µάθησης και επιµελείται την ποιοτική αναβάθµισή τους.
Παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των απο-
φάσεων του Συµβουλίου και είναι υπεύθυνος του µητρώ-
ου εκπαιδευτών.

10. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των προγραµµάτων του
Κέντρου ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου του. Υ-
ποβάλλουν προς έγκριση στο Συµβούλιο του Κέντρου τα
σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτοµέρειες, τον
προϋπολογισµό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και
το ύψος των τελών και πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή
του προγράµµατος. Η απόφαση του Συµβουλίου του Κέ-
ντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποστέλλε-
ται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συµβούλιο. Η απόφαση
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί µετά την άπρακτη πάροδο δέ-
κα (10) εργάσιµων ηµερών.

11. Πόροι του Κέντρου είναι οι ακόλουθοι:
α) χρηµατοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προ-

γράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση,
β) χρηµατοδοτήσεις από φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτι-

κού τοµέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους
διεθνείς οργανισµούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες
προς το Κέντρο,
γ) έσοδα από εκπαιδευοµένους,
δ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση

εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, από την εκπόνηση µε-
λετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέλεση
επιµορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου µάθη-
ση,
ε) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να δια-

τίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έ-
ρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοι-
χεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Κέντρου.
Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύµατος δια-

χειρίζεται τους πόρους του Κέντρου. Για το σκοπό αυ-
τόν, παρακρατεί έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ε-
σόδων των έργων του Κέντρου, ενώ ένα ποσοστό έως
είκοσι τοις εκατό (20%) επί των χρηµατοδοτήσεων των
έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραµµά-
των του Κέντρου κατατίθενται σε ειδικό κωδικό για την
κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακρι-
βές ποσοστό παρακράτησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για κάθε τύπου
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έργο καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες
του Κέντρου πραγµατοποιούνται µε τη µορφή ερευνητι-
κών έργων του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

12. Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους το Συµβούλιο
συντάσσει απολογισµό δραστηριοτήτων του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τον οποίο κοινοποιεί αµελλητί στη Σύγκλη-
το, στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων. Η εσωτερική αξιολόγηση του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διενεργείται ανά διετία, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 5 και 6 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189). Η εξωτερική αξιο-
λόγηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8 και 9
του ν. 3374/2005, πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την
εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύµατος και συντάσσεται
ειδική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης για το
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου του Κέντρου, δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισµός του
Κέντρου, όπου ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στην
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν
προβλέπεται από τον παρόντα νόµο. 

14. Τα Κέντρα Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
µπορεί να οργανώνουν τα προγράµµατα δια βίου µάθη-
σης και µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, λαµ-
βάνοντας υπόψη τις ανάγκες ατόµων µε αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξασφαλίζοντας την
ηλεκτρονική προσβασιµότητα των προγραµµάτων και
στα άτοµα αυτά. 

Άρθρο 49
Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και Έρευνας

1. Σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας συνιστά-
ται Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Είναι δυνατόν να συνιστάται ένα
Α.Σ.Α.Ε.Ε. ανά δύο ή περισσότερες Περιφέρειες ή δύο ή
περισσότερα Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε µία Περιφέρεια. Η σύσταση
των Α.Σ.Α.Ε.Ε. γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α) χαράσσει προτάσεις στρατηγικής για την ανάπτυξη

των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων - Ινστιτούτων
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συµπεριλαµ-
βανοµένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδηµίας Α-
θηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδηµίας Αθηνών (εφεξής Ε.Κ.) σε περιφερειακό επί-
πεδο, µε στόχο την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευ-
σης και έρευνας. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. λαµβάνει υπόψη ιδίως τις
αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους που έχει θέ-
σει κάθε Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, τη δυ-
νατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών
µεταξύ τους και τη διαµόρφωση κρίσιµων κοινών υποδο-
µών. Λαµβάνει, επίσης, υπόψη την αναπτυξιακή πολιτική
της Περιφέρειας και τις σχετικές εισηγήσεις ή µελέτες
του Περιφερειακού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτο-
µίας (Π.Σ.Ε.Κ.), σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 4310/
2014, καθώς και τις κοινωνικές ανάγκες αυτής,
β) προωθεί τη συνεργασία και την ανάπτυξη δράσεων

αλληλεπίδρασης µεταξύ των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. µε κοινωνι-
κούς, πολιτιστικούς και οικονοµικούς φορείς της οικείας
Περιφέρειας,
γ) εισηγείται στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην οι-

κεία Περιφέρεια σχετικά µε τις διαδικασίες, τα µέσα και

τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανάπτυξή τους, τη
χρηµατοδότηση ερευνητών και αποφοίτων, 
δ) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευµάτων έκθεση ως προς το βαθµό υλοποίη-
σης του στρατηγικού σχεδίου και του προϋπολογισµού
των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, προς υπο-
βοήθηση του εποπτικού ρόλου της Πολιτείας.

3. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου
2, το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής,
στο οποίο αποτυπώνονται προτεινόµενες δράσεις που ε-
ξασφαλίζουν ιδίως: 
α) τη συνεργασία των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της Περιφέρειας

σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο,
β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδο-

µών στην κατεύθυνση της συµπληρωµατικότητας και της
εξοικονόµησης πόρων, 
γ) τη σύνδεση µε την τοπική κοινωνία, 
δ) τη συµβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονοµική ανά-

πτυξη της Περιφέρειας, µέσω της ανάπτυξης του εµπο-
ρίου, της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελ-
µάτων, 
ε) τη συµβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην ανάδειξη επι-

στηµονικών πεδίων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιφε-
ρειακό επίπεδο, που είναι ενδεδειγµένο να αποτελέσουν
αντικείµενα προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών προγραµ-
µάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. της οικείας Περιφέρειας.
Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. για να συντάξει το σχέδιο στρατηγικής,

ως προς τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄, ζητά τη γνώµη
των Επιµελητηρίων που εδρεύουν στην οικεία Περιφέ-
ρεια. Τα Επιµελητήρια καλούνται να εκφράσουν γνώµη
αλλά και να συµµετέχουν στην συζήτηση συγκεκριµέ-
νων θεµάτων, τα οποία άπτονται των αντικειµένων της
δραστηριότητάς τους. 

4. Το διετές σχέδιο στρατηγικής της παραγράφου 3 ε-
γκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.. Το
Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντονίζει τις διαδικασίες εκπλήρωσης και έ-
χει την ευθύνη της εφαρµογής του εγκεκριµένου σχεδί-
ου στρατηγικής. 

5. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. κάθε δύο (2) έτη συντάσσει απολογι-
σµό πεπραγµένων, ο οποίος δηµοσιοποιείται µε κάθε
πρόσφορο µέσο, καθώς και τις εκθέσεις της περίπτωσης
ε΄ της παραγράφου 2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συµµετέ-
χουν στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε
αναγκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του.
Ο απολογισµός λαµβάνεται υπόψη στην κατάρτιση του

στρατηγικού σχεδίου της επόµενης διετίας και κοινοποι-
είται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των.

6. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. για την υλοποίηση των αρµοδιοτήτων
των παραγράφων 2 και 3, µπορεί να συγκροτεί επιτρο-
πές για τη µελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων,
τα µέλη των οποίων δεν δικαιούνται αµοιβή ή άλλη απο-
ζηµίωση. 

7. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελείται από δεκαεννέα (19) µέλη:
α) δεκαέξι (16) µέλη είναι µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ί-

διας ή άλλης Περιφέρειας ή της αλλοδαπής και ερευνη-
τές Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται ύ-
στερα από σχετική πρόσκληση που απευθύνει η Σύγκλη-
τος του αρµόδιου Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παράγραφο 10,
β) ένα (1) µέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συµβού-

λιο Έρευνας και Καινοτοµίας (Ε.Σ.Ε.Κ.),
γ) ένα (1) µέλος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού

Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
δ) ένα (1) µέλος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
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8. Τα µέλη έχουν τριετή θητεία, µε δυνατότητα επανε-
κλογής για µία (1) ακόµη θητεία.

9. Τα µέλη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 πρέ-
πει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
µέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθµίδας του αναπληρωτή
ή καθηγητές οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής ή ε-
ρευνητές Ε.Κ. τουλάχιστον β΄ βαθµίδας. Ο Πρόεδρος
του Α.Σ.Α.Ε.Ε. προέρχεται από διαφορετικό Α.Ε.Ι. ανά
θητεία. 
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκλογή µελών

Δ.Ε.Π. ή ερευνητές, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται, λόγω
ορίου ηλικίας, πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας
τους. Δεν επιτρέπεται η εκλογή µελών Δ.Ε.Π. ή ερευνη-
τών για τρίτη συνεχόµενη θητεία στο ίδιο Α.Σ.Α.Ε.Ε..
Κωλύονται να εκλεγούν ως µέλη πρόσωπα, τα οποία

είχαν τα ίδια ή ο/η σύζυγός τους ή συγγενής τους έως
και β΄ βαθµού οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή µε τα
Α.Ε.Ι. ή τα Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας την τελευταία
πενταετία µε σκοπό το κέρδος, καθώς και τα αφυπηρετή-
σαντα µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Ε.Κ. της οικείας ή
άλλης Περιφέρειας. 

10. α) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας α-
νάδειξης των µελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε κάθε Περιφέρεια
έχει η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται ο
Πρόεδρος του απερχόµενου Α.Σ.Α.Ε.Ε. (εφεξής αρµόδια
Σύγκλητος). 
β) Με απόφαση των µελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., κατά την

πρώτη συνεδρίασή του, ορίζονται:
αα. o Πρόεδρος και o αναπληρωτής Προέδρου, ο οποί-

ος προέρχεται από τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι. και α-
ναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός ελλείπει, απου-
σιάζει ή κωλύεται, 
ββ. η έδρα του Α.Σ.Α.Ε.Ε., µεταξύ των εδρών των Ι-

δρυµάτων που εκπροσωπούνται. Το Ίδρυµα στην έδρα
του οποίου πραγµατοποιούνται οι συνεδριάσεις, ανα-
λαµβάνει και τη διοικητική υποστήριξη του Α.Σ.Α.Ε.Ε.. 
γ) Τρεις µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των µε-

λών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., η αρµόδια Σύγκλητος:
αα. προκηρύσσει εκλογές για τους εκπροσώπους των

Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Ι-
δρύµατος και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστηµα δε-
καπέντε (15) ηµερών, η αρµοδιότητα της προκήρυξης πε-
ριέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων. Το εκλεκτορικό σώµα για την εκλογή των εκ-
προσώπων του κάθε Α.Ε.Ι. αποτελείται από το σύνολο
των µελών Δ.Ε.Π.,
ββ. αποστέλλει αίτηµα στα Ε.Κ., προκειµένου να πραγ-

µατοποιήσουν εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώ-
που τους. Το εκλεκτορικό σώµα για την εκλογή των εκ-
προσώπων κάθε Ε.Κ. αποτελείται από το σύνολο του ε-
ρευνητικού προσωπικού,
γγ. αποστέλλει αίτηµα ορισµού µελών στα αρµόδια

όργανα, για τον ορισµό των λοιπών µελών της παραγρά-
φου 7.
δ) Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας

έχει:
αα. για την ανάδειξη εκπροσώπων των Α.Ε.Ι. πενταµε-

λής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµα ανα-
πληρωµατικά µέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά
µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι µέλη
Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος και ορίζονται µε απόφαση του
Πρυτανικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Πρύ-
τανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από
την ηµέρα της ψηφοφορίας. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω
προθεσµία, η σχετική αρµοδιότητα περιέρχεται στη Σύ-

γκλητο. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο-
πής είναι το ανώτερης βαθµίδας αρχαιότερο µέλος
Δ.Ε.Π., 
ββ. για την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Κ. η συγκρό-

τηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο
του κάθε Ε.Κ.. Το εκλεκτορικό σώµα αποτελείται από το
σύνολο των ερευνητών του Ε.Κ..
ε) Το αποτέλεσµα της εκλογής αποστέλλεται από την

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων ο οποίος συγκροτεί το
Α.Σ.Α.Ε.Ε. µε τα εκλεγµένα µέλη του. Η απόφαση συ-
γκρότησης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως. 
στ) Τα απερχόµενα µέλη του Α.Σ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν να

ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας
τους, έως την ανάληψη των καθηκόντων από τα νέα µε-
λή. Σε κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, καθορίζεται η αναλογία εκπροσώπησης
των Α.Ε.Ι. και των Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας στο
Α.Σ.Α.Ε.Ε. από τα µέλη της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 7, η ακριβής διαδικασία εκλογής των µελών Δ.Ε.Π.
Α.Ε.Ι., τα σχετικά µε την παύση, αντικατάσταση και ανα-
πλήρωση των µελών, αν αυτά εκλείψουν ή αποχωρή-
σουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα
βάσει της οποίας έχουν εκλεγεί ή οριστεί µέλη, τα σχετι-
κά µε την οργάνωση, και τη λειτουργία του Α.Σ.Α.Ε.Ε.,
ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διοικητική υποστήριξη
της λειτουργίας του, καθώς και η αρµόδια Σύγκλητος σε
κάθε Περιφέρεια κατά την πρώτη εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρ-
µογή του παρόντος άρθρου.
η) Η ορισθείσα σύµφωνα µε τα ανωτέρω ως αρµόδια

Σύγκλητος οφείλει να εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου µέσα σε ένα (1)
µήνα από την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης ζ΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Άρθρο 50
Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού - Σκοπός

1. Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαι-
δευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για τη διαχείριση και αξιοποίηση
των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας, εκπαίδευσης,
κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας,
καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη
του σκοπού του. 

2. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση
κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, κα-
θώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την
κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απα-
ραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών,
εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς
και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης, σεµιναρίων και
συνεδρίων, παροχής επιστηµονικών, τεχνολογικών και
καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινι-
κών µελετών, εκτέλεσης δοκιµών, µετρήσεων, εργαστη-
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ριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωµοδοτή-
σεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων,
σχεδιασµού και υλοποίησης επιστηµονικών, ερευνητι-
κών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων ως
και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι..

3. Τα έργα/προγράµµατα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.
εκτελούνται από Οµάδες Έργου µε Επιστηµονικό Υπεύ-
θυνο (ΕΥ), ο οποίος µπορεί να είναι µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,
µέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., καθώς και
µέλος του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών
και τεχνολογικών φορέων. Επιστηµονικός υπεύθυνος
µπορεί να είναι, επίσης, και εξωτερικός συνεργάτης κά-
τοχος διδακτορικού διπλώµατος. Ειδικά στους ερευνητι-
κούς και τεχνολογικούς φορείς, µπορεί επίσης να είναι
επιστηµονικός υπεύθυνος µέλος του λοιπού προσωπικού
(µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου) των εν λόγω
φορέων, εφόσον κατέχει µεταπτυχιακό δίπλωµα. Η δυ-
νατότητα να είναι ορισµένες ή όλες οι ανωτέρω κατηγο-
ρίες προσώπων ΕΥ, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέ-
σεις ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηµατοδό-
τησης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε.. 

Άρθρο 51
Πόροι – Πηγές Χρηµατοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Οι πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. προέρχονται από:
α. Κονδύλια από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσε-

ων (ΠΔΕ) που διατίθενται είτε µέσω συγχρηµατοδοτού-
µενων προγραµµάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της
έρευνας και της τεχνολογίας - καινοτοµίας είτε µε οποι-
ονδήποτε άλλο τρόπο,
β. χρηµατοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήµα-

τα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δη-
µόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλο-
δαπής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς
Οργανισµούς,
γ. παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται µε

την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του Ε.Λ.Κ.Ε.,
δ. εµπορική εκµετάλλευση δικαιωµάτων διανοητικής ι-

διοκτησίας, προϊόντων µεταφοράς τεχνολογίας-τεχνο-
γνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηµατοδο-
τούµενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριό-
τητα των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας,
ε. εκδόσεις,
στ. τέλη εγγραφής/δίδακτρα, οικονοµική συµµετοχή

τρίτων σε συνέδρια, σεµινάρια και εκτελούµενα προ-
γράµµατα τυπικής, µη τυπικής και διά Βίου Μάθησης,
ζ. πρόσοδοι από την αξιοποίηση των περιουσιακών

στοιχείων του Ε.Λ.Κ.Ε. (κινητών και ακινήτων),
η. έσοδα από τις κρατήσεις επί των αµοιβών και την α-

πόδοση ποσοστού επί του εισοδήµατος των καθηγητών
και των λεκτόρων, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 23
του ν. 4009/2011.,
θ. έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογα-

ριασµό του Ε.Λ.Κ.Ε./Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την εκάστοτε α-
πόφαση ή σύµβαση χρηµατοδότησης, σε εκτελούµενα
έργα/προγράµµατα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και στ΄
της παρούσας παραγράφου, συµπεριλαµβανοµένης της
ειδικής κράτησης της παραγράφου 5 του άρθρου 59
(overhead),

2. Τα πρόσωπα και οι φορείς που εισφέρουν, επιχορη-
γούν και χρηµατοδοτούν τον Ε.Λ.Κ.Ε. µπορούν να προσ-
διορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν µε
τους πόρους που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίον
αυτοί θα αναλωθούν. Σε περίπτωση έργων που χρηµατο-

δοτούνται από ίδιους πόρους, τα ανωτέρω καθορίζονται
µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

Άρθρο 52
Διοίκηση και Διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:
α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

(εφεξής, η Επιτροπή).
β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρι-

σης του Ε.Λ.Κ.Ε..
2. α. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήρι-

ξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Μονάδα) είναι η αρµόδια υ-
πηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονοµική δια-
χείριση του Ε.Λ.Κ.Ε..
β. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Οικονοµικής και Διοι-

κητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρε-
σιών της Μονάδας και ασκεί καθήκοντα Προϊσταµένου
Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον Ε.Λ.Κ.Ε..

3. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε προγράµµα-
τος/έργου ευθύνεται για την εκτέλεση του φυσικού αντι-
κειµένου του.

4. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.: 
α. Εγκρίνει τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρι-

σης του Ε.Λ.Κ.Ε., 
β. παρακολουθεί και ελέγχει την επιστηµονική στρατη-

γική και τον οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό
του και 
γ. αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής έ-

ως το τέλος του τρίτου µήνα της επόµενης χρήσης για
την κατανοµή των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων
δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51
µεταξύ του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., του τακτικού προϋπολο-
γισµού του Α.Ε.Ι. και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Δια-
χείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για την αντιµετώπιση
των αναγκών τους.

Άρθρο 53
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι δια-
κριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι.. Η Επι-
τροπή συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. µε απόφαση του Πρύ-
τανη και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τµη-
µάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο. Κάθε
εκπρόσωπος Τµήµατος υποδεικνύεται µαζί µε τον ανα-
πληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τµήµα-
τος όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον µήνες πριν από τη λή-
ξη της θητείας των µελών της Επιτροπής. 

2. Ως εκπρόσωποι Τµήµατος υποδεικνύονται Καθηγη-
τές οι οποίοι κατά προτεραιότητα ανήκουν στις βαθµίδες
του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή και διαθέ-
τουν εκτεταµένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα, που
τεκµηριώνεται από δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιο-
δικά κύρους, βιβλία, µονογραφίες και από ευρεσιτεχνίες,
καθώς και πείρα σε ζητήµατα σχεδιασµού, διοίκησης και
διαχείρισης έργων.

3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τριετής.
4. Τα µέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε πρώτη συνε-

δρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στη
συνεδρίαση αυτή εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία µε-
ταξύ των µελών της ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ε-
ρευνών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περί-
πτωση απουσίας ή κωλύµατος. 
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5. Αν τα µέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από
εννέα, µπορεί να συγκροτείται ειδικό επταµελές όργα-
νο, αποτελούµενο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόε-
δρο της Επιτροπής και από πέντε µέλη που εκλέγονται
από την Επιτροπή µεταξύ των µελών της. Στο ειδικό αυ-
τό επταµελές όργανο, µπορεί να µεταβιβάζονται αρµο-
διότητες του άρθρου 54. 

6. Οι αναπληρωτές των µελών της Επιτροπής µπορούν
να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής
χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

7. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, καθώς
και αν ζητηθεί αυτό είτε από το ένα τρίτο (1/3) των µε-
λών της, είτε από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Οι συνεδριά-
σεις της Επιτροπής µπορεί να πραγµατοποιούνται µέσω
τηλεδιάσκεψης. 

8. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται
τα µισά τουλάχιστον µέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτρο-
πής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου.

9. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος
της Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε., τον οποίο ορίζει η Επιτροπή.
Ο ΠΜΟΔΥ µπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Άρθρο 54
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει
τις εξής αρµοδιότητες:
α. επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του

Α.Ε.Ι. για την ερευνητική και επιστηµονική στρατηγική
του Ιδρύµατος,
β. επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.

στο συντονισµό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επι-
µορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του Α.Ε.Ι.
που χρηµατοδοτούνται και εκτελούνται µέσω του
Ε.Λ.Κ.Ε. και εισηγείται σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εξασφάλιση πόρων του,
γ. καταρτίζει τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχεί-

ρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λει-
τουργίας του, 
δ. εγκρίνει τις προτάσεις για τη χρηµατοδότηση της ε-

κτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύµφωνα µε
τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε.,
ε. εγκρίνει την ένταξη του προϋπολογισµού κάθε έρ-

γου στον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και την
τροποποίηση του προϋπολογισµού των εντεταγµένων
έργων,
στ. εισηγείται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. τον ετήσιο οικο-

νοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε., ε-
γκρίνει τις αναµορφώσεις του προϋπολογισµού και τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και εισηγείται στη Σύ-
γκλητο για την κατανοµή των ετήσιων εσόδων των περι-
πτώσεων δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 51, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 52,
ζ. παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση για τις δραστη-

ριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλη-
το του Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δηµοσίου,
η. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. ανα-

θέτει στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους ερευνητικές
µελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκµηρίωση της σκο-
πιµότητας και µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον
Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης,
θ. αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηµα-

τοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε.
και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και
διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συµβα-
τικές υποχρεώσεις,
ι. αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ε-

νεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφά-
λιση πόρων,
ια. χορηγεί υποτροφίες, σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρη-

µατοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιβ. προσλαµβάνει και απασχολεί προσωπικό για την υ-

ποστήριξη των έργων και προγραµµάτων που υλοποιεί ο
Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιγ. χορηγεί ταµειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε

προγράµµατα και έργα, σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρηµα-
τοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιδ. διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθµη

λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός υλο-
ποιεί.

Άρθρο 55
Αρµοδιότητες Προέδρου Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρι-
σης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε.,
β. υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υπο-

βολή προτάσεων, προσφορών και αιτηµάτων χρηµατο-
δότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα,
γ. υπογράφει τις συµβάσεις µε τους φορείς χρηµατο-

δότησης και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο
των έργων και προγραµµάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
δ. υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για

την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής,
ε. ασκεί τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρύτανης

του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του
Ε.Λ.Κ.Ε., 
στ. αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσε-

ων του προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε. και υπογράφει τις
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών µπορεί, µε
πράξη του, να εξουσιοδοτεί άλλο µέλος της Επιτροπής,
για την υπογραφή των εγγράφων της παραγράφου 1.

Άρθρο 56
Επιστηµονικός Υπεύθυνος

1. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) ορίζεται µε από-
φαση της Επιτροπής Ερευνών σύµφωνα µε τον Οδηγό
Χρηµατοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και
πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου και
την αναγκαιότητα των δαπανών που συνδέονται µε την
εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου του έργου και παρα-
κολουθεί το οικονοµικό αντικείµενό του. 

2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέω-
σης σε βάρος των πιστώσεων του συνολικού ετήσιου
προϋπολογισµού έργου ή προγράµµατος απαιτείται έγ-
γραφο τεκµηριωµένο αίτηµα του Επιστηµονικού Υπεύθυ-
νου προς τον ΠΜΟΔΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 62.
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3. Για την πραγµατοποίηση και την πληρωµή κάθε δα-
πάνης του έργου, για την οποία υπάρχει απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης, απαιτείται αιτιολογηµένη εντολή
πληρωµής από τον επιστηµονικό υπεύθυνο, ο οποίος α-
ποστέλλει τα δικαιολογητικά των δαπανών στη Μονάδα
του Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχό τους, την εκκαθάριση των
σχετικών δαπανών και την πληρωµή τους.

4. Αν η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισµό
του έργου, απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογι-
σµού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από
τεκµηριωµένο αίτηµα του ΕΥ.

Άρθρο 57
Προϊστάµενος Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής
Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) – Προϊστάµενος Οικονοµικών

Υπηρεσιών (ΠΟΥ) 

1. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Οικονοµικής και Διοι-
κητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται και εποπτεύει
την οµαλή λειτουργία της Μονάδας. 

2. Ο ΠΜΟΔΥ έχει τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και
τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/
2014 (Α΄ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον παρόντα
νόµο. 

3. Τα καθήκοντα του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών (ΠΟΥ) του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να ανατίθενται στον
ΠΟΥ του οικείου Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή, τα καθήκο-
ντα του ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται διακριτά από τα κα-
θήκοντα του ΠΟΥ του οικείου Α.Ε.Ι..

4. Ο ορισµός και η αναπλήρωση του ΠΜΟΔΥ διέπονται
από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, του ν. 4009/
2011 και του Οργανισµού του οικείου Α.Ε.Ι..

Άρθρο 58
Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
του Ε.Λ.Κ.Ε. (Μονάδα) αποτελεί οργανική µονάδα του
Α.Ε.Ι.. Με τον Οργανισµό του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζεται
η δοµή, το επίπεδο λειτουργίας της και η οργανωτική της
διάρθρωση. Στη Μονάδα αυτήν ανήκουν όλες οι αρµο-
διότητες οικονοµικού αντικειµένου που αφορούν τον
Ε.Λ.Κ.Ε., συµπεριλαµβανοµένης και της αρµοδιότητας
που αφορά τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσε-
ων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων του
Ε.Λ.Κ.Ε..

2. Αρµοδιότητα της Μονάδας είναι:
α. η κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογι-

σµού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των τροποποιήσεών του, καθώς
και η παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών από ό-
λες τις πηγές χρηµατοδότησης,
β. η διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων και η

τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 13 του άρθρου 60,
γ. ο έλεγχος, εκκαθάριση και έκδοση ενταλµάτων πλη-

ρωµής των δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε., µέσα στην προβλεπό-
µενη προθεσµία από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστι-
κό πλαίσιο, η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων
και η τήρηση του Μητρώου αυτών,
δ. η εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους α-

ποζηµιώσεων για το κάθε φύσης προσωπικό που απα-
σχολείται στον Ε.Λ.Κ.Ε., τη χορήγηση φορολογικών βε-
βαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών,
ε. η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής

κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
στ. η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη

των προβλεπόµενων χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-
ων, του απολογισµού και των δηµοσιονοµικών αναφο-
ρών,
ζ. η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογι-

σµού του Ε.Λ.Κ.Ε., η εφαρµογή των κατάλληλων ελέγ-
χων και δικλίδων ασφαλείας σχετικά µε τα έσοδα, τις
δαπάνες, τις προµήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία
του Ε.Λ.Κ.Ε.,
η. η διεκπεραίωση της πληρωµής (εξόφλησης) των δα-

πανών, µέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών ε-
ντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού των δι-
καιούχων, και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, η
διενέργεια συµψηφισµών και η απόδοση στο Δηµόσιο
και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των δι-
καιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις
φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, η ενηµέρωση
των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηµατι-
κών ενταλµάτων στο όνοµά τους και την εξόφλησή
τους, καθώς και η τήρηση Μητρώων Κατασχέσεων και
Εκχωρήσεων,
θ. η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονοµικών µε-

γεθών του Ε.Λ.Κ.Ε. και η τήρηση των οδηγιών του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά µε την κατάρτιση
και εκτέλεση του προϋπολογισµού του,
ι. η είσπραξη των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. και ο κατ’ είδος

προσδιορισµός του ετήσιου ύψους τους, καθώς και η
γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή έως το
τέλος του δεύτερου µήνα του επόµενου οικονοµικού έ-
τους από την είσπραξη των εσόδων αυτών, 
ια. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε την Επιτροπή

Ερευνών, η υποβολή της στη Διεύθυνση Συντονισµού και
Ελέγχου Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων και στη Γενική
Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και η κοινοποίησή
της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., 
ιβ. η τήρηση Μητρώου των φυσικών προσώπων που α-

µείβονται, µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση, σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιγ. η εκτέλεση και παρακολούθηση των προµηθειών

του Ε.Λ.Κ.Ε., 
ιδ. η υποστήριξη της Επιτροπής και του Ε.Υ. για όλα τα

θέµατα που αφορούν τις διατυπώσεις δηµοσιότητας, κα-
θώς και η σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων,
προµηθειών, υπηρεσιών και έργων,
ιε. η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής και η ει-

σήγηση για θέµατα της αρµοδιότητάς της,
ιστ. η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και η

παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που προ-
βλέπονται στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης
και στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ε.Λ.Κ.Ε., 
ιζ. η τήρηση του αρχείου των έργων και προγραµµά-

των που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιη. η χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου α-

ναγκαίου έγγραφου, σύµφωνα µε το τηρούµενο αρχείο
της.

3. Η Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. στελεχώνεται ανάλογα µε
τις ανάγκες της: 
α. από προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., το οποίο ασκεί

αρµοδιότητες οικονοµικού αντικειµένου, 
β. από προσωπικό που προσλαµβάνεται, ύστερα από

απόφαση της Επιτροπής, µε συµβάσεις εργασίας ορι-
σµένου χρόνου ή συµβάσεις ανάθεσης έργου και αµείβε-
ται από τις πιστώσεις των έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..

4.α. Οι αρµοδιότητες οικονοµικού περιεχοµένου της
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Μονάδας ασκούνται καταρχήν από το προσωπικό του οι-
κείου Α.Ε.Ι.. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον τούτο δεν επαρ-
κεί, ασκούνται από προσωπικό που απασχολείται µε συµ-
βάσεις εργασίας ορισµένου έργου ή συµβάσεις ανάθε-
σης έργου. 
β. Τα καθήκοντα του προσωπικού της Μονάδας που α-

σκούν αρµοδιότητες οικονοµικού περιεχοµένου, συµπε-
ριλαµβανοµένου του Προϊσταµένου της, είναι ασυµβίβα-
στα µε τα καθήκοντα του διατάκτη και των µελών συλλο-
γικών οργάνων για την αξιολόγηση, τον έλεγχο της κα-
ταλληλότητας των προσφερόντων και των προσφορών
τους, τη διενέργεια διαγωνισµών, την αξιολόγηση εν-
στάσεων και την παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών και
έργων. 
γ. Τα καθήκοντα δέσµευσης πιστώσεων στον οικείο

προϋπολογισµό, ελέγχου των δικαιολογητικών, εκκαθά-
ρισης και έκδοσης εντολής πληρωµής δαπανών είναι α-
συµβίβαστα µε αυτά της εξόφλησής τους.

Άρθρο 59
Οικονοµική διαχείριση 

1. Στον Ε.Λ.Κ.Ε. αποδίδεται διαφορετικός, από το οι-
κείο Α.Ε.Ι., αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ).

2. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. λειτουργεί εσωτερικά συστήµατα, διαδι-
κασίες και µηχανισµούς παρακολούθησης της εκτέλεσης
των προϋπολογισµών των έργων που υλοποίει, βάσει
των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δηµοσιονο-
µικής διαχείρισης.

3. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των
προβλεπόµενων χρηµατο-οικονοµικών καταστάσεων γί-
νεται σύµφωνα µε το ν. 4308/2014. 

4. α. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρούν λογαριασµούς στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος και σε πιστωτικά ιδρύµατα µε τίτλο
«Ε.Λ.Κ.Ε./ονοµασία Α.Ε.Ι.». Οι πόροι των Ε.Λ.Κ.Ε. κατα-
τίθενται σε αυτούς και διατίθενται µε εντολές του Προέ-
δρου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου µέλους της Επιτροπής
Ερευνών, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 
β. Οι πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. κατατίθενται σε λογαρια-

σµούς ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλά-
δος υπό την οµάδα λογαριασµών 260, µε τίτλο Ε.Λ.Κ.Ε./
ονοµασία Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση µη ύπαρξης υποκαταστή-
µατος της Τράπεζας της Ελλάδος στην πόλη που εδρεύ-
ουν οι υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε., οι ανωτέρω λογαριασµοί
τηρούνται σε εµπορική τράπεζα και τα τυχόν πλεονάζο-
ντα διαθέσιµα θα µεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλά-
δος, σε λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης, υπό την οµά-
δα λογαριασµών 260, για τη διαχείρισή τους από την
Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΟΔΔΗΧ, σύµφωνα µε το
άρθρο 15, παρ. 11, του ν. 2469/1997, όπως ισχύει, την α-
πό 20.4.2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως
κυρώθηκε µε το ν. 4323/2015 (Α΄ 43) και τον α.ν.
1611/1950, όπως ισχύει.
γ. Τα πλεονάζοντα διαθέσιµα µεταφέρονται ανά δεκα-

πενθήµερο βάσει του χρηµατοδοτικού προγραµµατι-
σµού, των αναγκών των έργων/ προγραµµάτων που δια-
χειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και των Οδηγών Εφαρµογής αυτών. 

5. Ποσοστό µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
συνολικού προϋπολογισµού των έργων που χρηµατοδο-
τούνται και υλοποιούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και από ο-
ποιονδήποτε πόρο του, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζε-
ται από την Επιτροπή, την απόφαση ή τη σύµβαση χρη-
µατοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι
φορείς χρηµατοδότησης και ο Οδηγός Χρηµατοδότησης

και Διαχείρισης, κρατείται για έξοδα λειτουργίας του
Ε.Λ.Κ.Ε. και το λειτουργικό κόστος του Α.Ε.Ι. και αποτε-
λεί έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

6.α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσε-
ων δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51
που µεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋ-
πολογισµό του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτρο-
πής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, δεν µπορεί
να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνό-
λου των εσόδων αυτών. 
β. Το υπολειπόµενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του

Ε.Λ.Κ.Ε., µετά την αφαίρεση του ποσού της περίπτωσης
α΄ της παρούσας παραγράφου, κατανέµεται µε απόφα-
ση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
Ερευνών, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και την Εταιρεία Αξιοποίησης
και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναλη-
φθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισµού σε έργο ή έρ-
γα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για
την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ανα-
πτυξιακών στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργι-
κών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (φύλαξη, καθα-
ριότητα, συντήρηση εξοπλισµού κ.λπ.), για τις ανάγκες
της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοι-
χείων του Α.Ε.Ι.. 

7.α. Σε περίπτωση µη απορρόφησης του ποσού που
διατίθεται για τις υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολο-
γισµού του Α.Ε.Ι., το µη απορροφηθέν ποσό µπορεί να α-
ναλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. του αµέ-
σως επόµενου οικονοµικού έτους για εξόφληση δαπα-
νών σε βάρος ταµειακών διαθεσίµων.
β. Υπόλοιπο ταµειακών διαθεσίµων των έργων/προ-

γραµµάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έ-
χουν χρησιµοποιηθεί στο τέλος του οικονοµικού έτους,
καλύπτονται στο επόµενο οικονοµικό έτος δαπάνες που
αναλαµβάνονται σε βάρος έργων-προγραµµάτων, µε α-
πόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία
κοινοποιείται στον Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων.

8. Τα περιουσιακά ταµειακά διαθέσιµα του Ε.Λ.Κ.Ε., ύ-
στερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συ-
γκλήτου του Α.Ε.Ι., µπορούν να χρησιµοποιούνται για να
αναλαµβάνονται υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολο-
γισµού έργων /προγραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες
για κτηριακές υποδοµές του Α.Ε.Ι., για αγορά και συντή-
ρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισµού, για τα-
µειακές διευκολύνσεις των εκτελούµενων έργων/προ-
γραµµάτων, για αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου εταιρει-
ών που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο οικείο Α.Ε.Ι., για
κάλυψη δηµοσιονοµικών διορθώσεων, νόµιµων και µη ε-
πιλέξιµων δαπανών και για εκτέλεση δικαστικών αποφά-
σεων και δικαστικών δαπανών. Ποσοστό έως 5% των πε-
ριουσιακών ταµειακών διαθεσίµων, ύστερα από εισήγη-
ση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του
Α.Ε.Ι., µπορούν να χρησιµοποιούνται για να αναλαµβά-
νονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισµού
έργων/προγραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτρο-
φιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραµµάτων νέ-
ων επιστηµόνων. 

Άρθρο 60
Προϋπολογισµός - απολογισµός

1. Με τον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε. κάθε οικονοµι-
κό έτος προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα ό-
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ρια των δαπανών κάθε Ε.Λ.Κ.Ε.. Στον προϋπολογισµό
περιλαµβάνονται τα προβλεπόµενα για το επόµενο οικο-
νοµικό έτος έσοδα και έξοδα, χαρακτηριζόµενα από συ-
ναλλαγές µη χρηµατοοικονοµικής και χρηµατοοικονοµι-
κής φύσεως. 

2. Οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος, που περι-
λαµβάνει τις διοικητικές και οικονοµικές πράξεις, οι ο-
ποίες σχετίζονται µε την ταµειακή διαχείριση και την κί-
νηση της περιουσίας κάθε Ε.Λ.Κ.Ε.. Το οικονοµικό έτος
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου
του ίδιου ηµερολογιακού έτους. 

3. Ως έσοδα του προϋπολογισµού των Ε.Λ.Κ.Ε., ορίζο-
νται οι απαιτήσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως της χρονικής
περιόδου κατά την οποία δηµιουργήθηκαν, προβλέπεται
να εισπραχθούν κατά το οικονοµικό έτος, στο οποίο ανα-
φέρεται ο προϋπολογισµός. 

4. Στα έσοδα αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις που καθί-
στανται απαιτητές κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έ-
τους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός. Οι απαι-
τήσεις καθίστανται απαιτητές κατά την ηµεροµηνία λογι-
στικοποίησής τους, βάσει παραστατικών και στοιχείων,
στους αντίστοιχους λογαριασµούς χρεωστών-πελατών
της κατάστασης οικονοµικής θέσης των Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι πω-
λήσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται
ως έσοδα για τις ανάγκες του προϋπολογισµού και των
δηµοσιονοµικών αναφορών.

5. Ως έξοδα του προϋπολογισµού των Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζο-
νται οι υποχρεώσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως της χρονι-
κής περιόδου κατά την οποία δηµιουργήθηκαν, προβλέ-
πεται να εξοφληθούν µέσα στο οικονοµικό έτος, στο ο-
ποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός. 

6. Στα έξοδα αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις, οι οποί-
ες, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους στο οποίο α-
ναφέρεται ο προϋπολογισµός, λογιστικοποιούνται, βά-
σει σχετικού παραστατικού, τιµολογίου ή ισότιµου τίτ-
λου, σε βάρος του αναλυτικού ορίου δαπανών του προϋ-
πολογισµού των Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι αγορές παγίων περιουσια-
κών στοιχείων και οι αγορές αναλώσιµων υλικών λογίζο-
νται ως έξοδα για τις ανάγκες του προϋπολογισµού και
των δηµοσιονοµικών αναφορών.

7. Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται και εµφανίζο-
νται σε έναν ενιαίο προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε.. Τα έ-
σοδα και οι δαπάνες δεν µπορεί να πραγµατοποιηθούν
παρά µόνο αν αντιστοιχούν στον προϋπολογισµό, υπό τη
σχετική ταξινόµηση των λογαριασµών (αρχή ενότητας).
Καµία δαπάνη δεν µπορεί να αναληφθεί ή να πραγµατο-
ποιηθεί, αν υπερβαίνει τα εγκεκριµένα, κατά κατηγορία
δαπανών όρια του προϋπολογισµού (αρχή της καθολικό-
τητας). 

8. Ο προϋπολογισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζεται σε συ-
νοπτικό και αναλυτικό επίπεδο. Ο συνοπτικός προϋπολο-
γισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. περιλαµβάνει διακριτά τα προβλε-
πόµενα µη χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα, καθώς
και τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα σε κύριες κα-
τηγορίες. Η προκύπτουσα διαφορά µεταξύ των προβλε-
πόµενων µη χρηµατοοικονοµικών εσόδων και εξόδων
διαµορφώνει το προβλεπόµενο δηµοσιονοµικό αποτέλε-
σµα. 

9. Αναλυτικός προϋπολογισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η α-
ναλυτική πρόβλεψη, µέχρι τέταρτο βαθµό ανάλυσης,
των εσόδων και εξόδων για το επόµενο οικονοµικό έτος.
Στον αναλυτικό προϋπολογισµό περιλαµβάνονται τα µη
χρηµατοοικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής φύσεως έ-
σοδα και τα µη χρηµατοοικονοµικής και χρηµατοοικονο-
µικής φύσεως έξοδα.

10. Η ταξινόµηση της κατηγορίας των εσόδων και εξό-
δων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, περιλαµβάνει την υπο-
χρεωτική ανάπτυξη των λογαριασµών από τον πρώτο έ-
ως τη δυνατότητα ανάπτυξης τετάρτου βαθµού. Η ταξι-
νόµηση επιτρέπει τη συµβατότητα µε τους λογαρια-
σµούς ΕΣΟΛ 2010 και τη σύγκριση των µεγεθών και του
αποτελέσµατος των προϋπολογισµών σε επίπεδο Γενι-
κής Κυβέρνησης. 

11. Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισµού του
Ε.Λ.Κ.Ε., όπως ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7
λογίζονται, εισπράττονται, εξοφλούνται και διαγράφο-
νται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπουν τα Ελ-
ληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Οι εκπτώσεις στα έσο-
δα και τα έξοδα λογίζονται, επίσης, σύµφωνα µε τα
ΕΛΠ.

12. Η πραγµατοποίηση της πληρωµής των υποχρεώσε-
ων του Ε.Λ.Κ.Ε. λαµβάνει χώρα στο ίδιο ή σε επόµενο
οικονοµικό έτος από αυτό του προϋπολογισµού. Αν οι
πληρωµές πραγµατοποιηθούν σε επόµενο οικονοµικό έ-
τος από αυτό του προϋπολογισµού, δεν λογίζονται στο
δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα εκτέλεσης του προϋπολογι-
σµού. 

13. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋ-
πολογισµού και του ορίου δαπανών, της ανάληψης υπο-
χρεώσεων, της δέσµευσης των κονδυλίων του προϋπο-
λογισµού, των υποχρεώσεων και της εξόφλησής τους
τηρείται µηχανογραφικά Μητρώο Δεσµεύσεων. Στο Μη-
τρώο Δεσµεύσεων τηρούνται κατ’ ελάχιστον σε ιδιαίτε-
ρες στήλες ο εγκεκριµένος αναλυτικός προϋπολογι-
σµός, η αναµόρφωση του εγκεκριµένου αναλυτικού προ-
ϋπολογισµού, η διαµόρφωσή του, η ανειληµµένη δέ-
σµευση, η υπολειπόµενη προς διάθεση δαπάνη, το ποσό
της υποχρέωσης βάσει τιµολογίου ή ισοδύναµου εγγρά-
φου, το ποσό της πληρωµής κάθε υποχρέωσης, οι απλή-
ρωτες υποχρεώσεις και οι εκκρεµείς δεσµεύσεις. 

14. Κάθε µήνα οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποβάλλουν στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων τις δηµοσιονοµι-
κές αναφορές µε απολογιστικά στοιχεία των δαπανών
και των εσόδων σε δεδουλευµένη βάση, όπως ορίζονται
στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 και το δηµοσιονοµικό α-
ποτέλεσµα που προκύπτει.

15. Ο απολογισµός της εκτέλεσης του προϋπολογι-
σµού του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζεται σε συνοπτικό και αναλυ-
τικό επίπεδο. Η κατάσταση του απολογισµού εξόδων πε-
ριλαµβάνει τον προϋπολογισµό, την τελική διαµόρφωσή
του, τις ετήσιες συνολικές δεσµεύσεις, τα έξοδα που έ-
χουν λογισθεί στο έτος, τα έξοδα που έχουν εξοφληθεί
καθώς και τα απλήρωτα έξοδα. Στον απολογισµό των ε-
σόδων περιλαµβάνεται ο προϋπολογισµός, η τελική δια-
µόρφωση, τα έσοδα που έχουν λογισθεί, τα έσοδα που
έχουν εισπραχθεί και τα ανείσπρακτα έσοδα. 

16. Μετά το κλείσιµο κάθε οικονοµικής χρήσης και έως
τις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, ο Ε.Λ.Κ.Ε., µε ευθύ-
νη του ΠΜΟΔΥ, αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων τον εγκεκριµένο απολογισµό
της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, καθώς και τις προ-
βλεπόµενες, σύµφωνα µε τους λογιστικούς κανόνες,
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης. 

17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισµού του
Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί ο προϋπολογισµός κάθε έργου και
προγράµµατος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Ο προϋπολογι-
σµός κάθε έργου και προγράµµατος είναι αυτοτελής και
διακριτός έναντι των προϋπολογισµών των λοιπών έρ-
γων και αφορά όλη τη διάρκεια του έργου, που µπορεί
να εκτείνεται και πέραν του έτους. Συντάσσεται σύµφω-

138



να µε την παράγραφο 9 και είναι δηµοσιονοµικά ουδέτε-
ρος.

18. Για κάθε έργο η αναλαµβανόµενη οικονοµική υπο-
χρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ο-
ρίων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού ανά κατηγορία
δαπάνης. Κάθε πληρωµή ελέγχεται και παρακολουθείται
µε βάση τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό κάθε έργου. Α-
παγορεύεται οποιαδήποτε πληρωµή καθ’ υπέρβαση του
συνολικού προϋπολογισµού του κάθε έργου. Πληρωµή
που πραγµατοποιείται καθ’ υπέρβαση του συνολικού ε-
γκεκριµένου προϋπολογισµού του κάθε έργου είναι αυ-
τοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης, ο Προϊστά-
µενος Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. και κάθε άλ-
λο συµπράττον όργανο ευθύνονται ατοµικά, αλληλέγ-
γυα και εις ολόκληρον έναντι του Ε.Λ.Κ.Ε..

19. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός κάθε έργου δύ-
ναται να αναµορφώνεται µε αιτιολογηµένο αίτηµα του
Επιστηµονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών κατόπιν σύµφωνης γνώµης του ΠΟΥ και έγγρα-
φης συµφωνίας του φορέα χρηµατοδότησης, όπου αυτή
απαιτείται.

Άρθρο 61
Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισµού

1. Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζει και υ-
ποβάλλει στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων µέχρι την 31η Ιουλίου σχέδιο του
συνοπτικού προϋπολογισµού του για το επόµενο έτος.

2. Αν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού του
Ε.Λ.Κ.Ε., που υποβάλλεται δεν είναι συµβατό µε το δε-
σµευτικό στόχο και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα που
περιλαµβάνονται στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους ή του εποπτεύοντος Υπουργείου, η
Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύοντος Υπουργείου παρέχει οδηγίες
για τη διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολο-
γισµού και το επιστρέφει µαζί µε τις οδηγίες. Ακολού-
θως, η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. διορθώνει, σύµ-
φωνα µε τις οδηγίες και υποβάλλει αναθεωρηµένο σχέ-
διο στη Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύοντος Υπουργείου µέσα
στην προθεσµία που προβλέπεται στις οδηγίες. 

3. Ο αναλυτικός προϋπολογισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρ-
τίζεται από την Επιτροπή Ερευνών, εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο και υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, έως τις 31 Δε-
κεµβρίου του προηγούµενου από το έτος στο οποίο ανα-
φέρεται ο προϋπολογισµός. Ο αναλυτικός προϋπολογι-
σµός του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνεται από τον Υπουργό, ύστερα
από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, ως προς τη συµφωνία του µε το σχέδιο του συνο-
πτικού προϋπολογισµού, όπως διαµορφώθηκε σύµφωνα
µε την παράγραφο 2. 

4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογι-
σµός κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να αναµορφώνεται, κατά τη
διάρκεια του έτους, µε απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του Π.Ο.Υ. του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. και
µε την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δηµο-
σιονοµικής ουδετερότητας του προϋπολογισµού κάθε
έργου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενηµερώνει τον Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για κάθε α-
ναµόρφωση του συνολικού προϋπολογισµού.

5. Τυχόν απόκλιση του εγκεκριµένου αποτελέσµατος
του προϋπολογισµού από την αντίστοιχη αναµόρφωση,
υπό την προϋπόθεση τήρησης δηµοσιονοµικής ουδετε-

ρότητας, δεν αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων. Η δη-
µοσιονοµική ουδετερότητα επιτυγχάνεται µε ισόποση α-
ναµόρφωση των εσόδων του προϋπολογισµού των έρ-
γων εντός του ιδίου έτους που εκτελείται ο προϋπολογι-
σµός ή στο αµέσως επόµενο, της εκτέλεσης του προϋ-
πολογισµού, οικονοµικό έτος, σε περιπτώσεις αναµόρ-
φωσης των δαπανών των έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 62
Ανάληψη υποχρέωσης

1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πι-
στώσεων του προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε. ισχύουν, α-
ναλόγως εφαρµοζόµενες, οι διατάξεις του άρθρου 66
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145). 

2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 προστίθεται παράγρα-
φος 5 ως εξής:

«5. Ειδικά, για την έκδοση απόφασης ανάληψης υπο-
χρέωσης σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισµού έρ-
γου από τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), το τεκµηριωµένο αίτηµα υποβάλλεται από τον ε-
πιστηµονικό υπεύθυνο. Στην περίπτωση αυτή, η απόφα-
ση ανάληψης υποχρέωσης: 
α. εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας α-

νάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε., δηλαδή
µετά: αα) την έκδοση απόφασης αποδοχής της διαχείρι-
σης της Επιτροπής, ββ) την ένταξη του προϋπολογισµού
του έργου στον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την
τροποποίηση αυτού, 
β. αφορά το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έ-

τος και συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανο-
µής τους ανά δαπάνη και λογαριασµό.
Αν υπάρχει διαθέσιµη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν

οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος, η δια-
φωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ε-
ρευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων µεταξύ της Ε-
πιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4. Στην
περίπτωση αυτή ο ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη δια-
φωνία του στην Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..
γ. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους µπορεί να

δεσµεύονται στον προϋπολογισµό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε.,
πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 3, στο πλαίσιο
εγκεκριµένου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφο-
ρούν σε δεσµευµένες πιστώσεις του προηγούµενου οι-
κονοµικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεµεί σχετι-
κή υποχρέωση.»

Άρθρο 63
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωµή δαπανών

1. Ο έλεγχος των δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε. που ασκείται
από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήρι-
ξης του οικείου Α.Ε.Ι. συνίσταται στην εξέταση των νοµί-
µων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του
κατά πόσον η δαπάνη:
α. προβλέπεται από διάταξη νόµου ή εξυπηρετεί λει-

τουργικές ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε. ή συντελεί στην εκπλή-
ρωση των σκοπών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιµη πί-
στωση (έλεγχος νοµιµότητας),
β. έχει νόµιµα αναληφθεί, η σχετική απαίτηση δεν έχει

παραγραφεί και επισυνάπτονται τα νόµιµα δικαιολογητι-
κά (έλεγχος κανονικότητας). Κατά τον ασκούµενο έλεγ-
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χο εξετάζονται και τα παρεµπιπτόντως αναφυόµενα ζη-
τήµατα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικα-
σµένο και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (παρεµπί-
πτων έλεγχος).

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζε-
ται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης και
ενταλµατοποίησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε. και η δια-
δικασία και ο τρόπος εξόφλησής τους, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 64
Απασχόληση επιστηµονικού, διοικητικού και λοιπού

προσωπικού - Αποδοχές

Στα έργα/προγράµµατα, ο Ε.Λ.Κ.Ε. απασχολεί τις εξής
κατηγορίες προσωπικού:

1. Μέλη του προσωπικού του Α.Ε.Ι. µε πρόσθετη αµοι-
βή για πρόσθετο έργο, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται
από την Επιτροπή Ερευνών, εφόσον η σχετική πρόβλεψη
περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του
έργου και εντός του ανώτατου ορίου αµοιβής. 

2.α. Πρόσθετο επιστηµονικό, διοικητικό, τεχνικό και
λοιπό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε
έργου και δεν είναι µέλος του προσωπικού του Α.Ε.Ι.. 
Το εν λόγω προσωπικό απασχολείται µε σύµβαση ανά-

θεσης έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου. Οι εν λόγω
συµβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται µε αποφάσεις
της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς περιορισµό, µέχρι τη
λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων εγκρίθη-
καν και εντός των εγκεκριµένων ορίων του προϋπολογι-
σµού του κάθε έργου ή προγράµµατος, ενώ παράλληλα
οι εν λόγω συµβάσεις συνδέονται µε το παραγόµενο α-
ποτέλεσµα του έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και σύµφω-
να µε τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του
ν. 2621/1998 και της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δα-
πάνη τους καλύπτεται από τα προγράµµατα ή τα έργα
για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείε-
ται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συµβάσε-
ων αορίστου χρόνου.
β. Φοιτητές και λοιπό επιστηµονικό, διοικητικό και τε-

χνικό προσωπικό δύναται να απασχολείται ευκαιριακά
στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..

3. Η επιλογή του προσωπικού της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 πραγµατοποιείται ύστερα από πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τήρηση της αρχής της
διαφάνειας και της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Ειδικό-
τερα:
α. η πρόσκληση δηµοσιεύεται κατ’ ελάχιστο στην ιστο-

σελίδα του οικείου Α.Ε.Ι. και όπου απαιτεί η Επιτροπή Ε-
ρευνών και ο φορέας χρηµατοδότησης του έργου, στο
πλαίσιο του οποίου πραγµατοποιείται η συγκεκριµένη
πρόσκληση και αναρτάται στη Διαύγεια, 
β. η ελάχιστη προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων α-

πό τους ενδιαφερόµενους είναι δεκαπέντε (15) ηµερο-
λογιακές ηµέρες από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης,
γ. η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται µε τρόπο ώ-

στε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατοµικευµένες πε-
ριπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αντι-
στοιχούν σε κριτήρια ακαδηµαϊκής, επαγγελµατικής και
επιστηµονικής αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την
άρτια εκτέλεση της προς ανάθεση σύµβασης εργασίας ή
έργου. Η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής προβλέπεται
µόνο όπου είναι αυτό απολύτως αναγκαίο και προσδιορί-
ζονται µε τρόπο αντικειµενικό τα στοιχεία εκείνα που θα

αξιολογηθούν µε αυτήν,
δ. οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Α-

ξιολόγησης, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 3 τακτικά και
3 αναπληρωµατικά µέλη, προερχόµενα από το προσωπι-
κό του Πανεπιστηµίου, όπως Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και
διοικητικό προσωπικό και συγκροτείται µε απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών. Το ένα τακτικό µέλος είναι υποχρε-
ωτικά ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου. Η Επιτρο-
πή παραµένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Δεν
επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έ-
χουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθµού εξ αίµατος ή
αγχιστείας µε οποιονδήποτε υποψήφιο,
ε. κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να υποβάλει ένστα-

ση, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από
την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ε-
ρευνών στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.. Αρµόδια να εξε-
τάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η ο-
ποία συγκροτείται κάθε έτος µε απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών και µπορεί να είναι ενιαία για όλα τα έργα. Η Ε-
πιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από 3 τακτικά και 3 α-
ναπληρωµατικά µέλη, προερχόµενα από το προσωπικό
του Πανεπιστηµίου, όπως Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και δι-
οικητικό και συγκροτείται κάθε έτος µε απόφαση της Ε-
πιτροπής Ερευνών. Το ένα τακτικό µέλος είναι υποχρεω-
τικά µέλος Δ.Ε.Π.. Δεν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτρο-
πής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄
βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιονδήποτε υπο-
ψήφιο, 
στ. το προσωπικό που ασκεί ακαδηµαϊκό και ερευνητι-

κό έργο, του οποίου η συµµετοχή του στο έργο είναι ου-
σιώδης για την εκτέλεσή του και το οποίο αξιολογείται
στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη χρηµατοδό-
τηση του έργου, συµµετέχει στο έργο χωρίς άλλη διαδι-
κασία επιλογής. Εφόσον ο φορέας χρηµατοδότησης δεν
προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού που
ασκεί ακαδηµαϊκό και ερευνητικό έργο, η επιλογή του εν
λόγω προσωπικού πραγµατοποιείται από την Επιτροπή
Ερευνών είτε ύστερα από εισήγηση του Επιστηµονικού
Υπευθύνου είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση
κατά την ανωτέρω διαδικασία.

4. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού µε σύµ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή
έργου καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισµού
του έργου και οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των αµειβόµενων από
τον Ε.Λ.Κ.Ε. καταβάλλονται µέσω της Ενιαίας Αρχής
Πληρωµής.

Άρθρο 65
Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό 

και εξωτερικό

1. Οι µετακινήσεις των µελών της οµάδας εκτέλεσης
του έργου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανεξάρτητα
από τη συµβατική σχέση απασχόλησης, που είναι απα-
ραίτητες για την εκτέλεση κάθε έργου, πραγµατοποιού-
νται µέσα στα όρια του προϋπολογισµού που έχει εγκρί-
νει ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν άδειας του αρµόδιου οργάνου ή
προϊσταµένου, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος και
επιστηµονικός υπεύθυνος του συγκεκριµένου έργου.
Στους µετακινούµενους καταβάλλονται σε βάρος του ε-
γκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου οι δαπάνες µε-
τακίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγρά-
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φου Δ9 της παρ. Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/
2015 (Α΄ 94). 

2. Οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως
προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραµ-
µάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά α-
πό την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισµούς ή ιδιωτικά κον-
δύλια ή ίδιους πόρους δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής του ν. 4336/2015. Οι εν λόγω µετακινήσεις (δαπάνες
ταξιδιού, δαπάνες διαµονής, ηµερήσια εκτός έδρας απο-
ζηµίωση και χιλιοµετρική αποζηµίωση) καθορίζονται
στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηµατοδότησης του
Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι ηµέρες εκτός έδρας των µετακινουµένων
για τις ανάγκες εγκεκριµένου έργου δεν υπολογίζονται
για τη συµπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου
ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για
το προσωπικό των Α.Ε.Ι.. 

Άρθρο 66
Προµήθειες, υπηρεσίες, µισθώσεις

1. Η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υ-
πηρεσιών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγο-
ρία δαπάνης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

2. Οι απαιτούµενες πράξεις αναρτώνται στο δικτυακό
τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν. 4412/2016. Συγκεκριµένα:
α. Πρωτογενές αίτηµα συνιστά το αίτηµα αποδοχής

διαχείρισης προγράµµατος/έργου ανά κατηγορία δαπά-
νης προϋπολογισµού.
β. Τα εγκεκριµένα αιτήµατα εκτέλεσης δαπανών κατα-

χωρούνται αµέσως µετά την έγκριση - αποδοχή διαχείρι-
σης από την Επιτροπή Ερευνών και τη σχετική ανάληψη
(ανά κατηγορία) των δαπανών του προϋπολογισµού.
γ. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρούνται

στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία µεγαλύτερη ή ίση του ποσού των
χιλίων (1.000,00) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., ανά δαπάνη και ανεξαρτήτως του προϋπολογι-
σµού της οικείας κατηγορίας. Για δαπάνη κατώτερη του
ως άνω ποσού απαιτείται απόφαση (εντολή πληρωµής)
από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο.

3. Οι µισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και ερ-
γαστηριακού ή συµβατικού εξοπλισµού που είναι ανα-
γκαίες για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων έρ-
γων, πραγµατοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α. Μισθώσεις που για καθεµία το συνολικό ετήσιο µί-

σθωµα δεν υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευ-
ρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προ-
σφορών, ύστερα από εκτίµηση των τιµών που προσφέρει
η αγορά.
β. Μισθώσεις που για καθεµία το συνολικό ετήσιο µί-

σθωµα υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ
γίνονται µε µειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε το π.δ.
715/1979.

Άρθρο 67
Τακτικός, έκτακτος και κατασταλτικός 

οικονοµικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και ο έλεγχος των χρηµατοοικονο-

µικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, πραγµατοποι-
ούνται µε απόφαση της Συγκλήτου κάθε χρόνο από εται-
ρεία ορκωτών ελεγκτών. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύ-
νουν τον Ε.Λ.Κ.Ε..

2. Ο έλεγχος ενεργείται µε βάση τα προβλεπόµενα α-
πό τα ΕΛΠ παραστατικά, καθώς και τυχόν σχετικές απο-
φάσεις της Συγκλήτου και της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.,
τα οποία τηρούνται για κάθε πραγµατοποιούµενη δαπά-
νη και χωριστά για κάθε εκτελούµενο έργο.

3. Το διαχειριστικό έτος του Ε.Λ.Κ.Ε. συµπίπτει µε το
οικονοµικό έτος.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγ-
χο οικονοµικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συντάσσουν έκ-
θεση για τη διαχείριση και τον απολογισµό του διαχειρι-
στικού έτους που έληξε σύµφωνα µε τα ΕΛΠ. Οι εκθέ-
σεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, τον Υπουργό Οικονοµικών, στη Γενική
Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονοµικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τη Σύγκλητο του
Α.Ε.Ι. και την Επιτροπή Ερευνών του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε..

5. Είναι δυνατή η διενέργεια έκτακτων ελέγχων από
τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών.

Άρθρο 68
Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση
της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνεται ο Οδη-
γός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του
οικείου Α.Ε.Ι.. 

2. Στον Οδηγό εξειδικεύονται, στο πλαίσιο κείµενων
διατάξεων:
α. τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, ε-

πιλογή, χρηµατοδότηση και διαχείριση των δραστηριο-
τήτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
β. ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου του Ε.Λ.Κ.Ε. από

τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., 
γ. οι ειδικότερες διαδικασίες οικονοµικής διαχείρισης

των έργων,
δ. οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστηµο-

νικών Υπευθύνων και λοιπού προσωπικού, 
ε. οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτηµα σχετικά µε την

απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-
σχολούµενων στα έργα του Ε.Λ.Κ.Ε.,
στ. οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταµειακών δια-

χειριστικών διευκολύνσεων των έργων,
ζ. ο Κανονισµός χορήγησης υποτροφιών, 
η. οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-

σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων
που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., 
θ. η διαχείριση και προστασία των δικαιωµάτων δια-

νοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι. η συµµετοχή του Α.Ε.Ι. σε εταιρείες έντασης γνώσης

(spin off),
ια. θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, 
ιβ. οι λεπτοµέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων

των έργων/προγραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιγ. κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εύρυθµη λειτουργία

των Ε.Λ.Κ.Ε. και των ερευνητικών και λοιπών έργων και
προγραµµάτων που αυτοί υλοποιούν.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69
Ρυθµίσεις για την έρευνα

1. Μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. µπορούν να ενταχθούν στην κα-
τηγορία της µερικής απασχόλησης και πριν τη συµπλή-
ρωση τριετούς πραγµατικής άσκησης καθηκόντων στη
βαθµίδα του πρώτου διορισµού τους, εφόσον, κατά τη
διάρκεια ισχύος του άρθρου 83 του ν. 4310/2014 είχαν
θέσει υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή σε ερευνητικό
φορέα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και εξελέγησαν
στη συγκεκριµένη θέση µετά την κατάργησή του. 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της
δήλωσης η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγ-
µατοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών
αυτών διενεργούνται µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα
(10) µηνών. Αν παρέλθει η εν λόγω προθεσµία θεωρείται
ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περί-
πτωση, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων ενηµερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονοµικών,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στην κοινή υ-
πουργική απόφαση της παραγράφου 1.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τους έξι (6) µήνες. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγη-
σης κοινοποιούνται αµέσως στους υποψηφίους, µε εξα-
τοµικευµένη αναφορά και τεκµηρίωση της απόφασης α-
ξιολόγησης.»

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.
4429/ 2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Έως το διορισµό του Διευθυντή του Ιδρύµατος και
το αργότερο έως τις 31.8.2017, ο Υπουργός Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων διενεργεί όλες τις απαραίτη-
τες πράξεις για τη στέγαση του Ιδρύµατος, για την πρό-
σληψη του αναγκαίου προσωπικού, την έκδοση των απα-
ραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη συµβάσεων και α-
σκεί προσωρινώς τις λοιπές αρµοδιότητες των οργάνων
αυτού που είναι απολύτως αναγκαίες για την οργάνωση
και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύµατος. Από το διορισµό
του Διευθυντή, µεταφέρονται αυτοδικαίως σε αυτόν οι
προβλεπόµενες µε τον παρόντα αρµοδιότητες, τις οποί-
ες παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός.»

5. Η παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«11.α. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται
Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη από
τα λοιπά όργανα του Ιδρύµατος. Η διάρκεια της θητείας
των µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραε-
τής. 
β. Η Συµβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από έντεκα

(11) µέλη τα οποία είναι διακεκριµένοι επιστήµονες διε-
θνούς κύρους ή προέρχονται από επιχειρηµατικούς ή/και
παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

γ. Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (Ε-
ΣΕΚ), τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των
µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής, καταρτίζει και υ-
ποβάλλει στον Υπουργό και στο Επιστηµονικό Συµβού-
λιο κατάλογο είκοσι δύο (22) προτεινόµενων µελών της
Συµβουλευτικής Επιτροπής, από τα οποία έξι (6) είναι
συγχρόνως και µέλη του ΕΣΕΚ. Από τον εν λόγω κατά-
λογο ο Υπουργός επιλέγει έξι (6) µέλη ενώ πέντε (5) µέ-
λη επιλέγονται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο. Έως
τρία (3) από τα έντεκα (11) µέλη της Συµβουλευτικής Ε-
πιτροπής µπορεί να είναι συγχρόνως και µέλη του ΕΣΕΚ. 
δ. Η Συµβουλευτική Επιτροπή έχει γνωµοδοτικό χαρα-

κτήρα και είναι αρµόδια να αξιολογεί τη δράση του Ιδρύ-
µατος και να διατυπώνει γνωµοδοτήσεις και εισηγήσεις
µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Η Συµ-
βουλευτική Επιτροπή εξετάζει θέµατα ιδιαίτερης βαρύ-
τητας ή θέµατα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέ-
ρον σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος και τη χρη-
µατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας. Η εξέταση
των θεµάτων γίνεται είτε ύστερα από αίτηµα του Υπουρ-
γού ή του Επιστηµονικού Συµβουλίου είτε µε πρόταση
µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής.
ε. Στις συνεδριάσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου

του Ιδρύµατος δικαιούνται να παρίστανται έως τρία (3)
µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Τα µέλη αυτά ορί-
ζονται στην απόφαση συγκρότησης της Συµβουλευτικής
Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του Επιστηµονικού Συµ-
βουλίου δικαιούται, επίσης, να παρίσταται εκπρόσωπος
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο ο-
ποίος ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.
στ. Με απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου ή και

της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να προ-
σκαλούνται στις συνεδριάσεις της τελευταίας διακεκρι-
µένοι επιστήµονες της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.»

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014 (Α΄
258) προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως εξής:

«ζ) Ειδικά, για τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας
Αθηνών, οι επιτροπές κρίσης είναι επταµελείς (7µελείς)
και αποτελούνται από τον Διευθυντή και έναν ερευνητή
του οικείου Κέντρου και από τρία (3) εξωτερικά µέλη. Ο
ερευνητής της Ακαδηµίας Αθηνών και τα εξωτερικά µέ-
λη, τα οποία προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κρι-
τών, επιλέγονται µε κλήρωση και κατέχουν βαθµίδα ανώ-
τερη ή ίση µε τη βαθµίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα µέ-
λη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό α-
ντικείµενο. Επίσης, στις επιτροπές κρίσης συµµετέχουν
και δύο τακτικά µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών, κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώµατος µε συναφές γνωστικό αντικείµε-
νο, τα οποία επιλέγει και ορίζει η Σύγκλητος της Ακαδη-
µίας Αθηνών. Αν δεν υπάρχουν µέλη της Ακαδηµίας Αθη-
νών µε συναφές γνωστικό αντικείµενο, η επιτροπή κρί-
σης συµπληρώνεται από ερευνητές που υπηρετούν στο
οικείο Κέντρο και τα οποία επιλέγονται ύστερα από κλή-
ρωση. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο Κέντρο δεν
αρκούν για τη συµπλήρωση του αναγκαίου αριθµού, η ε-
πιτροπή κρίσης συµπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές,
που επιλέγονται σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.»

7. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με τις προκηρύξεις ή µε τους οδηγούς εφαρµογής
αυτών, ορίζονται, ιδίως, η φύση και οι στόχοι του έργου,
της µελέτης ή του προγράµµατος, οι δυνητικοί δικαιού-
χοι (κύριοι και συνδικαιούχοι), η διαδικασία και τα κριτή-
ρια υποβολής των προτάσεων χρηµατοδότησης, του
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προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι οικονοµικές
δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δαπάνες που χρη-
µατοδοτούνται, ο τρόπος τελικής επιλογής των προς
χρηµατοδότηση έργων, ο συνολικός προϋπολογισµός, η
διαδικασία υλοποίησης έργου, της µελέτης ή του προ-
γράµµατος, η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων, οι
προϋποθέσεις καταβολής της χρηµατοδότησης, οι υπο-
χρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες µη τήρησης των
όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηµατοδότη-
σης. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για την υποβολή και τη
διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, καθώς και διευκρινίσεις
για κάθε άλλο σχετικό θέµα.

8. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δι-
καιούχων γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτη-
τους εµπειρογνώµονες ή από επιτροπή (ή επιτροπές) ε-
µπειρογνωµόνων ή από ανεξάρτητο/τους εµπειρογνώ-
µονα/νες και επιτροπή/ες εµπειρογνωµόνων, ανάλογα
µε το είδος και το πλήθος των επιστηµονικών πεδίων
που καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω ε-
µπειρογνώµονες, ανεξάρτητοι ή µέλη επιτροπών προέρ-
χονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών
του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και διαθέτουν
τα προσόντα που σχετίζονται µε το αντικείµενο του
προς αξιολόγηση έργου. Τους εµπειρογνώµονες και την
επιτροπή ορίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο. Εάν για ορι-
σµένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούµενοι για τη
συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί επιστήµονες ή οι υφι-
στάµενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριµένης
αξιολόγησης, επιτρέπεται, µε απόφαση του Επιστηµονι-
κού Συµβουλίου, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµο-
νες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαµβάνο-
νται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Για την
αµοιβή των εµπειρογνωµόνων και των µελών των επι-
τροπών της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4429/2015. Για
τις δαπάνες των µετακινήσεών τους, εκτός έδρας, ισχύ-
ουν τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι πράξεις που αφορούν
την επιλογή, τον ορισµό, τις µετακινήσεις εκτός έδρας
και τις αµοιβές των εµπειρογνωµόνων και των µελών
των επιτροπών δηµοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρό-
γραµµα Διαύγεια αµέσως µετά τη διεξαγωγή και ολο-
κλήρωση των αξιολογήσεων. Η ισχύς της παραγράφου
αρχίζει από 1.1.2017.»

9. H παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για
χρηµατοδότηση φορέων γίνεται από έναν ή περισσότε-
ρους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ή από επιτροπή (ή
επιτροπές) εµπειρογνωµόνων ή από ανεξάρτητο/τους ε-
µπειρογνώµονα/νες και επιτροπή/πες εµπειρογνωµόνων,
ανάλογα µε την πολυπλοκότητα και το πλήθος των επι-
στηµονικών πεδίων, που καλύπτει µία δράση ή ένα πρό-
γραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες, ανεξάρτητοι ή
µέλη επιτροπών, προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποι-
ηµένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014, ό-
πως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπο-
νται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται µε το
αντικείµενο του προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισµός των
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων και των µελών της κάθε
επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισµένη αξιολόγηση

δεν υπάρχουν οι απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περί-
πτωση ειδικοί επιστήµονες ή οι υφιστάµενοι δεν καλύ-
πτουν τις ανάγκες της συγκεκριµένης αξιολόγησης επι-
τρέπεται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµο-
νες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαµβάνο-
νται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοι-
βή των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων και των µελών
της επιτροπής καθορίζεται µε βάση τις κείµενες διατά-
ξεις. Στην επιτροπή µπορεί να συµµετέχει και εκπρόσω-
πος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών ή της
Ένωσης Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων,
χωρίς ψήφο. Για την αντιµετώπιση εξειδικευµένων θεµά-
των η επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιεί εµπειρογνώµο-
νες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολό-
γησης και καλούµενοι από την επιτροπή µπορούν να
συµµετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο. Οι ανεξάρτητοι ε-
µπειρογνώµονες και τα µέλη επιτροπών εµπειρογνωµό-
νων και ενστάσεων των παραγράφων 8 και 9 του παρό-
ντος άρθρου που ορίζονται µε την ως άνω απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και
όσοι εµπειρογνώµονες από το Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 συµµετέ-
χουν σε αξιολογήσεις προτάσεων έργων ΕΤΑΚ στο πλαί-
σιο προκηρύξεων που εκδίδονται δυνάµει του ν. 4314/
2014 από αρµόδιο φορέα διαχείρισης, καλύπτονται από
απόρρητο και τα στοιχεία τους δεν δηµοσιεύονται µε κα-
νένα τρόπο πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ανεξάρτητα αν προ-
βλέπεται σε αυτούς η καταβολή αµοιβής ή όχι για την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή τους στις διαδικασίες
αξιολόγησης και ενστάσεων. 
Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισµό και

τις αµοιβές των εµπειρογνωµόνων και των µελών των ε-
πιτροπών εµπειρογνωµόνων και των επιτροπών ενστά-
σεων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 21 του ν. 4354/2015,
καθώς και οι αντίστοιχες που εκδίδονται στο πλαίσιο
προκηρύξεων έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτοµίας δυνάµει του ν. 4314/2014 από αρµόδιο
φορέα διαχείρισης, αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ µετά τη
διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Η ισχύς
της παραγράφου αρχίζει από 1.1.2017.»

10. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αποδοχές των µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου αποσπασµένων και µετακινούµενων από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τις οποίες λαµβάνουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και µέχρι
τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου, ισούνται µε το
σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επι-
δοµάτων της οργανικής τους θέσης, µε τις προϋποθέ-
σεις καταβολής τους και καταβάλλονται από το φορέα
προέλευσής τους. Ειδικά, στην περίπτωση φορέων προ-
έλευσης της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής
Διοίκησης, η συνολική προκαλούµενη δαπάνη των επιδο-
µάτων που συνδέονται µε την άσκηση των καθηκόντων
τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβο-
λή τους, τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους α-
πό τους φορείς προέλευσης, καλύπτεται µε επιχορήγη-
σή αυτών από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Το µηνιαίο ε-
πίδοµα θέσης ευθύνης καταβάλλεται εκτός από τους δη-
µοσίους υπαλλήλους και στο ερευνητικό προσωπικό που
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καταλαµβάνει θέσεις ευθύνης στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης. Ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του προη-
γούµενου εδαφίου δύνανται να ρυθµίζονται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και
Ανάπτυξης.»

11. Το «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσα-
λίας (ΙΕΤΕΘ)», που εντάχθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης µε το άρθρο 7 του ν.
4109/2013 και προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παρ.
4 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
µετονοµάζεται σε «Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και Αγρο-
Τεχνολογίας (IBΟ)» .

12. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (A΄ 258)
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν
συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού
κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφεί-
λει να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευ-
νητικές, επιστηµονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υ-
ποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέ-
ντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το
σκοπό µε το υπόλοιπο προσωπικό, παρευρισκόµενο
στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον
είκοσι (20) ώρες εβδοµαδιαίως, οι οποίες κατανέµονται
σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες.»

13. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 1 του άρ-
θρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις
31.12.2017.»

14.α. Στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4472/2017 (Α΄
74) υπάγονται και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες
της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας
(Ε.Ε.Α.Ε.).
β. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου

αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος που ορίζε-
ται στο άρθρο 162 του ν. 4472/2017.

15. Στο τέλος της περίπτωσης 3 του άρθρου 123 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74) προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και
οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες της Ελληνικής Επι-
τροπής Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)». Η εν λόγω διά-
ταξη ισχύει από 1.1.2017.

16. Οι αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014, όσον αφορά την Ελληνική Ε-
πιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), ασκούνται από
τον προϊστάµενο της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας. Έ-
ως την έναρξη λειτουργίας της οικονοµικής υπηρεσίας
σύµφωνα µε τον Οργανισµό της Ε.Ε.Α.Ε., οι εν λόγω αρ-
µοδιότητες, όσον αφορά τα οικονοµικά θέµατα του Κρα-
τικού Προϋπολογισµού, ασκούνται από τη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

17. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής,
πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυ-
τού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων µισθολογικών
παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία, πλην της αµοιβής
από συγγραφικά δικαιώµατα, από δικαιώµατα διανοητι-
κής ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού έργου, α-
πό συµµετοχή σε επιτροπές ή επιστηµονικά ή διοικητικά
συµβούλια του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ή σε Διοι-
κούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και από τη συµµετοχή µε οποια-
δήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης – έ-

ντασης γνώσης και πλην της πρόσθετης αµοιβής για ε-
κτέλεση χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών και λοιπών
προγραµµάτων.»

18. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199)
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο Ίδρυµα µπορεί να απασχοληθεί προσωπικό µε
σύµβαση µίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ή έµµισθης εντολής έως τριετούς
διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσης. Το προσωπικό του
Ιδρύµατος προσλαµβάνεται µε απόφαση του Διευθυντή
και έγκριση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, µετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύε-
ται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και αξιολόγηση των
προσόντων από τριµελή επιτροπή που ορίζεται από τον
Διευθυντή, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λει-
τουργίας. Οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998.»

19.α. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αντι-
στοιχεί στα ποσά που καταβάλλει το Ελληνικό Δηµόσιο
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό προς τους, εποπτευό-
µενους τεχνολογικούς φορείς του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων που έχουν τη µορφή της
Α.Ε., για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργων και προγραµµάτων, δεν
αναζητείται εφόσον αυτοί δεν έχουν εκπέσει τον αναλο-
γούντα Φ.Π.Α. των αντιστοίχων εισροών τους. Τυχόν κα-
ταβληθείς φόρος δεν επιστρέφεται.
β. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τις εισροές, κατά το µέρος

που αυτές αφορούν στα λαµβανόµενα και µη υποκείµενα
στο φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης ποσά επιδοτήσεων από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει συνυπολογισθεί στις
επιλέξιµες δαπάνες, αναγνωρίζεται ως εκπιπτόµενη δα-
πάνη για τον υπολογισµό των φορολογητέων αποτελε-
σµάτων, εφόσον: α) δεν έχει συµψηφισθεί µε το φόρο ε-
κροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόµενες φορολογικές δα-
πάνες ή β) δεν έχει επιστραφεί στους ανωτέρω επιδο-
τούµενους φορείς υλοποίησης των έργων.
γ. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται

σε πράξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι
31.12.2016 και αφορούν στις υποθέσεις που δεν έχουν
περαιωθεί και εκκρεµούν σε οποιοδήποτε διοικητικό ή δι-
καστικό στάδιο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.

20.α. Είναι δυνατή, µε απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκδίδεται ύ-
στερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ι. η σύσταση και λειτουργία
σε Ερευνητικό Κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
προσωποπαγούς θέσης Ερευνητή Γ΄ σε συγκεκριµένο
γνωστικό αντικείµενο. 
β. Για τη σύσταση της προσωποπαγούς θέσης απαιτεί-

ται να έχει εγκριθεί προηγουµένως χρηµατοδότηση από
το European Research Council (ERC) µε επιστηµονικό υ-
πεύθυνο ερευνητικού προγράµµατος τον ερευνητή που
θα καταλάβει τη θέση αυτή. Το εν λόγω ερευνητικό πρό-
γραµµα θα υλοποιηθεί στο συγκεκριµένο ερευνητικό κέ-
ντρο. Η εν λόγω χρηµατοδότηση από το ERC θα καλύ-
ψει τις κάθε είδους αποδοχές και δαπάνες ερευνητικής
δραστηριότητας του εν λόγω ερευνητή, καθώς και τις
κάθε είδους δαπάνες εκ της σύστασης της προσωποπα-
γούς θέσης. Οι αποδοχές του ερευνητή θα ορίζονται µε
τη σύµβαση που θα υπογραφεί µε το ERC. 
γ. Η θητεία του ερευνητή είναι αντίστοιχη του χρόνου

χρηµατοδότησης του ερευνητικού προγράµµατος από το
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ERC. Κατά τη λήξη της ισχύος του ερευνητικού προ-
γράµµατος, η προσωποπαγής θέση παύει αυτοδικαίως
να υφίσταται και το ΔΣ του Ερευνητικού Κέντρου δύνα-
ται, κατόπιν αίτησης του ερευνητή να προκηρύξει την
πλήρωση θέσης στη βαθµίδα Ερευνητή Γ΄, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
δ. Κατά το χρόνο παραµονής του ερευνητή στην προ-

σωποπαγή θέση, ο τελευταίος έχει όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις µε τους ερευνητές Γ΄ του ερευνητι-
κού κέντρου. 
ε. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη σύστα-

ση, τη λειτουργία και την πλήρωση της ως άνω θέσης κα-
θορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ερευνητικού
Κέντρου. 

21. Η παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«11. Η συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διε-
θνείς Οργανισµούς σε θέµατα ΕΤΑΚ και η εκπροσώπηση
της χώρας σε αυτούς.»

22. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4386/
2016 (Α΄ 83) ισχύουν από 1.1.2017.

Άρθρο 70
Θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης

1.α) Ο χαρακτηρισµός της διαγωγής των µαθητών της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρα-
κτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισµό προβληµάτων συ-
µπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιµετώπι-
σή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρα-
κτηρισµός που αφορά τη διαγωγή των µαθητών αυτών
δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως ιδίως
στα απολυτήρια, τα αποδεικτικά απόλυσης και τα κάθε
είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.
β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά

και πιστοποιητικά σπουδών που αφορούν µαθητές που
φοίτησαν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς
την αναγραφή του χαρακτηρισµού της διαγωγής.

2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
3966/ 2011 (Α΄ 118) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της υποπερίπτωση εε΄ ο σύνδεσµος

«και» αντικαθίσταται από κόµµα («,»).
β) Στο τέλος της υποπερίπτωση στστ΄ η τελεία («.») α-

ντικαθίσταται από το σύνδεσµο «και».
γ) Ύστερα από την περίπτωση στστ΄ προστίθεται περί-

πτωση ζζ΄ ως εξής: 
«ζζ) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε

σχολικές µονάδες. Για έρευνα που διεξάγεται από µέλος
του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισή-
γηση ή γνώµη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτηµα συ-
νοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας
του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συµβουλίου του Τµή-
µατος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τµήµα κατά
την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)». 

3. α) Οι µουσουλµάνοι µαθητές της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιτρέπεται να απουσιά-
ζουν από τα µαθήµατα κατά τις εξής κινητές µουσουλµα-
νικές γιορτές: α) Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράµ), β) Εΐντ
Αλ-Αντχά (Κουρµπάν Μπαϊράµ), καθώς και την επόµενη
ηµέρα αυτών.
β) Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1

του άρθρου 21 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«γ) του µουσουλµανικού θρησκεύµατος κατά τις ηµέ-
ρες των εορτών Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράµ) και Εΐντ
Αλ-Αντχά (Κουρµπάν Μπαϊράµ), καθώς και την επόµενη
ηµέρα αυτών».
γ) Η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 294/1979 (Α΄ 87) α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι µαθητές της µουσουλµανικής θρησκείας επιτρέ-

πεται να απουσιάζουν από τα µαθήµατα και κατά τις εξής
µουσουλµανικές εορτές: α) Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊ-
ράµ), β) Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρµπάν Μπαϊράµ), καθώς και
την επόµενη ηµέρα αυτών.»

4. Στην περίπτωση ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 3848/2010 (Α΄ 71) καταργούνται τα τέσσερα τελευ-
ταία εδάφια, τα οποία προστέθηκαν µε την παρ. 1 του
άρθρου 198 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

5. Μετά την επιλογή τους σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έ-
ως 23 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), οι υπεύθυνοι τοµέων Ερ-
γαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) µπορούν να συµπληρώνουν
έως το 25% του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου
στη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους των µικτών µα-
θηµάτων, τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό
µέρος, στο ΕΠΑ.Λ., εφόσον: α) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ.
λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότηµα, β) καλύπτο-
νται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και γ) η διδασκαλία
του µαθήµατος πραγµατοποιείται µέσα στο ωράριο που
έχει ο υπεύθυνος τοµέα στο Ε.Κ.. Η ανωτέρω ανάθεση
του θεωρητικού µέρους των µικτών µαθηµάτων γίνεται
από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώµη των συλλόγων δι-
δασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..

6. Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήµατα, διάρκει-
ας δεκαπέντε (15) ηµερών επιπλέον της προβλεπόµενης
από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αµειβόµενη
και λαµβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγµατικής διδακτι-
κής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώµατα. Για την εφαρµογή
της παρούσας, ως δυσίατα νοσήµατα νοούνται αυτά της
Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1386).

7. Ύστερα από την παρ. 1.α. του άρθρου 17 του
ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως η παράγραφος αυτή προ-
στέθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 56
το ν. 3966/2011 (Α΄ 118), προστίθεται παράγραφος 1.β.
ως εξής:

«1.β. Μέλη Ε.Ε.Π. που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23
Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών µπορεί
να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριµένες σχολικές µονά-
δες γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, εφόσον
συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοι-
νωνικών οµάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση
προγραµµάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηµατικής
στήριξης µαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, καθορίζο-
νται τα καθήκοντα των ανωτέρω µελών Ε.Ε.Π. στις σχο-
λικές µονάδες γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται κατά περίπτωση οι σχο-
λικές µονάδες και η χρονική διάρκεια της στήριξης, κα-
θώς και ο αριθµός και οι κλάδοι (ΠΕ 23 ή ΠΕ 30) των α-
παιτούµενων µελών Ε.Ε.Π. ανά σχολική µονάδα. Η ά-
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σκηση καθηκόντων των µελών Ε.Ε.Π. σύµφωνα µε τα α-
νωτέρω υλοποιείται: α) µε απόφαση του οικείου Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί επέκτασης της ά-
σκησης καθηκόντων τους σύµφωνα µε την παράγραφο
1, β) µε απόσπαση µόνιµων µελών Ε.Ε.Π. ή γ) µε πρό-
σληψη αναπληρωτών µελών Ε.Ε.Π.. Οι ανωτέρω παρεµ-
βάσεις στήριξης µπορεί να υλοποιούνται στο πλαίσιο
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται, εν όλω ή εν µέ-
ρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργα-
νισµούς.»

8.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 26 του
ν. 4368/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λει-
τουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών
Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) µπο-
ρεί να στελεχώνονται κατά την ακόλουθη σειρά προτε-
ραιότητας: α) από µόνιµους εκπαιδευτικούς µε τριετή α-
πόσπαση, β) από µονίµους εκπαιδευτικούς ή αναπληρω-
τές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συµπλη-
ρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι
τη συµπλήρωση του ωραρίου αυτού, γ) από µόνιµους εκ-
παιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση
και δ) από αναπληρωτές και ωροµισθίους εκπαιδευτι-
κούς.» 
β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρ-

θρου 26 του ν. 4368/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εν συνεχεία, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής

Π.Δ.Ε. κυρώνει το σχετικό αξιολογικό πίνακα των υπο-
ψηφίων.
Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόσπαση µπορεί
να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη των τριών (3) ε-
τών για λόγους αναγόµενους στην υπηρεσία ή µε αίτηση
του εκπαιδευτικού.»

9. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης επιτρέπεται η διετής απόσπαση για τα σχο-
λικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 µόνιµων εκπαιδευτι-
κών που επιλέχθηκαν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρ-
θρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) κατά το σχολικό έτος
2016-2017, για τη στελέχωση των τµηµάτων δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των
εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του άρθρου 51
του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές
ανάγκες, ύστερα από αίτησή τους. Η αίτηση υποβάλλε-
ται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 71
Θέµατα ιδιωτικών σχολείων

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 682/1977
(Α΄ 244) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική
γνωστοποίηση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, να
αργούν έως δύο επιπλέον ηµέρες ανά έτος, σε ηµεροµη-
νίες που σχετίζονται µε την ιστορία και τη σχολική τους
παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων, που
αποτελούν επίσηµη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώ-
ρα προέλευσής τους.»

2. α) Στο άρθρο 16 του ν. 682/1977 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:

«7. Στα ιδιωτικά σχολεία µπορούν να εγγράφονται και
να φοιτούν µαθητές µε αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες, µε τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και
προσαρµογές που ισχύουν για τα δηµόσια σχολεία της

γενικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης. Απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής µαθητών εξαι-
τίας της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών ανα-
γκών τους.»
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 προστί-

θεται περίπτωση κγ΄ ως εξής: 
«κγ. Παράβαση των διατάξεων της παράγραφο 7 του

άρθρου 16 του παρόντος.»
3. Η ακυρότητα που θεσπίζεται µε τις διατάξεις της

παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως το
άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), είναι απόλυτη. Η ισχύς της
παρούσας παραγράφου αρχίζει από τις 6.9.2016. 

Άρθρο 72
Θέµατα ιδιωτικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων

1.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 3577/2007 (Α΄ 130), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
5 του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), η φράση
«των µαθητών» διαγράφεται.
β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3577/

2007 (Α΄ 130), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του
άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), προστίθεται εδά-
φιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση µη επιτυχούς ή µη συµµετοχής το κα-
τεχόµενο πτυχίο καθίσταται εξ υπαρχής ανίσχυρο».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2.α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που έχουν
σχέση µε τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής,
καθώς και µε τη διαδικασία των ειδικών πτυχιακών εξε-
τάσεων, τα Ιδιωτικά Τεχνικά – Επαγγελµατικά Εκπαιδευ-
τήρια της παραγράφου 1, η εξεταστέα ύλη για την οποία
εκφέρει γνώµη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο
τρόπος αξιολόγησης, ο τύπος και το περιεχόµενο του
χορηγούµενου τίτλου σπουδών Α΄ και Β΄ κύκλου των Ι-
διωτικών Τ.Ε.Ε., η καταβολή παραβόλου και η συγκρότη-
ση των αναγκαίων ατοµικών και συλλογικών οργάνων
που αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρό-
πο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήρι-
ξης, βαθµολόγησης και έκδοσης των αποτελεσµάτων
των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων. Τα θέµατα των ειδι-
κών πτυχιακών εξετάσεων προκύπτουν αποκλειστικώς
από κεντρική επιτροπή εξετάσεων που έχει τη συνολική
ευθύνη των εξετάσεων. 
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων συστήνονται τα
αναγκαία ατοµικά και συλλογικά όργανα της περίπτωσης
α΄ της παρούσας παραγράφου και καθορίζονται οι αρµο-
διότητες και η αποζηµίωση αυτών.
γ) Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται υ-

πέρ του Δηµοσίου παράβολο, το ύψος του οποίου καθο-
ρίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 73
Θέµατα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 της περίπτωσης Α΄
του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράµµατα, καθώς
και ως προς τα θέµατα του προηγούµενου εδαφίου, ανά-
λογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδο-
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χής, επιτρέπονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του οικείου φορέα και γνώµη του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4415/
2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µπορεί να ορίζονται αναπληρωτές συ-
ντονιστές εκπαίδευσης και κατά παρέκκλιση του προη-
γούµενου εδαφίου». 

3. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
4415/2016, ύστερα από το τρίτο εδάφιο προστίθεται ε-
δάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως
αυτή ρυθµίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 της περίπτωσης
Α΄ του άρθρου 4, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως
και διαρκεί µέχρι τη λήξη του ανωτέρω σχολικού έτους».

4. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του
ν. 4415/2016 διαγράφεται η φράση «, οι οποίοι έχουν ά-
ριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λει-
τουργούν τα σχολεία αυτά ή µιας από τις γλώσσες αγ-
γλική, γαλλική, γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα
της χώρας απόσπασής τους».
β. Στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 πριν α-

πό τη λέξη «προσόντα» διαγράφεται η λέξη «ειδικότε-
ρα».

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 10
του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, ύστερα από τη φράση
«ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρε-
σίας του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθεται η φράση
«είτε στρατιωτικοί ή µέλη των σωµάτων ασφαλείας, που
υπηρετούν σε διαπιστευµένη ή µη αρχή του εξωτερικού». 

6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του
ν. 4415/ 2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α΄
διαρκούν για όσο διάστηµα εξυπηρετείται η ανάγκη της
συνυπηρέτησης και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτι-
κός δεν έχει συµπληρώσει δύο έτη πραγµατικής υπηρε-
σίας στην εκπαίδευση.»

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 εφαρµόζονται
και για τις αποσπάσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 74
Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

1. Στο άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), επέρ-
χονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α) Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: «Τα Τµήµατα των Ιδρυµάτων της παρ. 1 κατατάσσο-
νται σε τέσσερα Επιστηµονικά Πεδία, που ορίζονται ως
εξής: 

1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και
Κοινωνικές Επιστήµες 

2ο Επιστηµονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επι-
στήµες

3ο Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Οικονοµίας και Πλη-

ροφορική.»
β) Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από

τους εξής εναλλακτικούς συνδυασµούς µαθηµάτων ανά
Οµάδα Προσανατολισµού, λαµβάνοντας υπόψη και τα
µαθήµατα στα οποία υπάρχουν αυξηµένοι συντελεστές
βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τµήµατα κάθε Επιστη-
µονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα µαθήµατα και οι συ-
ντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Οµά-
δα Προσανατολισµού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το
συγκεκριµένο Επιστηµονικό Πεδίο.

Οµάδα Προσανατολισµού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ
αα) Τα κοινά µαθήµατα στα οποία εξετάζονται υποχρε-

ωτικά οι µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρω-
πιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι αν
κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνι-
κά Οµάδας Προσανατολισµού, η Ιστορία Οµάδας Προσα-
νατολισµού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδεί-
ας).
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα επιλέξουν να εξεταστούν και στα Λατινικά της
Οµάδας Προσανατολισµού, έχουν πρόσβαση στο 1ο Επι-
στηµονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενι-
κής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονικό Πε-
δίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξετα-

ζόµενων µαθηµάτων της Οµάδας Προσανατολισµού Αν-
θρωπιστικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:

Οµάδα Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Ε.Π.: Ανθρωπιστικές, 3ο Ε.Π.: Επιστήµες 
Νοµικές και Κοινωνικές Υγείας και Ζωής
Επιστήµες
Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά
Προσανατολισµού Προσανατολισµού
Ιστορία Ιστορία 
Προσανατολισµού Προσανατολισµού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Λατινικά  Βιολογία
Προσανατολισµού  Γενικής Παιδείας

Οµάδα Προσανατολισµού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υπο-

χρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού Θε-
τικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι αν κα-
τευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Οµάδας
Προσανατολισµού, η Χηµεία Οµάδας Προσανατολισµού
και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα, επιλέξουν να εξεταστούν στα Μαθηµατικά Οµά-
δας Προσανατολισµού, έχουν πρόσβαση στα Τµήµατα
του 2ου Επιστηµονικού Πεδίου.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα, επιλέξουν να εξεταστούν στη Βιολογία Οµάδας
Προσανατολισµού, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονι-
κό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξετα-

ζόµενων µαθηµάτων της Οµάδας Προσανατολισµού Θε-
τικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

147



Οµάδα Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών

2ο Ε.Π.: Θετικές και 3ο Ε.Π.: Επιστήµες Υγείας
Τεχνολογικές Επιστήµες και Ζωής
Φυσική  Φυσική
Προσανατολισµού Προσανατολισµού
Χηµεία  Χηµεία 
Προσανατολισµού Προσανατολισµού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηµατικά Βιολογία
Προσανατολισµού Προσανατολισµού

Οµάδα Προσανατολισµού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υπο-

χρεωτικά οι µαθητές της Οµάδας Προσανατολισµού
Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επι-
στηµονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία
(3): τα Μαθηµατικά Οµάδας Προσανατολισµού, η Ανά-
πτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (Α-
ΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας). 
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενι-
κής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστηµονικό Πε-
δίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µα-

θήµατα επιλέξουν να εξεταστούν και στις Αρχές Οικονο-
µικής Θεωρίας (ΑΟΘ), έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστηµο-
νικό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξετα-

ζόµενων µαθηµάτων της Οµάδας Προσανατολισµού
Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:

Οµάδα Προσανατολισµού Σπουδών 
Οικονοµίας και Πληροφορικής

3ο Ε.Π.: Επιστήµες 4ο Ε.Π.: Επιστήµες Οικονοµίας
Υγείας και Ζωής και Πληροφορική
Μαθηµατικά  Μαθηµατικά 
Προσανατολισµού Προσανατολισµού
Α.Ε.Π.Π. Α.Ε.Π.Π. 
Προσανατολισµού Προσανατολισµού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία Α.Ο.Θ. Προσανατολισµού
Γενικής Παιδείας

2. Η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει α-
πό το διδακτικό έτος 2017-2018.

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3404/
2005 (Α΄ 260), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις περιπτώ-
σεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
αντικαθίστανται ως εξής: 

«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επι-
τρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχι-
ούχων γίνεται αποκλειστικά µε κατατακτήριες εξετάσεις
µε θέµατα ανάπτυξης σε τρία µαθήµατα, όπως ειδικότε-
ρα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του οικείου
Α.Ε.Ι.. Στην επιλογή των υποψηφίων µε εξετάσεις πρέ-
πει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της
διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ι-
σοβαθµούν µε τον τελευταίο κατατασσόµενο στο Τµήµα
υποδοχής ως υπεράριθµων. 

5. Το εξάµηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τµήµα ορίζε-

ται στον Εσωτερικό Κανονισµό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 7ου εξαµήνου για Τµή-
µατα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαµήνου
για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τµήµατος υποδοχής οι κατατασσόµενοι α-
παλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων ή ασκήσεων
του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος αυτού που
διδάχθηκαν πλήρως στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης.
Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόµενοι υποχρεώνο-
νται να εξεταστούν σε µαθήµατα ή ασκήσεις, τα οποία
σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών κρίνεται ότι δεν δι-
δάχθηκαν πλήρως στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται
από την εξέταση των µαθηµάτων στα οποία εξετάστη-
καν για την κατάταξή τους, εφόσον τα µαθήµατα αυτά α-
ντιστοιχούν σε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών
του Τµήµατος υποδοχής.»

4. Ειδικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018,
για τους µαθητές και αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση -
δήλωση στα Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια των νή-
σων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών και οι οποίοι
συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έ-
τους 2016-2017 προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον
του αριθµού εισακτέων για την εισαγωγή τους, κατά το
ανωτέρω ακαδηµαϊκό έτος, σε Σχολές, Τµήµατα και ει-
σαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων, των Ανώ-
τατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των Τ.Ε.Ι. και της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων καθορίζεται: 
α) το ειδικό ποσοστό,
β) η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω υποψηφίων στις

πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και ο τρόπος επιλογής
τους.

Άρθρο 75
Επιµέρους θέµατα Σχολών και Τµηµάτων των Α.Ε.Ι.

1. α) Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πολυτεχνική
Σχολή, µε έδρα τη Σάµο, η οποία περιλαµβάνει τα Τµή-
µατα:
αα) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Συστηµάτων, µε έδρα τη Σάµο, 
ββ) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων,

µε έδρα τη Σύρο, και 
γγ) Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης, µε έδρα τη

Χίο.
β) Για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της

Σχολής που ιδρύεται µε την περίπτωση α΄ συνιστάται
Γραµµατεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επί-
πεδο Τµήµατος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από

1.9.2017. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοί-
κησης της Σχολής που ιδρύεται µε την περίπτωση α΄ ο-
λοκληρώνεται µέχρι τις 30.11.2017. Μετά την ολοκλή-
ρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των
σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύµατος. Έως την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης
των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρµοδιότητες
των οργάνων αυτών ασκούνται από Προσωρινή Κοσµη-
τεία, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Τµη-
µάτων της Σχολής. Στις συνεδριάσεις της Προσωρινής
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Κοσµητείας προεδρεύει ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Από την έναρξη ισχύος
της παρούσας παύει η συµµετοχή των Τµηµάτων που συ-
γκροτούν την ιδρυόµενη Πολυτεχνική Σχολή στα όργα-
να διοίκησης των Σχολών στις οποίες ανήκουν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. α) Από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, το Τµήµα
Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανε-
πιστηµίου Αιγαίου, µε έδρα τη Σάµο, κατατµείται στα
Τµήµατα: αα) Μαθηµατικών και ββ) Στατιστικής και Ανα-
λογιστικών–Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών, στα ο-
ποία εντάσσονται οι υφιστάµενες κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος οµώνυµες εισαγωγικές κατευθύν-
σεις του Τµήµατος Μαθηµατικών.
β) Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τµη-

µάτων που προκύπτουν από την κατάτµηση, καθώς και η
εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται από το ακα-
δηµαϊκό έτος 2018- 2019. 
γ) Ο αριθµός των κατ’ έτος εισακτέων στα Τµήµατα και

ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
για την εισαγωγή φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση.
δ) Κάθε Τµήµα απονέµει τίτλους σπουδών µέχρι και δι-

δακτορικού διπλώµατος.
ε) Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη

λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ εξάµηνα σπουδών.
στ) Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία πα-

ρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εν γέ-
νει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραµµα-
τεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος
κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 54 του ν. 4178/2013.
ζ) Κατά την έναρξη της λειτουργίας των τµηµάτων που

προκύπτουν από την κατάτµηση, το σύνολο των διδακτι-
κών και διοικητικών αναγκών τους καλύπτονται αποκλει-
στικά από το υπηρετούν στα ανωτέρω Α.Ε.Ι. πάσης φύ-
σεως και σχέσης εργασίας προσωπικό. Τα µέλη Δ.Ε.Π.
που υπηρετούν στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του Τµή-
µατος Μαθηµατικών, από την κατάτµηση του Τµήµατος
εντάσσονται αυτοδικαίως στα οµώνυµα Τµήµατα που
προκύπτουν από την κατάτµηση, ενώ τα µέλη Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατανέµονται στα ίδια Τµήµατα µε α-
πόφαση της Κοσµητείας της Σχολής Θετικών Επιστη-
µών. Για την ένταξη και κατανοµή του προσωπικού, σύµ-
φωνα µε την παρούσα περίπτωση, εκδίδεται διαπιστωτι-
κή απόφαση του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως.
η) Τα θέµατα που αφορούν το προσωπικό των Τµηµά-

των που προκύπτουν από την κατάτµηση διέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστηµιακής νοµοθε-
σίας.
θ) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί κατά την έναρξη ι-

σχύος του παρόντος ή θα εισαχθούν έως την κατάτµηση
του Τµήµατος Μαθηµατικών στις εισαγωγικές κατευθύν-
σεις: αα) Μαθηµατικών και ββ) Στατιστικής και Αναλογι-
στικών–Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών του Τµήµα-
τος αυτού, από την κατάτµηση εντάσσονται αυτοδικαίως
στα οµώνυµα Τµήµατα που προκύπτουν σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄.
ι) Οι τίτλοι σπουδών των Τµηµάτων που προκύπτουν α-

πό την κατάτµηση είναι ισότιµοι και αντίστοιχοι ως προς
κάθε συνέπεια µε τους τίτλους σπουδών των οµώνυµων
εισαγωγικών κατευθύνσεων που χορηγεί το Τµήµα Μα-
θηµατικών πριν από την κατάτµησή του σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄.

ια) Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
του παρόντος εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατά-
ξεις της πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας.

3. Στο άρθρο 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) επέρχονται
από τις 15.2.2017 οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 η ηµεροµηνία

«30.6.2017» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«30.11.2017».
β) Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 προστίθεται δεύτερο

εδάφιο ως εξής: 
«Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης

και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Πολυτεχνικής
Σχολής, οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται
από Προσωρινή Κοσµητεία, η οποία αποτελείται από
τους Προέδρους των Τµηµάτων που τη συγκροτούν σύµ-
φωνα µε την περίπτωση α΄. Στις συνεδριάσεις της Κο-
σµητείας που συγκροτείται σύµφωνα µε το προηγούµε-
νο εδάφιο προεδρεύει ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων χωρίς δικαίωµα ψήφου».
γ) H παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Η Σχολή Θετικών Επιστηµών ανασυγκροτείται από

1.9.2017 και αποτελείται από τα Τµήµατα: α) Μαθηµατι-
κών, β) Φυσικής, και γ) Χηµείας. Το Τµήµα Μηχανικών Η-
λεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τµή-
µα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών εντάσσονται στην Πο-
λυτεχνική Σχολή από 1.9.2017. Από την ίδια ηµεροµηνία
παύει η συµµετοχή των Τµηµάτων αυτών στα όργανα δι-
οίκησης της Σχολής Θετικών Επιστηµών.»
δ) H παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστη-

µίου Ιωαννίνων που ιδρύθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ.
105/2013 (Α΄ 137) καταργείται από 1.9.2017 και το Τµή-
µα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εντάσσεται στην Πολυτε-
χνική Σχολή από την ίδια ηµεροµηνία.»

4. Οι τίτλοι σπουδών των Τµηµάτων που εντάχθηκαν
στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την περίπτω-
ση α΄ της παρ. 1 και του άρθρου 27 του ν. 4452/2017, α-
ντίστοιχα, οι οποίοι χορηγήθηκαν πριν από την ένταξή
τους στις Πολυτεχνικές Σχολές και ύστερα από την ολο-
κλήρωση προγράµµατος σπουδών διάρκειας δέκα ακα-
δηµαϊκών εξαµήνων, είναι ισότιµοι και αντίστοιχοι ως
προς κάθε συνέπεια µε τους τίτλους σπουδών που χορη-
γούν τα ίδια τµήµατα για την ολοκλήρωση σπουδών ί-
διας διάρκειας ύστερα από την ένταξή τους στις ανωτέ-
ρω Πολυτεχνικές Σχολές.

5. α) Η εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Πολιτι-
σµικής Κληρονοµιάς» του Τµήµατος Τεχνολόγων Περι-
βάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, που θεσπίστηκε µε την περίπτω-
ση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 103/2013 (Α΄
136), µετονοµάζεται σε εισαγωγική κατεύθυνση «Συντή-
ρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης», χωρίς µεταβο-
λή του γνωστικού της αντικειµένου.
β) Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τµήµα Τε-

χνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε., εισαγωγική κατεύθυνση
«Συντήρησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς», είναι ισότιµα
και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια µε τα χορηγούµε-
να από το Τµήµα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε., εισα-
γωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έρ-
γων Τέχνης».
γ) Οι πτυχιούχοι της κατά την περίπτωση α΄ µετονοµα-

ζόµενης εισαγωγικής κατεύθυνσης έχουν τα επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα των οµότιτλων τµηµάτων.
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Άρθρο 76
Θέµατα προσωπικού των Α.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄
195) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση α΄, η οποία αντικαταστάθηκε µε την

παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«α. Μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθµίδων, τα οποία έχουν
συµπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υπηρεσίας στο ί-
διο Τµήµα, εκ των οποίων τα τρία (3) στη βαθµίδα που υ-
πηρετούν, έχουν τη δυνατότητα µετακίνησης σε Τµήµα
άλλου Α.Ε.Ι., στην ίδια βαθµίδα που κατέχουν, στο ίδιο
γνωστικό αντικείµενο και µε το ίδιο εν γένει υπηρεσιακό
καθεστώς, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγρά-
φων του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδα-
φίου εφαρµόζονται και για τη µετακίνηση µελών Δ.Ε.Π.
σε άλλο Τµήµα του ίδιου Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν συµπλη-
ρώσει πέντε (5) έτη υπηρεσίας στο Τµήµα προέλευσης.»
β) Η περίπτωση β΄, η οποία αντικαταστάθηκε µε την

παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4452/2017, αντικαθίσταται
ως εξής: 

«β. Αποκλείεται η µετακίνηση µελών Δ.Ε.Π. προς τα
Α.Ε.Ι. των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι.
που εδρεύουν σε άλλους νοµούς. Κατά παρέκκλιση του
προηγούµενου εδαφίου, επιτρέπεται η µετακίνηση µε-
λών Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας προς τα Α.Ε.Ι. των Νοµών
Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε
άλλους νοµούς, εφόσον αυτά τα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν συ-
µπληρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας
στο ίδιο Τµήµα και σε οποιαδήποτε βαθµίδα.»
γ) Η περίπτωση γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ. Για τη µετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφε-

ροµένου προς το Τµήµα του και προς το Τµήµα υποδο-
χής, γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος προέλευσης
και αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης του
Τµήµατος υποδοχής, έγκριση των Συγκλήτων των δύο Ι-
δρυµάτων, καθώς και απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. Για την έκδοση της ανωτέ-
ρω υπουργικής απόφασης, µε την οποία εγκρίνεται η συ-
νέχιση της διαδικασίας µετακίνησης, λαµβάνεται ιδιαιτέ-
ρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθµη λει-
τουργία του Τµήµατος προέλευσης, η οποία τεκµαίρεται
ότι αναιρείται εφόσον, ύστερα από τη µετακίνηση, παύ-
ουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυναµίας του
Τµήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της
υπουργικής απόφασης είναι να υπάρχει είτε εγκεκριµένη
διαθέσιµη πίστωση στο τµήµα υποδοχής είτε σχετική α-
πόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος προέλευσης, µε
την οποία συνηγορεί στη µεταφορά της πίστωσης της
θέσης του µέλους Δ.Ε.Π. που µετακινείται στο Τµήµα υ-
ποδοχής.»
δ) Στην περίπτωση ε΄ διαγράφονται οι λέξεις «µετά α-

πό σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου
προέλευσης».
ε) Η περίπτωση η΄ αντικαθίσταται ως εξής: 
«η. Οι χρονικές προϋποθέσεις υπηρεσίας των περι-

πτώσεων α΄ και β΄ δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις µε-
τακίνησης µελών Δ.Ε.Π., λόγω κατάργησης του Τµήµα-
τος όπου υπηρετούσαν.»

2. Η παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, η οποία
προστέθηκε µε την παρ. 27 του άρθρου 39 του ν. 4186/
2013 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3Α. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµα-
τος µπορεί να ανατίθεται στα µέλη της κατηγορίας

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναµο διδακτικό έργο. Αν οι
θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο
Ίδρυµα, η αρµοδιότητα αυτή ασκείται από τη Συνέλευση
της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα.»

3. Οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των
Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ειδικών Λογαριασµών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για µη είσπραξη, υπέρ των λο-
γαριασµών αυτών, των κρατήσεων από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, ελευθέριο επάγγελµα ή κάθε είδους έρ-
γο προσωπικού των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως του χρόνου κα-
τά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές οφειλές, γεννάται
το πρώτον µετά την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 23 του ν. 4009/2011, όπως η παράγραφος αυτή
τροποποιήθηκε µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και
την άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών που προβλέπο-
νται στην περίπτωση β΄ για την έκδοση και κοινοποίηση
των πράξεων επιβολής των οφειλόµενων κρατήσεων. Οι
προγενέστερες του χρόνου αυτού διοικήσεις των Α.Ε.Ι.
και των αντίστοιχων Ε.Λ.Κ.Ε. δεν ευθύνονται για µη εί-
σπραξη των παραπάνω οφειλών.

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) εφαρµόζεται και για τα µέλη του
προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των
Τ.Ε.Ι.. Τα µέλη του κλάδου αυτού, µέχρι τη µε οποιονδή-
ποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε
και καταργούνται οι θέσεις τους σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 79 του ν. 4009/2011, έχουν κοινή εκπροσώ-
πηση µε τα µέλη του Ε.Τ.Ε.Π. στα όργανα του Ιδρύµα-
τος. 

5. Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. µόνιµοι Τεχνίτες Εργα-
στηρίου κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.), µε εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, µπο-
ρούν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την έντα-
ξή τους στην προβλεπόµενη από την παρ. 3 του άρθρου
29 του ν. 4009/2011 κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π., σε προσωποπα-
γή θέση µε ταυτόχρονη κατάργηση της θέσης που κατέ-
χουν. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της Κο-
σµητείας, ύστερα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής
που αποτελείται από δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. και ένα (1) µέ-
λος Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται από τον Κοσµήτορα, καθώς
και ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης του
Τµήµατος, στο οποίο υπηρετούν. Η κατά το προηγούµε-
νο εδάφιο εισήγηση και η σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων
οργάνων αφορούν την πιστοποίηση του επιτελούµενου
από τους ανωτέρω έργου. Με την απόφαση της Κοσµη-
τείας, µε την οποία αποφασίζεται η ένταξη, το προσωπι-
κό κατατάσσεται σε βαθµίδες της Δ.Ε. κατηγορίας σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 (Α΄ 99) ανάλο-
γα µε την προϋπηρεσία του, η οποία λαµβάνεται υπόψη
ως διανυθείσα στο Ε.Τ.Ε.Π. για κάθε συνέπεια και διέπε-
ται από το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς της
κατηγορίας Δ.Ε. του Ε.Τ.Ε.Π.. Για την ένταξη και κατάτα-
ξη σε βαθµίδες εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτα-
νη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως.

6. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 69 του ν. 4386/
2016 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του
ν. 4429/2016, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), για την παροχή του έργου σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο, οι οµότιµοι καθηγητές αµείβο-
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νται µόνο για την απασχόλησή τους ως επιστηµονικοί υ-
πεύθυνοι ερευνητικών προγραµµάτων ή για τη συµµετο-
χή τους σε ερευνητικά προγράµµατα, αποκλειστικά από
πόρους των Α.Ε.Ι. που δεν προέρχονται από την κρατική
επιχορήγηση».

7. α) Στην παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄
176) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οµοίως, τα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., πλήρους ή µερικής
απασχόλησης, που τελούν σε αναστολή άσκησης των
καθηκόντων τους σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της
παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), λόγω
του διορισµού τους σε θέση του προηγούµενου εδαφίου,
µπορούν να επιλέγουν µέσα σε ένα τρίµηνο από την α-
νάληψη των καθηκόντων στη θέση αυτή µεταξύ των α-
ποδοχών της οργανικής τους θέσης µε τις προϋποθέσεις
χορήγησής τους και των αποδοχών της θέσης στην ο-
ποία διορίζονται.» 
β) Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων της περί-

πτωσης α΄, η ανωτέρω επιλογή µπορεί να γίνει µέσα σε
ένα τρίµηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος και α-
νατρέχει στο χρόνο διορισµού. Σε περίπτωση επιλογής
των αποδοχών της οργανικής θέσης το οικείο Α.Ε.Ι. κα-
ταβάλλει τις αποδοχές αυτές στο πρόσωπο που διορί-
στηκε και ο φορέας στον οποίον έγινε ο διορισµός υπο-
χρεούται να καταβάλλει στο ίδρυµα το συνολικό ποσό
των αποδοχών, πλέον εργοδοτικών εισφορών. 
γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν

τις διατάξεις περί των ασυµβίβαστων των µελών Δ.Ε.Π..
8. α) Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του

ν. 4452/2017 (Α΄ 17), οι λέξεις «εντός δύο (2) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις: «µέσα σε δύο (2) µήνες από τη συµπλήρωση
της τριετίας».
β) Αν υπηρετούντες στις 15.2.2017 επίκουροι καθηγη-

τές µε τετραετή θητεία συµπλήρωσαν τριετία ύστερα α-
πό την παρέλευση δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία
αυτή, η αίτηση που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 υποβάλλεται µέ-
σα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.

9. Οι αιτήσεις για µετάταξη µελών Δ.Ε.Π. των Πανεπι-
στηµίων βάσει των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της
παρ. 2 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992
(Α΄ 159), οι οποίες είχαν υποβληθεί από τους ενδιαφε-
ροµένους πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) και ήταν εκκρεµείς κατά το χρόνο αυτόν, συνε-
χίζονται και ολοκληρώνονται χωρίς νέα αίτηση των εν-
διαφεροµένων και ανεξάρτητα από το πότε έλαβε χώρα
η λύση της υπηρεσιακής σχέσης τους µε το οικείο Α.Ε.Ι..

10. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄
134), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 36
και την παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38),
προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής: 

«ιγ. Για την κάλυψη έκτακτων και άµεσων αναγκών
των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων Αρεταίειο και Αιγι-
νήτειο είναι δυνατή η τοποθέτηση σε αυτά επικουρικών
ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους ηλεκτρονι-
κούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που τηρεί η πρώτη
Διοικητική Υγειονοµική Περιφέρεια (1η Δ.Υ.Πε.). Οι επι-
κουρικοί αυτοί ιατροί είναι ιατροί πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης, λαµβάνουν τις αποδοχές του πρω-
τοδιοριζόµενου Επιµελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ. και η δαπάνη
για την αµοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισµό των οι-
κείων Νοσοκοµείων. Η διάρκεια της σύµβασής τους, η ο-
ποία συνάπτεται µε το αντίστοιχο Πανεπιστηµιακό Νο-

σοκοµείο, µπορεί να είναι έως ένα (1) έτος, εκτός αν το
κόστος µισθοδοσίας τους εντάσσεται σε συγχρηµατοδο-
τούµενο πρόγραµµα, οπότε η διάρκεια της σύµβασης
µπορεί να είναι έως δύο (2) έτη. Η τοποθέτησή τους γί-
νεται µε απόφαση του Διοικητή της 1ης Δ.Υ.Πε., ύστερα
από αιτιολογηµένο αίτηµα της Εφορίας του αντίστοιχου
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου, που υποβάλλεται, µέσω
της 1ης Δ.Υ.Πε., στα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Υγείας. Η απόφαση τοποθέτησης ε-
γκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ.
5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Οι συµβάσεις
των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στα παρα-
πάνω Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία εξαιρούνται από την
αναστολή των διορισµών και προσλήψεων και τη διαδι-
κασία της έγκρισης της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α΄ 280). Κα-
τά τα λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της περίπτω-
σης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρι-
κούς ιατρούς των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ..»

11. Στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 (Α΄
165) ύστερα από το αρκτικόλεξο «Δ.Ε.Π.» προστίθεται η
φράση «και Ε.ΔΙ.Π.». 

Άρθρο 77
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστηµών

1. Στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστηµών συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του
Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:
α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιµέλεια για

την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπε-
ραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρµοδιότητάς
του,
β) τη γνωµοδοτική αρµοδιότητα σε νοµικής φύσεως ε-

ρωτήµατα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, µέσω του
Γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµ-
βούλιο, οι Αντιπρυτάνεις και ο Γραµµατέας του Ιδρύµα-
τος,
γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύµατος ενώπιον

όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαι-
τητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής δικαστικής ή
διοικητικής. 

3. Η γνωµοδοτική αρµοδιότητα ασκείται µέσω του
Προϊσταµένου του Γραφείου. Η δικαστική εκπροσώπηση
του Πανεπιστηµίου διενεργείται είτε από τον Προϊστά-
µενο του Γραφείου, είτε από δικηγόρους, στους οποίους
κατανέµονται οι υποθέσεις µε ευθύνη του Προϊσταµέ-
νου. 

4. Για την άσκηση ή µη ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων
εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ.. 

5. Στο Δικαστικό Γραφείο του πανεπιστηµίου συνιστώ-
νται δύο θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, οι οποίοι
επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για
την πρόσληψη εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43
του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δι-
κηγόρων µπορεί να χρησιµοποιούνται δικηγόροι αµειβό-
µενοι κατά υπόθεση. 
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6. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και
σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου του Γραφείου, µπο-
ρεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου
σε οποιουδήποτε βαθµού δικαστήριο της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής και για συγκεκριµένη υπόθεση, σε δικηγόρο
ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο,
αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των εκκρεµουσών
στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεων ή λόγω της βαρύτη-
τας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νοµικών
προβληµάτων της. 

7. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου, τα όργανα
των Σχολών και των Τµηµάτων, το προσωπικό κάθε κατη-
γορίας του Ιδρύµατος και τα όργανα διαχείρισης του Ει-
δικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υπο-
χρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγ-
γραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νο-
µική υπεράσπιση του Πανεπιστηµίου στις εκκρεµούσες
στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρµοδιότητάς του,
καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό
(πραγµατικό) της υπόθεσης.

8. Το Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γρα-
φείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική
υποδοµή. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφεί-
ου, ο Πρύτανης διαθέτει µέχρι δύο διοικητικούς υπαλλή-
λους του Πανεπιστηµίου για χρονικό διάστηµα έως δύο
έτη που µπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 78
Ρυθµίσεις θεµάτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,

των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και της Μαθητείας

1. α) Η υπερωριακή απασχόληση των διευθυντών και
των υποδιευθυντών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
(Σ.Δ.Ε.) κατά τα Σάββατα του σχολικού έτους 2016-2017
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων πέραν
των ορίων των ωρών που ορίζονται στο άρθρο 20 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η προκαλούµενη δαπάνη βαρύνει
τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
β) Η παράγραφος αυτή ισχύει από 24 Απριλίου 2017.
2. Στο έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 15 του

άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),όπως προστέθηκε
µε το άρθρο 34 του ν. 4452/2017 (Α΄17), η ηµεροµηνία
«1.9.2017» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«1.9.2018».

3.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 40 του
ν. 4141/2013 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή α-
νώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μα-
θητείας» των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδοµα καταβάλλεται
µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται α-
πό τον οργανισµό της κάθε σχολής και σε καµία περί-
πτωση µετά τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας
τους.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαρα-

γράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ. του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή α-
νώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μα-
θητείας» των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδοµα καταβάλλεται

µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται α-
πό τον οργανισµό της κάθε σχολής και σε καµία περί-
πτωση µετά τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας
τους.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 3879/2010 (Α΄ 163), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Από 1.9.2019 η πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρ-
κεια αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου εκπαιδευτής να
µετάσχει σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους
πρόγραµµα της µη τυπικής εκπαίδευσης.»

Άρθρο 79
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)

1. Συνιστώνται η Εθνική Επιτροπή Επαγγελµατικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) και η Τεχνική Επιτρο-
πή Ε.Ε.Κ., οι οποίες εδρεύουν στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων.

2. Σκοπός της Εθνικής Επιτροπής Ε.Ε.Κ. είναι ο συντο-
νισµός και η παρακολούθησης της εφαρµογής των δρά-
σεων για την Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας, καθώς και η
εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για µείζονος ση-
µασίας θέµατα της αρµοδιότητάς τους που σχετίζονται
µε την εφαρµογή των ανωτέρω δράσεων.

Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Ε.Ε.Κ. είναι:
α) ο αρµόδιος Υφυπουργός για θέµατα Επαγγελµατι-

κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που ορίζεται πρόε-
δρος της Επιτροπής, 
β) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας, Έ-

ρευνας και Θρησκευµάτων, 
γ) ο Γενικός Γραµµατέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας

γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων,

δ) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ε) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας

και Ανάπτυξης. 
Η Εθνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. συγκροτείται µε κοινή από-

φαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

3. Σκοπός της Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ε.Κ. είναι η υπο-
στήριξη του έργου της Εθνικής Επιτροπής Ε.Ε.Κ., η πα-
ρακολούθηση της εφαρµογής του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου για την Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας και η εισή-
γηση στην Εθνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. για επιµέρους θέµατα
που σχετίζονται µε τη Μαθητεία.
Μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ε.Κ. είναι:
α) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων που ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτρο-
πής και αναπληρώνεται από το νόµιµο αναπληρωτή του,
β) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
που αναπληρώνεται από το νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης που αναπληρώνεται από το νόµι-
µο αναπληρωτή του,
δ) ο Διευθύνων Σύµβουλος του Εθνικού Οργανισµού

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσα-
νατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που αναπληρώνεται από ένα
µέλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το οποίο υποδεικνύεται από το
Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
ε) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του

Ο.Α.Ε.Δ. που αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρω-
τή του.
Η Τεχνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. συγκροτείται µε κοινή από-

φαση των αρµόδιων Γενικών Γραµµατέων.
4. Η Εθνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. έχει τις εξής αρµοδιότη-

τες:
α) φέρει την ευθύνη για το συνολικό συντονισµό των

δράσεων διακυβέρνησης του συστήµατος της Επαγγελ-
µατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Χώρας,
β) συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρµογή των

δράσεων υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
για την αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης και της Μαθητείας,
γ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων και στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα της
αρµοδιότητάς τους που σχετίζονται µε την εφαρµογή
των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την
αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης και της Μαθητείας.

5. Η Τεχνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. έχει τις εξής αρµοδιότη-
τες:
α) υποστηρίζει την Εθνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. στην εφαρ-

µογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθ-
µιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
και της Μαθητείας,
β) παρακολουθεί την εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγι-

κού Πλαισίου για την Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας και ε-
λέγχει την επίτευξη στόχων. Η λειτουργία αυτή περιλαµ-
βάνει την παρακολούθηση της συµβολής των εµπλεκο-
µένων στην Ε.Ε.Κ. και το συντονισµό της δράσης τους,
γ) εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. σχετικά µε

τις ειδικότητες και τα επαγγελµατικά περιγράµµατα που
αντιστοιχούν σε αυτές,
δ) συντονίζει τις επιµέρους δράσεις για την ανάπτυξη

της µαθητείας,
ε) συντονίζει τις επιµέρους δράσεις για την ανάπτυξη

και αναβάθµιση της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης (ΣΕΚ).
Η θητεία των µελών της τεχνικής Επιτροπής είναι τριε-

τής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας πριν από τον ορι-
σµό των νέων µελών, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έ-
ως τον ορισµό των νέων. Σε κάθε περίπτωση η παράταση
αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. Τα
µέλη των Επιτροπών δεν λαµβάνουν για τη συµµετοχή
τους σε αυτές κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση, ε-
κτός από τα οδοιπορικά τους.
Η Τεχνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ., για την υλοποίηση των αρ-

µοδιοτήτων της, κατά περίπτωση: α) λαµβάνει υπόψη τις
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της χώρας σε Εθνικό, Πε-
ριφερειακό και Τοπικό Επίπεδο, β) λαµβάνει υπόψη τις
εισηγήσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Ε.Ε.Κ., των
Συµπράξεων για τη Μαθητεία, των κοινωνικών εταίρων
και λοιπών εµπλεκόµενων φορέων, γ) λαµβάνει υπόψη
τις εκροές του Μηχανισµού Διάγνωσης Αναγκών της Α-

γοράς Εργασίας από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), δ) µπορεί να καλεί
στις συνεδριάσεις της, ανάλογα µε την εκάστοτε θεµατι-
κή ενότητα, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που εισηγείται για θέµατα της αρµο-
διότητάς του σύµφωνα µε το ν. 3966/2011 (Α΄118), κα-
θώς και εκπροσώπους των υπηρεσιών και των εποπτευό-
µενων φορέων των Υπουργείων και των κοινωνικών ε-
ταίρων και ε) µπορεί να ορίζει επί τούτου γνωµοδοτικές
επιτροπές που θα την συνεπικουρούν στο έργο της.

Άρθρο 80
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαράγραφο 17 της
παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«O Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
είναι η αρµόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφά-
σεων υπό τους όρους του άρθρου 54 Α».

2. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:

«Άρθρο 54Α
Αρµοδιότητες του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευµάτων ως προς τη διαδικασία αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής

ισοδυναµίας τίτλων σπουδών

1. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµή-
µατος που είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή υποστήρι-
ξη του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προ-
σόντων του άρθρου 55, εκδίδει απόφαση για την ανα-
γνώριση επαγγελµατικών προσόντων ή αναγνώρισης ε-
παγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου σπουδών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος. Θετική εισήγηση γίνεται
µόνο αν το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων του άρθρου 55 έχει ήδη κρίνει όµοια, σωρευ-
τικά ως προς το πρόγραµµα σπουδών, τον τίτλο και το
εκπαιδευτικό ίδρυµα, περίπτωση και υφίσταται σχετική
απόφαση περί αναγνώρισης επαγγελµατικών προσό-
ντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας.

2. Αν δεν υπάρχει προηγούµενη κρίση του Συµβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων για όµοια πε-
ρίπτωση ή σε περίπτωση αµφιβολίας, ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος της παρ. 1 παραπέµπει προς κρίση την υ-
πόθεση στο Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων. Το ίδιο πράττει και αν κατά την κρίση του εί-
ναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων ή
επαγγελµατικής ισοδυναµίας ύστερα από αντισταθµιστι-
κά µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 14.

3. Ο ανωτέρω Προϊστάµενος στην περίπτωση της παρ.
2 εκτελεί χρέη εισηγητή προς το Συµβούλιο Αναγνώρι-
σης Επαγγελµατικών Προσόντων, πέραν των εισηγητών
που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 56, και έχει
δικαίωµα ψήφου. Στο έργο του συνεπικουρείται από υ-
παλλήλους του Τµήµατος της παραγράφου 1.

4. Αν ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον Υπουργό Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αίτηση θεραπείας για
οποιονδήποτε λόγο κατά της θετικής απόφασης, ο Υ-
πουργός παραπέµπει την υπόθεση στο Συµβούλιο Ανα-
γνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, το οποίο απο-
φαίνεται οριστικά. Η δυνατότητα άσκησης της ενδικοφα-
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νούς προσφυγής της παρ. 8 του άρθρου 57 από τον εν-
διαφερόµενο δεν θίγεται.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010, όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την υποπαράγραφο
20 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
ύστερα από τις λέξεις «το οποίο» προστίθενται τα εξής
«, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54Α,».

4. Οι περιπτώσεις Β΄, Δ΄, και Η΄ της παρ. 2 του άρθρου
56 του π.δ. 38/2010, όπως η παράγραφος αυτή αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17), αντικαθίστανται ως εξής:

«Β. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτα-
της Εκπαίδευσης της Γενικής Γραµµατείας Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυ-
ξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης.»

«Δ. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος που είναι αρµόδιο
για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Ανα-
γνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, µε αναπληρωτή
του υπάλληλο του ιδίου Τµήµατος, που ορίζεται από αυ-
τόν. Ο ανωτέρω Προϊστάµενος µπορεί να εκτελεί χρέη
εισηγητή, πέραν των εισηγητών που προβλέπονται στην
παρ. 8 του άρθρου 56, και έχει δικαίωµα ψήφου.»

«Η. Ως Γραµµατέας, µαζί µε τον αναπληρωτή του, ορί-
ζεται υπάλληλος του Τµήµατος που είναι αρµόδιο για τη
γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελµατικών Προσόντων.»

5. Στο άρθρο 57Α του π.δ. 38/2010, το οποίο προστέ-
θηκε µε την υποπαράγραφο 24 της παρ. Θ.16. του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται παρ. 3 ως ε-
ξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ορίζεται το ύ-
ψος της αποζηµίωσης των µελών της Κεντρικής Επιτρο-
πής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιµασίας,
καθώς και των άλλων εµπλεκοµένων στη γραπτή δοκιµα-
σία επαγγελµατικής ισοδυναµίας της παρ. 1, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της 48066/ΙΑ/31.3.2014 απόφασης του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 896).»

Άρθρο 81
Θέµατα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

1. Η παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση υπο-
τροφιών και οικονοµικών ενισχύσεων από το Ι.Κ.Υ., κα-
θώς και των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ε-
ρευνητικών προγραµµάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατοµι-
κευµένα από καταξιωµένους επιστήµονες της Ελλάδας
και του εξωτερικού που επιλέγονται µε απόφαση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ..
β) Η αποζηµίωση των αξιολογητών της περίπτωσης α΄

καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ι.Κ.Υ.. Η αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερη
των ογδόντα (80) ευρώ ανά αξιολογούµενη αίτηση, ανά-
λογα µε το αντικείµενο της αίτησης και το συνολικό ετή-
σιο ποσό αποζηµίωσης κάθε αξιολογητή δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων
(2.400) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθµού των αξιολογήσε-
ων που διενεργούνται».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπο-
παρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄

94), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου δεν εµπί-
πτουν οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης
προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραµ-
µάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) του Ι-
δρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των ερευνητι-
κών και τεχνολογικών φορέων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των
Α.Ε.Ι., που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς ή ιδιωτικά
κονδύλια ή κληροδοτήµατα ή ίδιους πόρους, εφόσον η
σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράµµατα ή τα
έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων µετακινούνται.»

Άρθρο 82
Λοιπές διατάξεις

1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) επέρχονται οι ακόλουθες τροπο-
ποιήσεις:
α) Στην υποπερίπτωση βδ΄ η λέξη «Ενιαίων» αντικαθί-

σταται από τη λέξη «Γενικών» και ύστερα από τις λέξεις
«Επαγγελµατικών Λυκείων,» προστίθενται οι λέξεις «Ε-
νιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων-Λυκείων,».
β) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης βστ΄, ύστερα

από τις λέξεις «τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολεί-
ων» προστίθενται οι λέξεις «και Νηπιαγωγείων».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4452/2017 (Α΄ 57)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο
του Συµβουλίου καταβάλλονται δαπάνες µετακίνησης
σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Δ.9 της παρ. Δ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)».

3. Εγκρίνεται η αποζηµίωση για την υπερωριακή απα-
σχόληση των εκπαιδευτικών στα τµήµατα δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα Απε-
ξάρτησης «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Α-
θηνών (Ψ.Ν.Α.) που πραγµατοποιήθηκε από 19.10.2016
έως 27.3.2017 και για την οποία δεν είχε εκδοθεί η προ-
βλεπόµενη στην παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016
(Α΄21) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Η αποζηµίωση για την υπερωριακή απα-
σχόληση καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν
οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί. 

4. α) Οι διατάξεις του ν.δ. 3832/1958 (Α΄ 128) εφαρµό-
ζονται αναλόγως και για τους οµογενείς εξ Αιγύπτου. 
β) Η παράγραφος αυτή ισχύει από 1.1.2017 και εφαρ-

µόζεται και για τις σχετικές διαδικασίες που βρίσκονταν
σε εξέλιξη κατά την ηµεροµηνία αυτή.

5. Στην περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ.
114/2014 (Α΄ 181), η οποία προστέθηκε µε την περίπτω-
ση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4342/2015 (Α΄
143), διαγράφονται οι λέξεις «των Τεχνικών Συµβουλίων
των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. κατόπιν των σχετικών εισηγήσε-
ων, καθώς και». 

6. Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 62 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136),
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαι-

δευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού, µπορεί να γίνει χρήση πόρων
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του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων. Η σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει την
Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 µε Κωδικό έργου
2014ΣΕ0470000 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων βάσει
του άρθρου 62 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136)» του έτους
2017 έως το ποσό των τριάντα επτά εκατοµµυρίων επτα-
κοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (37.748.800)
ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2018
έως του ποσού των δεκατριών εκατοµµυρίων τριακοσίων
χιλιάδων (13.300.000) ευρώ.»

7. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) οι λέξεις: «µε παρακολούθη-
ση» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «εξ αποστάσεως
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της η-
µεδαπής».

8. Η περίπτωση 16 της υποπαρ. Θ.3. της παρ. Θ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποι-
ήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α΄
83), αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
της άδειας Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο υποβάλλονται και τα προγράµµατα σπουδών
προς έγκριση. Η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των
προγραµµάτων σπουδών καθορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-

γελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Παράρτη-
µα µε τα προγράµµατα σπουδών και τις ειδικότητες που
λειτουργούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και
στην άδεια των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Έ-
να και Δύο προσαρτάται Παράρτηµα µε τα προγράµµατα
σπουδών, µε απόφαση του Προϊσταµένου του αρµόδιου
Τµήµατος ή της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η απόφαση αυτή
τροποποιείται µε την ίδια διαδικασία, ύστερα από αίτηση
του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.»

9. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών εγκρί-
νεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Τοµέα
και σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης Τµήµατος.»

10. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου µπορεί να
διοργανώνονται, συνολικά ή εν µέρει, κατ’ εξαίρεση και
αποκλειστικά σε συνεργασία µε το Διεθνές Πανεπιστή-
µιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σε ξένη γλώσσα, µε απόφα-
ση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγη-
ση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος.»

11. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α΄
37), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 30
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) η φράση «δύο (2) ετών» ύστερα
από τη φράση «για χρονικό διάστηµα» και πριν τη φράση
«από την έναρξη ισχύος της παρούσας» αντικαθίσταται
µε τη φράση «πέντε (5) ετών».

12. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε΄
της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011, όπως τροπο-
ποιήθηκε µε την παρ. 24 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013

(Α΄ 24), πριν από τη λέξη «πρόεδροι» προστίθενται τα ε-
ξής: «ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος Κρατικών Υ-
ποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), οι Πρόεδροι των Συµβουλίων Επιλογής
Σχολικών Συµβούλων που προβλέπονται στην παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),».

Άρθρο 83

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/
2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 8
του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται ε-
δάφιο που έχει ως εξής: 

«Για τον ορισµό του αριθµού των εισακτέων και τη δια-
δικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τµηµάτων Πανεπιστη-
µίων και Τ.Ε.Ι. εφαρµόζονται αντίστοιχα οι ισχύουσες
διατάξεις για την εισαγωγή στα Τµήµατα Πανεπιστηµίων
και Τ.Ε.Ι..»

2.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.
4009/2011 διαγράφονται οι λέξεις «Με απόφαση της Κο-
σµητείας της Σχολής» και τίθενται οι λέξεις «Με απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τµήµατος» και στο τέλος του ε-
δαφίου, µετά τις λέξεις «για την κάλυψη εκπαιδευτικών
αναγκών» τίθενται οι λέξεις «µε την επιφύλαξη κάθε άλ-
λης ειδικότερης διάταξης». 
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του

ν. 4009/2011, διαγράφονται οι λέξεις «Με τον Οργανι-
σµό» και τίθενται οι λέξεις «Με τον Κανονισµό».

3. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως η παράγραφος
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου τέταρ-
του του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), διαγράφονται οι λέξεις
«µέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισµού του οικείου
Α.Ε.Ι.». 

4. α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 διαγράφονται οι λέξεις
«µπορεί να».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 29 του

ν. 4009/2011, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 27 του άρ-
θρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 186) διαγράφεται η φράση
«της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση».

5. Στα άρθρα 55 και 58 του ν. 4009/2011, όπου η λέξη
«Συµβούλιο» τίθεται η λέξη «Σύγκλητος».

6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 57 του
ν. 4009/2011 ύστερα από τις λέξεις «ύστερα από» και
πριν από τη λέξη «γνώµη» προστίθεται η λέξη «σύµφω-
νη» και ύστερα από τις λέξεις «της Συγκλήτου» διαγρά-
φεται η φράση «και εγκρίνεται από το Συµβούλιο του Ι-
δρύµατος».

7.α) Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του
ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Οι κατευθύνσεις του προγράµµατος επί των οποί-
ων βασίζονται οι συµφωνίες προγραµµατικού σχεδια-
σµού καθορίζονται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώµη
των Κοσµητειών των Σχολών. Ακολούθως, τα σχέδια
των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού καταρτίζο-
νται από το Πρυτανικό Συµβούλιο και εγκρίνονται από τη
Σύγκλητο, η οποία παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποί-
ηση των συµφωνιών σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε όσα ει-
δικότερα ορίζονται στον Κανονισµό του Ιδρύµατος.»
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β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 62 του
ν. 4009/2011 διαγράφεται η λέξη «Οργανισµός» και τίθε-
ται η λέξη «Κανονισµός».

8. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου
2 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218) και στο πλαίσιο της εφαρµο-
γής της διάταξης αυτής σύµφωνα µε την παράγραφο 9
του άρθρου 84, προστίθενται τα εξής: 

«Η άδεια της παρούσας περίπτωσης µπορεί να χορη-
γείται και σε µέλη Δ.Ε.Π. καλλιτεχνικών Τµηµάτων για
την άσκηση καλλιτεχνικής δραστηριότητας, συναφούς
µε το γνωστικό - καλλιτεχνικό τους αντικείµενο.»

9. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), ό-
πως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 31 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«4. Δεν είναι δυνατή η µετεγγραφή µεταξύ Τµηµάτων
ή Σχολών που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νοµό,
εφόσον πρόκειται για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσα-
λονίκης.»

10.α) Τα εδάφια τέταρτο έως και τελευταίο της παρ. 1
του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (A΄ 266), όπως η παρά-
γραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
61 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίστανται ως εξής: 

«Ως µέλη της Δ.Ε. ορίζονται: α) Επτά (7) µέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή Έλληνες επιστήµονες, οι ο-
ποίοι κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας
σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, είτε επιστήµονες αναγνωρι-
σµένου κύρους ή ερευνητές, οι οποίοι έχουν γνώση και
πείρα σε θέµατα εκπαίδευσης από απόσταση και λει-
τουργίας Ανοικτών Πανεπιστηµίων. Για τα µέλη της περί-
πτωσης αυτής ορίζονται ισάριθµα αναπληρωµατικά µέ-
λη. Ως Πρόεδρος της Δ.Ε. ορίζεται ένα από τα ως άνω
τακτικά µέλη. β) Οι κοσµήτορες των αυτοδύναµων Σχο-
λών του Ιδρύµατος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους
Αναπληρωτές τους. γ) Ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.,
που εκλέγεται µε το αναπληρωµατικό του από τα υπηρε-
τούντα στο ίδρυµα µέλη Δ.Ε.Π.. µε µυστική ψηφοφορία
µεταξύ των µελών αυτής της κατηγορίας προσωπικού.
Σε περίπτωση µη εκλογής για οποιονδήποτε λόγο του
εκπροσώπου των υπηρετούντων στο ίδρυµα µελών
Δ.Ε.Π., η Δ.Ε. νοµίµως συγκροτείται, συνεδριάζει και
λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τον ορισµό του ανωτέρω µέ-
λους.»
β) Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παράγραφος

7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως η παράγραφος
αυτή τροποποιήθηκε µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του
άρθρου 28 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).
γ) Η Δ.Ε. του Ε.Α.Π. ανασυγκροτείται σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στην περίπτωση α΄ µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Έως την έκ-
δοση της απόφασης αυτής, η ορισθείσα κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου Δ.Ε. του Ε.Α.Π. εξακολουθεί
να ασκεί τα καθήκοντά της.»

11. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4 του
ν. 2552/1997 (Α΄ 266) µετά τη λέξη «καθηγητές» και πριν
τη φράση «ή υπηρετούντες λέκτορες» προστίθεται η
φράση «εξαιρουµένων των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων
και Κοσµητόρων Α.Ε.Ι.».

12. Στην περίπτωση i της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3391/2005 (Α΄ 240) µετά τη λέξη «Πανεπιστηµίου» και
πριν τη λέξη «και» προστίθεται η φράση «εξαιρουµένων
των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και Κοσµητόρων Α.Ε.Ι.».

13. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2,
3 και 4 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2013-
2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄
267).»

Άρθρο 84
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄

1. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναγράφεται ο όρος
«Αναπληρωτής Πρύτανη» νοείται ο «Αντιπρύτανης».

2. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναγράφεται ο όρος
«Συνέλευση Τ.Ε.Ι.» νοείται η «Σύγκλητος Τ.Ε.Ι.», όπου
αναγράφεται ο όρος «Συµβούλιο Τ.Ε.Ι.» νοείται το «Πρυ-
τανικό Συµβούλιο Τ.Ε.Ι.», όπου αναγράφεται ο όρος
«Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.» νοείται ο «Πρύτανης Τ.Ε.Ι.», όπου α-
ναγράφεται ο όρος «Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι.» νοείται ο «Α-
ντιπρύτανης Τ.Ε.Ι.», και όπου αναγράφονται οι όροι «Δι-
ευθυντής Τ.Ε.Ι.» και «Διεύθυνση Τ.Ε.Ι.», νοούνται ο «Κο-
σµήτορας Τ.Ε.Ι.» και «Κοσµητεία Τ.Ε.Ι.», αντίστοιχα.

3. Η περίπτωση ια΄ του άρθρου 2 δεν θίγει τις διατά-
ξεις της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 και άλ-
λες ειδικότερες διατάξεις για τους λέκτορες.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 11 έχουν εφαρµογή
και στα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου λει-
τουργούντα µη αυτοδύναµα Α.Ε.Ι. και Τµήµατα, αντίστοι-
χα, εκτός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.) και του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

5. Οι ήδη υφιστάµενες Σχολές µε ένα (1) Τµήµα, µέσα
σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων την ειδική αιτιολόγηση της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 9.

6. Για συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, κατάρ-
γηση και µεταβολή της έδρας Α.Ε.Ι., καθώς και για ίδρυ-
ση, συγχώνευση, κατάτµηση και κατάργηση Σχολής ή
Τµήµατος Α.Ε.Ι., και κατάργηση Εισαγωγικών Κατευθύν-
σεων και ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση και κατάργη-
ση Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Κατευθύνσεων Προ-
χωρηµένου Εξαµήνου σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι., για
τα οποία έχει ήδη περιέλθει το προεδρικό διάταγµα για
επεξεργασία στο Συµβούλιο της Επικρατείας, η διαδικα-
σία συνεχίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες έως την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις. Για όσα
δεν υπάγονται στο προηγούµενο εδάφιο, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του παρόντος νόµου. Οι ήδη δοθείσες γνώ-
µες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιό-
τητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και της Συ-
γκλήτου των οικείων Ιδρυµάτων ισχύουν για την έκδοση
του οικείου προεδρικού διατάγµατος.

7. Για µετονοµασία, µεταβολή έδρας ή γνωστικού αντι-
κειµένου Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι. και µετονοµασία Ει-
σαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και Κατευθύνσεων
Προχωρηµένου Εξαµήνου σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι.,
για τα οποία έχει ήδη περιέλθει το προεδρικό διάταγµα
για επεξεργασία στο Συµβούλιο της Επικρατείας, η δια-
δικασία συνεχίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις. Για όσα
δεν υπάγονται στο προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζονται
οι διατάξεις του παρόντος νόµου. Οι ήδη δοθείσες γνώ-
µες της Α.ΔΙ.Π. και της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυµά-
των ισχύουν για την έκδοση της οικείας απόφασης. 

8. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού του άρθρου 7, τα
θέµατα που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ΄ και στ΄
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της παραγράφου 2 του άρθρου 7 ρυθµίζονται µε αποφά-
σεις της Συγκλήτου, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα λοιπά θέµατα που ρυθ-
µίζονται από τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονι-
σµό των άρθρων 7 και 8, και µέχρι την έκδοση αυτών, ε-
ξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις, όπως έ-
χουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

9. Ως προς τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλο-
γής και διορισµού των µελών Δ.Ε.Π. και µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, καθώς και ως προς
τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους, εφαρ-
µόζονται οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του ν. 4009/
2011 διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
καθώς και οι σχετικές διατάξεις του ν. 4009/2011, εφό-
σον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου. 

10. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 9,
αλλά και στις διατάξεις που µεταβατικά ισχύουν σύµφω-
να µε την παράγραφο 8, προβλέπεται αρµοδιότητα του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για τον
έλεγχο νοµιµότητας και την έγκριση προκηρύξεων θέσε-
ων, την απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας και
τη χορήγηση αδειών, η αρµοδιότητα αυτή ασκείται από
τον Πρύτανη. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων διατηρεί την αρµοδιότητα έγκρισης της πί-
στωσης, όπου απαιτείται, πριν από τη δηµοσίευση της
σχετικής πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου
και έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισµού κάθε Ι-
δρύµατος, ζητήµατα ως προς τη διαδικασία ορισµού και
ανάδειξης εκπροσώπων των µελών Δ.Ε.Π., των φοιτη-
τών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα
του Ιδρύµατος, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των ε-
κλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των µονοπρόσω-
πων οργάνων, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εκλογές προ-
κηρύσσονται και διεξάγονται από τα υπηρετούντα κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου όργανα, σύµφω-
να µε όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του παρό-
ντος.

12. Η εκλογή εκπροσώπων φοιτητών, µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων στα συλ-
λογικά όργανα διοίκησης και η συγκρότηση των οργά-
νων αυτών, καθώς και οι διαδικασίες εκλογής των µονο-
πρόσωπων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., πρέπει να έ-
χουν ολοκληρωθεί έως τις 30.11.2017, οπότε λήγει και η
θητεία των υφιστάµενων οργάνων, που παρατάθηκε σύµ-
φωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78). 

13.α) Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου µονοµελών οργάνων διοίκησης των
Α.Ε.Ι. ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ί-
σχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους. Η θητεία Αναπληρω-
τή Πρύτανη λήγει συγχρόνως µε τη θητεία του οικείου
Πρύτανη. Έως τη λήξη της θητείας τους οι Αναπληρωτές
Πρύτανη εκτελούν χρέη Αντιπρύτανη, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στον παρόντα νόµο. 
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78)

µετά τη φράση «την ηµεροµηνία διορισµού στην οικεία
βαθµίδα» και πριν τη φράση «, και σε περίπτωση άρνη-
σης» προστίθεται η λέξη «Α.Ε.Ι.».
γ) Τα µονοµελή όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., συµπερι-

λαµβανοµένων των Αναπληρωτών Πρυτάνεων των Πα-
νεπιστηµίων και των Αναπληρωτών Πρόεδρων των
Τ.Ε.Ι., των οποίων η θητεία παρατείνεται βάσει της παρ.
2 του άρθρου 2 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), δεν µπορούν
να οριστούν στη θέση αντικαταστάτη άλλου οργάνου
του οικείου Α.Ε.Ι., µέχρι τη λήξη της ως άνω θητείας, α-
κόµη και αν παραιτηθούν ή παυθούν από το αξίωµά τους,
για οποιονδήποτε λόγο, πριν τη λήξη της θητείας αυτής.

14. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου Πρυτάνεις δεν µπορούν να θέσουν υπο-
ψηφιότητα για το αξίωµα του Πρύτανη, κατά την πρώτη
εκλογική διαδικασία µετά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου.

15. Όπου στις διατάξεις του ν. 4009/2011 τίθεται ως
προϋπόθεση εφαρµογής τους η έκδοση του οικείου Ορ-
γανισµού και αφορά σε θέµατα που, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται µε τον Εσωτε-
ρικό Κανονισµό, προϋπόθεση για την εφαρµογή της διά-
ταξης είναι πλέον η έκδοση του οικείου Εσωτερικού Κα-
νονισµού.

16.α) Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄
112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) εφαρ-
µόζονται στα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
β) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του

ν. 1404/1983, οι λέξεις «τις δώδεκα και τις δεκαπέντε ώ-
ρες εβδοµαδιαίως αντίστοιχα» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «τις δεκατέσσερις και τις δεκαοκτώ ώρες εβδοµα-
διαίως αντίστοιχα».

17. Οι ήδη διορισθέντες και υπηρετούντες έως την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου γραµµατείς Ιδρύµα-
τος του άρθρου 28 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), συνεχί-
ζουν να υπηρετούν και να αµείβονται σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
διατάξεις µέχρι τη λήξη της θητείας τους, και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της 31.3.2018.

18. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 δεν θίγουν βαθ-
µολογικές, µισθολογικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις.

19. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται αρµο-
διότητα της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για
τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωµάτων µελών Δ.Ε.Π.,
νοείται η Συνέλευση Τµήµατος, στην οποία δεν µετέ-
χουν τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και οι φοιτη-
τές.

20. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 δεν θίγουν ειδι-
κότερες διατάξεις του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) για το Ελ-
ληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) και του ν. 3391/
2005 (Α΄ 240) για το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) µε εξαίρεση το άρθρο 7 του παρόντος νόµου.

21.α) Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού του Ε.Α.Π.
σύµφωνα µε το άρθρο 7, µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος µπορεί να
καθορίζονται: 
αα) οι κλάδοι και ειδικότητες προσωπικού κατά κατη-

γορίες, ο αριθµός και η κατανοµή των θέσεων προσωπι-
κού σε κλάδους και ειδικότητες, καθώς και τα προσόντα
διορισµού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα (κύ-
ρια, πρόσθετα ή επικουρικά), 
ββ) η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η

κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάµενων θέ-
σεων που πλεονάζουν,
γγ) η σύσταση νέων κλάδων και ειδικοτήτων κατά κα-

τηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφιστα-
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µένων µε δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανι-
κών θέσεων,
δδ) η µεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλά-

δους και ειδικότητες, υφιστάµενους ή νέους, της ίδιας ή
άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων έντα-
ξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ί-
διας κατηγορίας, που προκύπτουν µε σύσταση ή συγχώ-
νευση υφισταµένων.
β) Για τη στελέχωση των οργανικών θέσεων του

Ε.Α.Π. που καλύπτονται µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και συνιστώνται µε την κοινή απόφαση
της προηγούµενης περίπτωσης, εκδίδεται προκήρυξη α-
πό το Ε.Α.Π. µε τη σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Συµ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία περι-
λαµβάνει τον αριθµό ανά ειδικότητα του προσωπικού
που θα προσληφθεί, καθώς και σύντοµη περιγραφή των
απαιτήσεων. Για την έκδοση της προκήρυξης, δεν απαι-
τείται η προηγούµενη έγκριση της επιτροπής της Π.Υ.Σ.
µε αριθ. 33 της 27.12.2006/06 (Α΄ 280). Η προκήρυξη δη-
µοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. και του Α.Σ.Ε.Π.,
καθώς και σε δύο εφηµερίδες ευρείας πανελλαδικής κυ-
κλοφορίας. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων των υπο-
ψηφίων, ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά και ο χρόνος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε την κοινή α-
πόφαση της προηγούµενης παραγράφου. Επίσης, µε την
ίδια απόφαση µπορούν να ορίζονται τυχόν πρόσθετα κρι-
τήρια κατάταξης σε σχέση µε τα κριτήρια του άρθρου 18
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.
γ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο

Ε.Α.Π., το οποίο τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρι-
νούς πίνακες: αα) αποκλειοµένων, ββ) κατάταξης και γγ)
επιλεγοµένων, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελί-
δα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π. τους
σχετικούς πίνακες για έλεγχο νοµιµότητας. Εντός προ-
θεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση, οι υποψή-
φιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. κατά
των προσωρινών πινάκων. 
δ) Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας, κα-

θώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων της προη-
γουµένης παραγράφου για διάστηµα ενός (1) µήνα από
την ηµεροµηνία υποβολής των πινάκων αυτών σε αυτό
και ενηµερώνει εν συνεχεία το Ε.Α.Π., προκειµένου αυτό
να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
ε) Η δαπάνη της µισθοδοσίας του προσωπικού που

προσλαµβάνεται µε τη διαδικασία των προηγούµενων
παραγράφων, καλύπτεται αποκλειστικά και εξ ολοκλή-
ρου από τους ίδιους πόρους του Ιδρύµατος. Απαγορεύε-
ται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόσπαση, µεταφορά ή µε-
τάταξη του εν λόγω προσωπικού σε φορέα που ανήκει
στη Γενική Κυβέρνηση µε βάση γενικές ή ειδικές διατά-
ξεις.
στ) Με απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να επανασυνά-

πτονται σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 28 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) συµβάσεις προσωπικού του Ε.Α.Π.
που καταρτίστηκαν δυνάµει της διάταξης αυτής, µέχρι
την έκδοση των προσωρινών πινάκων της περίπτωσης γ΄
της παρούσας παραγράφου και σε κάθε περίπτωση µε η-
µεροµηνία λήξης όχι µετά τις 30.4.2018.
ζ) Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και

µέχρι την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη συγκρότη-
ση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π. και την εκλογή Πρύτανη, ό-
που γίνεται αναφορά στη Σύγκλητο νοείται η Διοικούσα
Επιτροπή του Ε.Α.Π. και όπου γίνεται αναφορά στον

Πρύτανη νοείται ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής,
σύµφωνα και µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 7
του άρθρου 10 του ν. 2552/1997.

Άρθρο 85
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄

1. Οι διατάξεις των άρθρων 30 έως και 45 δεν θίγουν
τις διατάξεις:
α) του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) για το Ελληνικό Ανοιχτό

Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) και του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) για
το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Το
ΔΙ.ΠΑ.Ε. µπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί Π.Μ.Σ.
σε Σχολές του, ακόµα και αν δεν παρέχονται σε αυτές
σπουδές πρώτου κύκλου,
β) του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) για την Εθνι-

κή Σχολή Δηµόσιας Υγείας,
γ) που ισχύουν σχετικά µε την οργάνωση και λειτουρ-

γία µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών από Τµήµα-
τα και Σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πλην των
Α.Ε.Ι..

2.α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν το ακαδηµαϊκό έτος
2017-2018 µπορεί να ακολουθήσουν τη διαδικασία ίδρυ-
σης ή επανίδρυσης σύµφωνα µε το άρθρο 32. Σε κάθε
περίπτωση για τη λειτουργία και εγγραφή φοιτητών σε
Π.Μ.Σ. κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 είναι ανα-
γκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση των ήδη υφιστάµε-
νων, σύµφωνα µε τις κείµενες κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου διατάξεις Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το
άρθρο 32. Τα Ιδρύµατα στα οποία πρόκειται να λειτουρ-
γήσουν Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, α-
ποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, την απόφαση ίδρυσης του άρθρου 32 το αρ-
γότερο έως τις 30.4.2018.
β) Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί

σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη
φοίτηση το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυ-
θέν έως τη δηµοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ο-
λοκληρώνουν το πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις,
ακόµη και µετά την παύση της λειτουργίας του Π.Μ.Σ..

3. Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6
του άρθρου 32 περί αναποµπής από τον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της απόφασης ίδρυσης
Π.Μ.Σ., είναι εξήντα (60) ηµέρες για την πρώτη εφαρµο-
γή του νόµου, ήτοι για την πρώτη απόφαση ίδρυσης που
θα εκδοθεί για κάθε Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, η προθεσµία της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγράφου 2 µπορεί να παρατείνεται για τα Π.Μ.Σ. που
λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3685/2008
σε συνδυασµό µε την παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195) και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και
για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εφό-
σον δεν έχει οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, η επταµελής εξεταστική επιτροπή του άρ-
θρου 41.

6. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου: α) να δηµο-
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σιοποιήσουν τον απολογισµό της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 37 και να τον κοινοποιήσουν στο Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, για τη χρονική περίο-
δο των ετών 2012 έως 2017, και β) να καταρτίσουν και
να δηµοσιεύσουν τους Κανονισµούς του άρθρου 45. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, ρυθµίζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 45
ειδικότερα ζητήµατα, µέχρι τη δηµοσίευση των οικείων
Κανονισµών.

7. Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το µητρώο α-
ξιολογητών και να συγκροτήσουν την Επιστηµονική Συµ-
βουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 3 και 4 του άρθρου 44 έως τον Σεπτέµβριο του έ-
τους 2018, άλλως µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από
την ίδρυση κάθε Π.Μ.Σ..

Άρθρο 86
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄

1. Οι δοµές που καταργούνται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 48 και έχουν ήδη εκδώσει πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφές συµµετεχό-
ντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ολο-
κληρώνουν τα εν λόγω προγράµµατα το αργότερο έως
τις 31.12.2017.

2. Για την εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 48, τα Ιδρύµατα αποστέλλουν έως
τις 31.10.2017 κατάλογο µε τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκ-
παίδευσης και τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
που διατηρούν, καθώς και κατάλογο µε τα λοιπά προ-
γράµµατα επιµόρφωσης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης,
κατάρτισης και εν γένει δια βίου µάθησης που προσφέ-
ρουν.

Άρθρο 87
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄

1. Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουρ-
γούν στα Α.Ε.Ι. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ε-
ξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από τις διατά-
ξεις του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016
και του παρόντος. 

2. Δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνο-
λογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργούνται και εξοφλούνται
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλι-
ση των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/2014,
το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον έχουν τη-
ρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες από τις κοινές υ-
πουργικές αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 120/1/
837/1988 είναι νόµιµες και δεν αναζητούνται ευθύνες α-
πό τα αρµόδια όργανα. 

3. Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του άρθρου 68 εγκρίνε-
ται το αργότερο έως τις 31.12.2018. Οι υφιστάµενοι κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηµατοδό-
τησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το µέρος που τα προ-
βλεπόµενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος και το αργότερο έως τις 31.12.2018. Έως την
έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηµατοδότησης του άρ-
θρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθµίζει, µε αποφάσεις,
ζητήµατα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.

4. Οι Γραµµατείες των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Υγείας και των ερευνητικών και τεχνο-

λογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, µε-
τονοµάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονοµικής και
Διοικητικής Υποστήριξης. Στις εν λόγω Μονάδες συνι-
στάται Γραφείο Ταµειακής Διαχείρισης του οικείου
Ε.Λ.Κ.Ε., αρµόδιο για την εξόφληση των δαπανών.

5. Έως την έκδοση των Οργανισµών των Α.Ε.Ι. και των
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014: 
α. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης

του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζεται ως οργανική µονάδα του φορέα,
το επίπεδο της οποίας καθορίζεται µε απόφαση της Συ-
γκλήτου του Α.Ε.Ι. ή του Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνο-
λογικού κέντρου.
β. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. και το Δ.Σ. του ερευνητικού

και τεχνολογικού κέντρου ορίζουν τον ΠΜΟΔΥ, ο οποίος
είναι συγχρόνως ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. του αντίστοιχου φο-
ρέα. Ως ΠΜΟΔΥ µπορεί να οριστεί και µέλος Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι..
γ. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. και το Δ.Σ. του ερευνητικού

και τεχνολογικού κέντρου ορίζουν τον ΠΟΥ του
Ε.Λ.Κ.Ε.. 
δ. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. και το Δ.Σ. του ερευνητικού

και τεχνολογικού κέντρου ορίζουν τον επικεφαλής του
Γραφείου Ταµειακής Διαχείρισης και των λοιπών µονά-
δων, µεταξύ των υπηρετούντων στο οικείο Α.Ε.Ι. ή το ε-
ρευνητικό και τεχνολογικό κέντρο.

6. Τα άρθρα 60, 61 και 62 του παρόντος αφορούν τον
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018 και µετά. Έ-
ως τότε, και για τα αντικείµενα που ρυθµίζουν τα άρθρα
αυτά, ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/
1996, 5439/1985 και 120/1/837/1988. Για δαπάνες που
διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογι-
σµού δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υπο-
χρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω
δαπάνες µη κανονικές.

7. Η αληθής έννοια του εδαφίου α΄ της παρ. Β΄ του
άρθρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β΄ 826) είναι ότι η απόφα-
ση της Επιτροπής Ερευνών καθορίζει και το σύνολο των
δαπανών µετακίνησης (δαπάνες διαµονής, ηµερήσια ε-
κτός έδρας αποζηµίωση και χιλιοµετρική αποζηµίωση και
λοιπές δαπάνες ταξιδιού).

8. Πρόσθετες αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη
του προσωπικού των Α.Ε.Ι., των ερευνητικών και τεχνο-
λογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και
των Ε.Π.Ι. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν α-
ναζητούνται λόγω τυχόν έλλειψης της προβλεπόµενης
από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδειας του υπηρεσια-
κού συµβουλίου. 

9. Οι Επιτροπές Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε.
των Α.Ε.Ι. συγκροτούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 53, µέ-
σα σε πέντε (5) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Έως την έκδοση της απόφασης του Πρύτανη για τη
συγκρότηση της Επιτροπής οι υφιστάµενες Επιτροπές
Ερευνών λειτουργούν νοµίµως. 

10. Για την εφαρµογή των άρθρων 50 έως 68 στα
Τ.Ε.Ι., ως Σύγκλητος νοείται η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., ως
Πρύτανης ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και ως µέλη Δ.Ε.Π. τα
µέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.. 

11. Οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 εφαρµόζονται
και στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας της Ε-
θνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας, ο οποίος συστάθηκε µε
την 2077/6.12.1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγεί-
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονοµικών
και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β΄ 801).
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12.α. Οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 ισχύουν και
εφαρµόζονται στους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.
Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν

στους εν λόγω φορείς, σύµφωνα µε τις κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις 5439/1985 (Β΄ 298) και 120/1/837/1988
(Β΄ 696) εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από
τις διατάξεις του ν. 4310/2014, του άρθρου 24 του
ν. 4386/2016 και του παρόντος. 
Στους Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών φο-

ρέων δύναται να αποδοθεί διαφορετικό ΑΦΜ από αυτό
του οικείου φορέα, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού
Συµβουλίου. 
Στους εν λόγω φορείς δεν συγκροτείται Επιτροπή Ε-

ρευνών. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρ-
θρο 54) και της Συγκλήτου (άρθρο 52 παρ. 4) ασκούνται
από το Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το
οποίο είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου ερευνη-
τικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο συγκροτείται
σύµφωνα µε το ν. 4310/2014. Οι αρµοδιότητες του Προέ-
δρου της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 55) ασκούνται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου. Οι Γραµµατεί-
ες των Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών φο-
ρέων µετονοµάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονο-
µικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, σύµφωνα µε την

περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 52 και την περίπτω-
ση στ΄ του άρθρου 53, νοείται η εισήγηση του ΠΜΟΔΥ. 
Τα καθήκοντα του ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. µπορεί να ανατε-

θούν στον ΠΟΥ του ερευνητικού και τεχνολογικού φο-
ρέα.
Στα προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι ερευνητικοί

και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/
2014, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράµ-
µατος αποστέλλει το έγγραφο τεκµηριωµένο αίτηµα της
παραγράφου 2 του άρθρου 56 και την αιτιολογηµένη ε-
ντολή πληρωµής της παραγράφου 3 του άρθρου 56 στον
Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου ή τον Πρόεδρο του
τεχνολογικού φορέα προς έγκριση. 
Για τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, τα ζητήµα-

τα που προβλέπονται στο άρθρο 68 περιλαµβάνονται
στους Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας τους. Έ-
ως την έκδοσή τους, τα ζητήµατα ρυθµίζονται µε αποφά-
σεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων

δ΄, ε΄, ζ΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, που
µεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολο-
γισµό του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, ύστερα
από απόφαση του Δ.Σ. του φορέα και το οποίο δεν µπο-
ρεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συ-
νόλου των εσόδων αυτών, χρησιµοποιείται για την εξυ-
πηρέτηση των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του
φορέα.
Όπου γίνεται αναφορά σε Α.Ε.Ι., νοείται ο ερευνητικός

και τεχνολογικός φορέας, όπου γίνεται αναφορά στο ν.
4009/2011, νοείται ο ν. 4310/2014, όπου γίνεται αναφο-
ρά στην κ.υ.α. 679/1996, νοείται η κ.υ.α. 5439/1985 ή
120/1/837/1988 και όπου γίνεται αναφορά στον Οργανι-
σµό του Α.Ε.Ι. νοείται ο Οργανισµός του ερευνητικού και
τεχνολογικού φορέα.
β. Οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 ισχύουν και ε-

φαρµόζονται, όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητι-
κών και λοιπών έργων/προγραµµάτων, στους ερευνητι-
κούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του

ν. 4310/2014 που έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Ι.Δ., στα Ερευ-
νητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθη-
καν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992,
στo Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
– «Διόφαντος» (I.T.Y.E.) και στο «Ίδρυµα Κρατικών Υπο-
τροφιών» (Ι.Κ.Υ.). Ειδικότερα, οι επιµέρους διατάξεις
των άρθρων 50 έως 68 ισχύουν και εφαρµόζονται, όσον
αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έρ-
γων/προγραµµάτων, στους τεχνολογικούς φορείς του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, υπό την προϋπόθεση ότι
κατά την εφαρµογή τους δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις
του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών».
Στους εν λόγω φορείς δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις

που αφορούν τη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και δι-
οίκηση των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
(άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 και 53) και τη συγκρότηση
της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 53).
Για τους φορείς αυτούς, οι αρµοδιότητες της Επιτρο-

πής Ερευνών (άρθρο 54) και της Συγκλήτου (άρθρο 52
παρ. 4) ασκούνται από το Δ.Σ. του ερευνητικού και τε-
χνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό όρ-
γανο του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα,
το οποίο συγκροτείται σύµφωνα µε το ν. 4310/2014 ή κα-
τά τις οικείες διατάξεις για τα Ε.Π.Ι., το Ι.Τ.Υ.Ε. και το
Ι.Κ.Υ.. Οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ε-
ρευνών ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου (άρθρο 55). Επίσης, οι αρµοδιότητες της
Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του
Ε.Λ.Κ.Ε. (άρθρο 58) ασκούνται από την αντίστοιχη οργα-
νική µονάδα του Ν.Π.Ι.Δ. και οι αρµοδιότητες του ΠΟΥ
του Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από τον ΠΟΥ του
Ν.Π.Ι.Δ.. Οι εν λόγω φορείς εξακολουθούν να έχουν ένα
ΑΦΜ. Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, σύµφωνα µε
την περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 52 και την περί-
πτωση στ΄ του άρθρου 53, νοείται η εισήγηση του ΠΟΥ
του οικείου φορέα.
Στα προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι ερευνητικοί

και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/
2014 και τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα
(Ε.Π.Ι.), ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου/προ-
γράµµατος αποστέλλει το έγγραφο τεκµηριωµένο αίτη-
µα της παραγράφου 2 του άρθρου 56 και την αιτιολογη-
µένη εντολή πληρωµής της παραγράφου 3 του άρθρου
56 στον Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου προς έγκρι-
ση. 
Για τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, τα ζητήµα-

τα που προβλέπονται στο άρθρο 68 περιλαµβάνονται
στους Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας τους. Έ-
ως την έκδοσή τους, τα ζητήµατα ρυθµίζονται µε αποφά-
σεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περίπτωσεων

δ΄, ε΄, ζ΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51 που
µεταβιβάζεται στον τακτικό προϋπολογισµό του ερευνη-
τικού και τεχνολογικού φορέα, ύστερα από απόφαση
του Δ.Σ. του φορέα και το οποίο δεν µπορεί να υπολεί-
πεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ε-
σόδων αυτών, χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση των
λειτουργικών και λοιπών αναγκών του φορέα. 
Όπου γίνεται αναφορά σε Α.Ε.Ι., νοείται ο ερευνητικός

και τεχνολογικός φορέας, όπου γίνεται αναφορά στο
ν. 4009/2011, νοείται ο ν. 4310/2014 και όπου γίνεται α-
ναφορά στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι., νοείται ο Οργανι-
σµός του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα. 
γ. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας της Γε-

νικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Λ.Κ.Ε./
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ΓΓΕΤ), ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα
µε την κ.υ.α. 5439/1985 (Β΄ 298), εξακολουθεί να υφί-
σταται και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4310/2014,
του άρθρου 24 του ν. 4386/2016, την παρ. 3 του άρθρου
28 του ν. 4452/2017 και του παρόντος. Στον εν λόγω
Ε.Λ.Κ.Ε. δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών. Οι αρµο-
διότητες της Επιτροπής Ερευνών και του Προέδρου της
Επιτροπής Ερευνών ασκούνται από τον Γενικό Γραµµα-
τέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΤ διατηρεί
το ΑΦΜ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολο-
γίας ως ξεχωριστό ΑΦΜ από αυτόν του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΤ τη-
ρεί επενδυτικούς λογαριασµούς αποκλειστικά στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος και ορίζεται Υπόλογος/Διαχειριστής
όλων των λογαριασµών που αφορούν έργα ή και δρά-
σεις του Τοµέα Έρευνας και Καινοτοµίας και τηρούνται
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 88
Καταργούµενες διατάξεις

Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α. ο ν. 3685/2008 (Α΄ 148), εκτός από τις διατάξεις του

πέµπτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9, του άρθρου
11, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 12,
β. τα άρθρα 1, 3, 4, 5, 6, οι παράγραφοι 1 έως 10 του

άρθρου 7, το άρθρο 8 εκτός από την παρ. 13Β του άρ-
θρου αυτού, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 26 του ν. 4386/2016, τα άρθρα 9, 10, 12, 13, το δεύ-
τερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24, η παρ. 4
του άρθρου 27, οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 28, οι
παράγραφοι 3 έως 5 του άρθρου 30, τα άρθρα 38, 39, 40,
41, 42, 43, η παρ. 2 του άρθρου 44, η παρ. 9 του άρθρου
77 και η παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011,
γ. οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 47 του ν. 4025/

2011 (Α΄ 228),
δ. τα άρθρα 1, 2, 3, οι παράγραφοι 1 έως 3, 5 και 6 του

άρθρου 4 και η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α΄
159),
ε. οι παράγραφοι 2 και 14 του άρθρου 34 και η παρ. 10

του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 ( Α΄ 24),
στ. η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013

(Α΄ 59), 
ζ. η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 (Α΄

83),
η. οι παράγραφοι 7, 22 και 36 του άρθρου 39 του

ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
θ. το άρθρο 35 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223),
ι. οι παράγραφοι 5, 6 του άρθρου 73 και το άρθρο 122

του ν. 4316/2014 (Α΄ 270),
ια. το άρθρο 6 της ΠΝΠ 7/8.10.2015 (Α΄ 127), όπως κυ-

ρώθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161),
ιβ. το άρθρο 30 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),
ιγ. οι παράγραφοι 1 έως 4, 5 και 7 του άρθρου 26 και η

παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
ιδ. η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
ιε. το άρθρο 15 του ν. 2454/1997 (Α΄ 7), όπως τροπο-

ποιήθηκε,
ιστ. η υπ’ αριθ. 5439/1985 (Β΄ 298) κοινή υπουργική α-

πόφαση µε θέµα «Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών στο Υ-
ΠΕΤ και στους εποπτευόµενους από αυτό φορείς για την
αξιοποίηση των κονδυλίων της έρευνας»,
ιζ. η υπ’ αριθ. 679/1996 (Β΄ 826) κοινή υπουργική από-

φαση µε θέµα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της α-
πόφασης µε αριθµ Β1/819  «σύσταση Ειδικών Λογαρια-
σµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και
σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελού-
νται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας»,
ιη. η υπ’ αριθ.µ 2077/6.12.1985 (Β΄ 801) κοινή υπουργι-

κή απόφαση µε θέµα «Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγεί-
ας»,
ιθ. η υπ’ αριθ. 120/1/837/1988 (Β΄ 696) κοινή υπουργική

απόφαση µε θέµα «Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού της
Ε.Ε.Α.Ε.».

Άρθρο 89
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ. Παπαδηµητρίου Κ. Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Ευκλ. Τσακαλώτος

ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αν. Ξανθός Όλ. Γεροβασίλη

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Φωτάκης Γ. Χουλιαράκης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ. Μπαξεβανάκης Κ. Ζουράρις

Η ΥΦΥΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αικ. Παπανάτσιου
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Αριθµ. 172/7/2017

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προ-
βλέπονται τα εξής:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Επαναλαµβάνονται ρυθµίσεις της κείµενης νοµοθε-

σίας και εισάγονται νέες σχετικά µε τη διάρθρωση και
την οργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και µεταξύ
άλλων:

1. Παρέχεται η δυνατότητα οργάνωσης στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) διετών προγραµµάτων ε-
παγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοί-
τους των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία
παρέχουν διπλώµατα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρω-
παϊκού Πλαισίου Προσόντων. (άρθρο 1)

2. Επιτρέπεται η επέµβαση δηµόσιας δύναµης σε χώ-
ρους των Α.Ε.Ι. αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακουρ-
γηµάτων και εγκληµάτων κατά της ζωής και σε οποιαδή-
ποτε άλλη περίπτωση ύστερα από απόφαση του Πρυτα-
νικού Συµβουλίου και ορίζεται ότι, οι εν λόγω περιορι-
σµοί δεν ισχύουν για επεµβάσεις του Πυροσβεστικού
Σώµατος και επεµβάσεις σε περιπτώσεις τροχαίων ατυ-
χηµάτων. (άρθρο 3)

3. Επανακαθορίζονται: α) η αποστολή των Α.Ε.Ι., το
πλαίσιο και η ακολουθούµενη διαδικασία για την εκπλή-
ρωση της αποστολής αυτής κ.λπ.,
β) οι προϋποθέσεις ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτµη-

σης, µετονοµασίας, κατάργησης και µεταβολής έδρας
Α.Ε.Ι.. (άρθρα 4, 5)

4. Ορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες απο-
κτούν αυτοδυναµία τα µη αυτοδύναµα Α.Ε.Ι., τα οποία δι-
οικούνται από Διοικούσα Επιτροπή. (άρθρο 6)

5. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τον Οργανι-
σµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό των Α.Ε.Ι. και των θε-
µάτων που καθορίζονται µε αυτούς.            (άρθρα 7, 8)

6. Ορίζεται ρητά ότι, δεν είναι πλέον δυνατή η ύπαρξη
Σχολής µε λιγότερα από δύο (2) Τµήµατα, εκτός από ε-
ξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα σύστασης
Σχολής µε ένα (1) Τµήµα αιτιολογείται ειδικά από τη Σύ-
γκλητο.                                                              (άρθρο 9)

7. Επανακαθορίζονται θέµατα ίδρυσης, κατάργησης,
συγχώνευσης και κατάτµησης Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι..
Μεταξύ άλλων, ιδρύονται Κατευθύνσεις Προχωρηµένου
Εξαµήνου και καταργούνται, συγχωνεύονται ή κατατέ-
µνονται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις σε Σχολές και Τµή-
µατα, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρηµένου Εξαµή-
νου.   (άρθρο 10)

8. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις απόκτησης αυτο-
δυναµίας των Τµηµάτων και Σχολών.             (άρθρο 11)

9. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τα όργανα
των Α.Ε.Ι. και των µονάδων τους. Ειδικότερα:
α. Επαναπροσδιορίζονται τα όργανα του Ιδρύµατος

(Σύγκλητος, Πρυτανικό Συµβούλιο, Πρύτανης, Αντιπρυ-

τάνεις), τα µέλη που απαρτίζουν τη Σύγκλητο, κ.λπ..
β. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες της Συγκλήτου

και ορίζεται ότι, µεταξύ άλλων, η Σύγκλητος διατυπώνει
σύµφωνη γνώµη προς τον Πρύτανη για την κατανοµή
του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευ-
νητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύµατος και ε-
γκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονοµικό προϋπολογισµό
και τον τελικό οικονοµικό απολογισµό αυτού, καθώς και
τους αντίστοιχους του προγράµµατος δηµοσίων επενδύ-
σεων, κατόπιν εισήγησης του Πρυτανικού Συµβουλίου.
γ. Προσδιορίζεται η σύνθεση του Πρυτανικού Συµβου-

λίου καθώς και οι αρµοδιότητες αυτού, στις οποίες, µε-
ταξύ άλλων, περιλαµβάνεται και η κατάρτιση και αναµόρ-
φωση του ετήσιου τακτικού οικονοµικού προϋπολογι-
σµού και του τελικού οικονοµικού απολογισµού του Ι-
δρύµατος, καθώς και των αντίστοιχων του προγράµµα-
τος δηµοσίων επενδύσεων.
δ. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κωλύµατα

για τη συµµετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη και
Αντιπρυτάνεων, ο θεσµός των οποίων επανέρχεται σε ι-
σχύ και καταργείται ο θεσµός του Αναπληρωτή Πρύτανη.
Επανακαθορίζεται δε, ο αριθµός των Αντιπρυτάνεων σε
κάθε Α.Ε.Ι..
ε. Για την εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων,

καθώς και για τον ορισµό των Αντιπρυτάνεων, εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων.
στ. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται

να κατέχουν συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσω-
που οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις
θέσεις Διευθυντή Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.), Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ι-
διότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυµβί-
βαστη µε κάθε επαγγελµατική ενασχόληση εκτός του Ι-
δρύµατος.
ζ. Επαναπροσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του Πρύτα-

νη και ειδικότερα προβλέπεται ότι, ο Πρύτανης είναι δια-
τάκτης των δαπανών του Ιδρύµατος.    (άρθρα 12 – 15)

10.α. Προσδιορίζονται εκ νέου τα όργανα της Σχολής
(Γενική Συνέλευση, Κοσµητεία, Κοσµήτορας), η διαδικα-
σία εκλογής του Κοσµήτορα, οι αρµοδιότητες αυτού, κα-
θώς και οι αρµοδιότητες της Κοσµητείας, κ.λπ..
β. Επίσης, επαναπροσδιορίζονται τα όργανα του Τµή-

µατος (η Συνέλευση αυτού, το Διοικητικό Συµβούλιο και
ο Πρόεδρος του Τµήµατος), η διαδικασία εκλογής του
Προέδρου, οι αρµοδιότητες του, καθώς και οι αρµοδιότη-
τες της Συνέλευσης.
γ. Ορίζεται ότι, ο Πρόεδρος του Τµήµατος δεν επιτρέ-

πεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρό-
σωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση
τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή
Μουσείου.                                               (άρθρα 16 – 23)

11.α. Ορίζονται, ως όργανα των µη αυτοδύναµων Τµη-
µάτων, η Προσωρινή Συνέλευση, ο Πρόεδρος και ο Ανα-
πληρωτής Πρόεδρος.

β. Προσδιορίζονται τα όργανα του Τοµέα (Γενική Συ-
νέλευση, Διευθυντής), η διαδικασία εκλογής του Διευθυ-
ντή, οι αρµοδιότητες του, καθώς και οι αρµοδιότητες της
Γενικής Συνέλευσης.                             (άρθρα 24 – 27)

12. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τα Εργα-
στήρια και τα Μουσεία. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προ-
βλέπονται τα ακόλουθα:

α. Τα Εργαστήρια ανήκουν σε Τοµέα ή Σχολή υπό τις
αναφερόµενες προϋποθέσεις, ενώ τα Μουσεία και οι συ-
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ναφείς µονάδες (αρχεία, συλλογές, κ.λπ.) ανήκουν σε
Τοµέα, Τµήµα, Σχολή ή Α.Ε.Ι..
β. Προσδιορίζεται η διαδικασία ίδρυσης, µετονοµα-

σίας, συγχώνευσης, κατάργησης ή όποιας άλλης µετα-
βολής των Εργαστηρίων και των Μουσείων, καθώς και
της τροποποίησης των Εσωτερικών Κανονισµών τους.
γ. Προβλέπονται οι προϋποθέσεις για την πλήρωση

της θέσης του Διευθυντή Εργαστηρίου ή Μουσείου. 
(άρθρα 28, 29)

13. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε το δεύτερο
και τρίτο κύκλο σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης και
ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαί-

δευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται µε
την απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.).

- Η ίδρυση, η λειτουργία και η οικονοµική διαχείριση
των Π.Μ.Σ. εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας των
Α.Ε.Ι..
β. Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαµβάνει την εκπόνη-

ση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται µε την α-
πονοµή διδακτορικού τίτλου.
Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια και

η διαδικασία για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών
από Τµήµατα των Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε την εισήγηση της
Επιτροπής που συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου
Υπουργού και αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστη-
µίων και Τ.Ε.Ι.. (άρθρο 30)

14.α. Παρατίθενται τα όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.
και των διδακτορικών σπουδών (Σύγκλητος, Συνέλευση
ή Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή ή Ειδική Διιδρυµατική Ε-
πιτροπή, κατά περίπτωση, Συντονιστική Επιτροπή, Επι-
τροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διευθυντής του
Π.Μ.Σ.,) και προσδιορίζονται οι επιµέρους αρµοδιότητες
αυτών.
Ειδικότερα, η Συνέλευση, εκτός των άλλων αρµοδιο-

τήτων της, συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης
των υποψήφιων µεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων.
β. Προβλέπεται ότι η ίδρυση των Π.Μ.Σ. γίνεται µε α-

πόφαση της Συγκλήτου, όπου καθορίζεται τίτλος προ-
γράµµατος, διάρκεια λειτουργίας, τυχόν τέλη φοίτησης,
κ.λπ..
Προσδιορίζεται το περιεχόµενο της εισήγησης της Συ-

νέλευσης του Τµήµατος, που απαιτείται για την ίδρυση
Π.Μ.Σ., µεταξύ των στοιχείων της οποίας περιλαµβάνο-
νται γνωστικό αντικείµενο και χρονική διάρκεια φοίτη-
σης, αναλυτικός προϋπολογισµός για το λειτουργικό κό-
στος του προγράµµατος και τις πηγές χρηµατοδότησης,
ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής τέλους
φοίτησης, καθώς και του ύψους του εν λόγω τέλους σε
αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς τους
φοιτητές, κ.λπ..

- Η ως άνω εισήγηση συνοδεύεται από: i) µελέτη σκο-
πιµότητας, ii) αναλυτικό προϋπολογισµό λειτουργίας
κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη και από έκθεση
βιωσιµότητας του προγράµµατος, ο τρόπος κατάρτισης
των οποίων ορίζεται µε υπουργική απόφαση και iii) έκθε-
ση του οικείου Τµήµατος, από την οποία προκύπτει η ύ-
παρξη της βασικής υποδοµής και του αναγκαίου εξοπλι-
σµού για τη λειτουργία του προγράµµατος.

- Προσδιορίζεται κατά τα λοιπά η διαδικασία που ακο-
λουθείται για τη δηµοσίευση ή µη της απόφασης ίδρυσης
Π.Μ.Σ..  (άρθρα 31, 32)

15.α. Ορίζεται η διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. [δύο (2)
εξάµηνα, κατ’ ελάχιστο], συµπεριλαµβανοµένου και του
χρόνου που απαιτείται για τυχόν εκπόνηση και υποβολή
της διπλωµατικής εργασίας.
β. Με τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών ρυθµί-

ζονται επιµέρους ζητήµατα φοίτησης (δυνατότητα µερι-
κής φοίτησης για εργαζόµενους φοιτητές και προσωρι-
νής αναστολής σπουδών).
γ. Καθορίζεται η αντιστοιχία των µαθηµάτων κάθε

Π.Μ.Σ. σε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες, κατ’ ελάχι-
στο.     (άρθρο 33)

16.α. Καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
των µεταπτυχιακών φοιτητών και προβλέπεται η διαδι-
κασία επιλογής αυτών στο Π.Μ.Σ..
Ειδικότερα, αν απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής ερ-

γασίας, η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί τριµελή εξε-
ταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα.
β. Διασφαλίζεται από τα Α.Ε.Ι., η πρόσβαση στο Π.Μ.Σ.

των φοιτητών που πληρούν τα ακαδηµαϊκά κριτήρια ει-
σαγωγής, ανεξαρτήτως της οικονοµικής τους κατάστα-
σης.

- Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι
φοιτητές, των οποίων το ατοµικό και το οικογενειακό
διαθέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα δεν υπερβαίνουν, αυτο-
τελώς, το 70% του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύ-
ναµου εισοδήµατος. Με υπουργική απόφαση, ρυθµίζεται
κάθε σχετικό ζήτηµα και διαπιστώνεται, σε ετήσια βάση,
το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εθνικού εισοδήµα-
τος, κατά τα ως άνω και όχι περισσότερο από το 30%
των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ..

- Η ως άνω απαλλαγή ισχύει για τα δύο (2) πρώτα εξά-
µηνα φοίτησης και συνεχίζεται και για τα επόµενα εξά-
µηνα, µόνο σε περίπτωση προβλεπόµενης, από τον Κα-
νονισµό, επίδοσης του φοιτητή.

- Χορηγούνται υποτροφίες, βάσει ακαδηµαϊκών κριτη-
ρίων, στους φοιτητές, όπως ορίζεται ειδικότερα στον οι-
κείο Κανονισµό Σπουδών. (άρθρα 34, 35)

17.α. Αναφέρεται η σύνθεση του διδακτικού προσωπι-
κού σε Π.Μ.Σ. και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις για την αµοιβή µέλους Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από τη συµµετοχή του στο εν λόγω
πρόγραµµα.
β. Προϋπόθεση για την αµοιβή µέλους Δ.Ε.Π. για τη

συµµετοχή του στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η διδασκαλία, χωρίς
αµοιβή, επιπλέον των νόµιµων υποχρεώσεών του, ενός
µαθήµατος, σεµιναρίου ή εργαστηρίου, σε τουλάχιστον
ένα Π.Μ.Σ. του Τµήµατός του ή άλλου Τµήµατος, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα.

- Τα προαναφερόµενα δεν ισχύουν για τα µέλη Δ.Ε.Π.
που έχουν νόµιµες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον
ωρών εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.
γ. Τίθεται ως ανώτατο όριο, σε µηνιαία βάση, της αµοι-

βής των µελών Δ.Ε.Π. για τη µε οποιονδήποτε τρόπο,
συµµετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ., ποσοστό
20% επί των τακτικών µηνιαίων αποδοχών τους, όπως έ-
χουν καθοριστεί στην κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 153
παρ. 10, ν. 4472/2014).

- Τα προαναφερόµενα σχετικά µε την αµισθί ή την α-
µειβόµενη διδασκαλία έχουν ανάλογη εφαρµογή και για
τους οµότιµους καθηγητές και τα αφυπηρετήσαντα µέλη
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που διδάσκουν σε Π.Μ.Σ.. Οι εν λόγω
διδάσκοντες αµείβονται από ίδιους πόρους του Ιδρύµα-
τος.
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δ. Προβλέπεται η δυνατότητα πρόσκλησης επιστηµό-
νων από την αλλοδαπή ή την ηµεδαπή, ως επισκεπτών,
οι οποίοι έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή
σε ερευνητικό κέντρο, για την κάλυψη των εκπαιδευτι-
κών αναγκών του Π.Μ.Σ., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Στην περίπτωση των επισκεπτών που διδάσκουν εθελο-
ντικά, χωρίς αµοιβή ή άλλου είδους αποζηµίωση, κατα-
βάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα αυτών, σύµφωνα µε το
ν.4336/2015 (άρθρο 2 παρ. Δ υποπαρ. Δ9).

- Με κοινή υπουργική απόφαση, ορίζονται το ύψος και
οι προϋποθέσεις αµοιβής των ως άνω επισκεπτών διδα-
σκόντων.        (άρθρο 36)

18.α. Παρατίθενται οι πηγές χρηµατοδότησης του
Π.Μ.Σ., οι οποίες, µεταξύ άλλων, προέρχονται από τον
προϋπολογισµό του εκάστοτε Α.Ε.Ι. και των τυχόν συ-
νεργαζόµενων φορέων, τον προϋπολογισµό του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, δωρεές,
παροχές και λοιπές χορηγίες φορέων του δηµοσίου, κα-
τά την κείµενη νοµοθεσία, µέρος των εσόδων των Ειδι-
κών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι., κ.λπ..
β. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι ως άνω πηγές

χρηµατοδότησης, µέρος των λειτουργικών εξόδων του
Π.Μ.Σ. µπορεί να καλύπτονται από τα τέλη φοίτησης.
γ. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από

τον Ε.Λ.Κ.Ε. και προσδιορίζεται η κατανοµή αυτών (πο-
σοστό 70% αφορά σε λειτουργικά έξοδα του προγράµ-
µατος, τα οποία κατανέµονται σε δαπάνες διδασκαλίας,
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, κ.λπ. και ποσοστό
30% αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ι-
δρύµατος, µε προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών
των Π.Μ.Σ., που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης).

- Εξαιρούνται από την ως άνω κατανοµή έσοδα που
προέρχονται από δωρεές, κληροδοτήµατα, χορηγίες για
συγκεκριµένο σκοπό, καθώς και από κρατικές επιχορη-
γήσεις.        (άρθρο 37)

19.α. Προσδιορίζεται η διαδικασία επιλογής υποψη-
φίων διδακτόρων και µεταξύ άλλων, προβλέπεται η συ-
γκρότηση, από τη Συνέλευση του Τµήµατος, τριµελούς
επιτροπής, που εξετάζει τις υποβαλλόµενες αιτήσεις και
αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π..
β. Αναφέρονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η σχετική

διαδικασία επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών. Με-
ταξύ άλλων, προβλέπεται ότι δικαίωµα επίβλεψης διδα-
κτορικών διατριβών έχουν, εκτός των µελών Δ.Ε.Π. και
οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων του ν. 4310/
2014, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων αυ-
τών της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιο-
λογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών.

- Η Συνέλευση του αρµόδιου Τµήµατος ορίζει τριµελή
συµβουλευτική επιτροπή, η οποία πλαισιώνει και υπο-
στηρίζει την εκπόνηση και τη συγγραφή της διδακτορι-
κής διατριβής.

γ. Ορίζεται η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την από-
κτηση του διδακτορικού διπλώµατος [τρία (3) πλήρη ηµε-
ρολογιακά έτη] και θεσπίζονται τα δικαιώµατα και οι υπο-
χρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, όπως προβλέπο-
νται στους οικείους Κανονισµούς Διδακτορικών Σπου-
δών.

- Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
δ. Ρυθµίζεται η διαδικασία για τη συγγραφή, υποστήρι-

ξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Μεταξύ
άλλων, ορίζεται ότι, η προβλεπόµενη επταµελής εξετα-

στική επιτροπή είναι αρµόδια για την κρίση της διδακτο-
ρικής διατριβής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
ε. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα προκήρυξης ή

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνη-
ση διδακτορικής διατριβής.                      (άρθρα 38 – 42)

20.α. Καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
οργάνωσης και ίδρυσης διατµηµατικών ή διιδρυµατικών
Π.Μ.Σ. και προβλέπεται η σύναψη µεταξύ των εµπλεκό-
µενων φορέων, του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
(Ε.Π.Σ.). Στο ως άνω Ε.Π.Σ. ρυθµίζονται αναγκαία ζητή-
µατα για την ευόδωση της συνεργασίας των Τµηµάτων
(πηγές χρηµατοδότησης, υποχρεώσεις και δικαιώµατα
των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, κ.λπ.).
β. Προβλέπεται η συνεργασία των Α.Ε.Ι. µε τα ερευνη-

τικά κέντρα και ινστιτούτα, συµπεριλαµβανοµένων των
ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ι-
δρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Α-
θηνών, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε συ-
νεπίβλεψη, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.     (άρθρο 43)

21.α. Θεσπίζεται η διαδικασία αξιολόγησης κάθε µαθή-
µατος και κάθε διδάσκοντος από τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές.
β. Ειδικότερα, καθιερώνεται η διενέργεια εξωτερικής

ακαδηµαϊκής αξιολόγησης των Π.Μ.Σ. και των διδακτορι-
κών σπουδών κάθε Σχολής, από την προβλεπόµενη εξα-
µελή Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η
οποία αποτελείται, µεταξύ άλλων και από επιστήµονες
µε τα απαιτούµενα προσόντα, που δεν υπηρετούν ως δι-
δάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής.
γ. Καθορίζεται η διαδικασία συγκρότησης της Ε.Σ.Ε.

και ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την οργά-
νωση και τη λειτουργία της.
δ. Καταβάλλονται στα µέλη των Ε.Σ.Ε., δαπάνες µετα-

κίνησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
(ν.4336/2015), οι οποίες καλύπτονται από το οικείο
Α.Ε.Ι..          (άρθρο 44)

22. Ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε
Π.Μ.Σ. καθώς και ο Κανονισµός Διδακτορικών Σπουδών
κάθε Τµήµατος καταρτίζονται µε απόφαση των Συνελεύ-
σεων των οικείων Τµηµάτων.

- Με τους εν λόγω Κανονισµούς καθορίζονται, µεταξύ
άλλων, η δοµή και οι κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ., α-
ναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, µέγιστος αριθµός µετα-
πτυχιακών φοιτητών, το ύψος τυχόν προβλεπόµενων τε-
λών φοίτησης για τα Π.Μ.Σ. και η δυνατότητα τµηµατι-
κής καταβολής τους, οι όροι και οι προϋποθέσεις οργά-
νωσης διδακτορικών σπουδών, ο αριθµός των υποψη-
φίων διδακτόρων, η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης δι-
δακτορικής διατριβής, κ.λπ..                           (άρθρο 45)

23. Ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα για την τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση και ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέ-
πονται τα ακόλουθα:
α. Ορίζεται ότι, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου

κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τµήµατα Α.Ε.Ι.
και απαρτίζεται από δέκα (10) τουλάχιστον ακαδηµαϊκά
εξάµηνα, οδηγεί στην απονοµή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου στην ειδικότη-
τα του Τµήµατος, υπό τις αναφερόµενες προϋποθέσεις.
β. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών δεν προσδίδει επιπλέον

µοριοδότηση σε διαγωνισµούς και δεν επιφέρει µισθολο-
γικές ή βαθµολογικές µεταβολές.
γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε

προεδρικό διάταγµα, και µετά από εισήγηση επιστηµονι-
κής επιτροπής (πενταµελούς ή επταµελούς, κατά περί-
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πτωση), των ζητηµάτων σχετικά µε την πρόσβαση των
πτυχιούχων Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. σε επαγγελµατικές δραστη-
ριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. 
(άρθρο 46)

24. Συνιστάται Επιτροπή Δεοντολογίας, προσδιορίζε-
ται η σύνθεση αυτής και παρατίθενται οι αρµοδιότητες
αυτής, τα µέλη της οποίας δεν δικαιούνται καµία αµοιβή
ή αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε αυτή.  (άρθρο
47)

25.α. Με υπουργική απόφαση, ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι.,
Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο αποτελεί µονάδα του Ιδρύµατος.

- Ορίζονται ο σκοπός και η λειτουργία του Κέντρου και
προβλέπεται παράλληλη κατάργηση των υφισταµένων
Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυµάτων κα-
θώς και των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης αυ-
τών.

β. Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι ο Πρόεδρος και το
Συµβούλιο του Κέντρου.

- Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου (υ-
πογραφή των εντολών πληρωµής για τις γενικές δαπά-
νες του Κέντρου, ορισµός των επιτροπών επιλογής εκ-
παιδευοµένων, συγκρότηση επιτροπών για τη µελέτη ή
τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων, κ.λπ.).

- Προσδιορίζονται, επίσης, η σύνθεση και οι αρµοδιό-
τητες του Συµβουλίου του Κέντρου (ορισµός οµάδων για
την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραµ-
µάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθορισµός του ύψους τελών
για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα και ποσοστού παρα-
κράτησης από τα εν λόγω τέλη ως πόρου κάλυψης των
γενικών εξόδων του Κέντρου, κ.λπ.).

γ. Παρατίθενται οι πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι οποίοι
µπορεί να είναι: i) χρηµατοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή
άλλα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ε.Ε., κα-
θώς και από φορείς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα
και από την Ε.Ε., δωρεές και χορηγίες, ii) έσοδα από εκ-
παιδευόµενους, καθώς και από την ανάπτυξη και την α-
ξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, εκπόνηση
µελετών, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ. και iii) πόροι του
Ε.Λ.Κ.Ε. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ι-
δρύµατος, οι οποίοι µπορούν να διατίθενται µε απόφαση
της Συγκλήτου.

- Ειδικότερα, η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., η ο-
ποία ασκεί τη διαχείριση των πόρων του Κέντρου, παρα-
κρατά ποσοστό έως 20% επί των εσόδων του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Ένα άλλο ποσοστό έως 20% επί των χρη-
µατοδοτήσεων των έργων και των εσόδων των εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων αυτού κατατίθεται σε ειδικό
κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας
του.
Από τη Σύγκλητο καθορίζεται το ακριβές ποσοστό πα-

ρακράτησης για κάθε τύπου έργο.
δ. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. µπορεί να οργανώνουν προγράµµα-

τα δια βίου µάθησης και µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.      (άρθρο 48)

26.α. Συνιστάται, µε υπουργική απόφαση, Ακαδηµαϊκό
Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
(Α.Σ.Α.Ε.Ε.) σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας
και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες αυτού.
β. Αναφέρεται η σύνθεση του εν λόγω Συµβουλίου, το

οποίο αποτελείται από δεκαεννέα (19) µέλη, µε τριετή
θητεία, άπαξ ανανεώσιµη και παρατίθενται τα κωλύµατα
και ασυµβίβαστα των µελών αυτού.

- Ειδικότερα, τα µέλη Δ.Ε.Π. που συµµετέχουν στη

σύνθεση του Α.Σ.Α.Ε.Ε., πρέπει να είναι πλήρους και α-
ποκλειστικής απασχόλησης και να πληρούν τις ειδικότε-
ρα αναφερόµενες προϋποθέσεις.

γ. Ρυθµίζεται η σχετική διαδικασία για την ανάδειξη
των µελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε. και ορίζεται ότι, η προβλεπό-
µενη πενταµελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει
την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εν λόγω εκλογικής δια-
δικασίας.                                                          (άρθρο 49)

27. Ρυθµίζεται εκ νέου το νοµοθετικό πλαίσιο που διέ-
πει τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και
των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων, µε την ει-
σαγωγή µεταξύ άλλων και των ακόλουθων ρυθµίσεων:
α. Επανακαθορίζονται οι πόροι και οι πηγές χρηµατο-

δότησης του Ε.Λ.Κ.Ε., στους οποίους δεν περιλαµβάνε-
ται εφεξής, η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογι-
σµό και ορίζεται ότι, τα πρόσωπα και οι φορείς που ει-
σφέρουν, επιχορηγούν και χρηµατοδοτούν τον Ε.Λ.Κ.Ε.
µπορούν να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που
θα καλυφθούν µε τους πόρους που διαθέτουν και το
χρόνο στον οποίο αυτοί θα αναλωθούν.
β. Επαναπροσδιορίζονται τα όργανα διοίκησης και δια-

χείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρι-
σης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ο Πρόεδρος αυτής) και ρυθµίζονται
θέµατα συγκρότησης της.
γ. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες της Επιτροπής

Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και οι αρµοδιότητες του
Προέδρου αυτής. (άρθρα 51 – 55)

28. Ορίζεται ότι, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.)
των έργων/προγραµµάτων ευθύνεται για την ορθή υλο-
ποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του
έργου και την αναγκαιότητα των δαπανών που συνδέο-
νται µε την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου αυτού,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.                        (άρθρο 56)

29.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη Μονάδα Οικο-
νοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε., η ο-
ποία αποτελεί οργανική µονάδα του Α.Ε.Ι. και είναι η αρ-
µόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονο-
µική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε..
β. Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες της εν λόγω µονά-

δας, όπου µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται: i) ο έλεγχος,
η εκκαθάριση και η έκδοση ενταλµάτων πληρωµής των
δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε., µέσα στην προβλεπόµενη προθε-
σµία από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
ii) η εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους απο-
ζηµιώσεων για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχο-
λείται στον Ε.Λ.Κ.Ε., iii) η διασφάλιση της ορθής εκτέλε-
σης του προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε..

γ. Η Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. στελεχώνεται ανάλογα µε
τις ανάγκες της από: i) προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., το
οποίο ασκεί αρµοδιότητες οικονοµικού αντικειµένου, ii)
προσωπικό που προσλαµβάνεται, ύστερα από απόφαση
της Επιτροπής, µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρό-
νου ή συµβάσεις ανάθεσης έργου και αµείβεται από τις
πιστώσεις των έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..
δ. Ορίζεται ρητά ότι, τα καθήκοντα: i) του προσωπικού

της Μονάδας που ασκεί αρµοδιότητες οικονοµικού πε-
ριεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένου του Προϊσταµένου
της, είναι ασυµβίβαστα µε τα καθήκοντα του διατάκτη
και των µελών συλλογικών οργάνων για την αξιολόγη-
ση, τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων
και των προσφορών τους, τη διενέργεια διαγωνισµών,
την αξιολόγηση ενστάσεων και την παραλαβή προµηθει-
ών, υπηρεσιών και έργων, ii) δέσµευσης πιστώσεων στον
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οικείο προϋπολογισµό, ελέγχου των δικαιολογητικών,
εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωµής δαπανών,
είναι ασυµβίβαστα µε αυτά της εξόφλησής τους.  

(άρθρο 58)
30. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οικονοµική δια-

χείριση του Ε.Λ.Κ.Ε. και προβλέπονται, µεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα:
α. Στον Ε.Λ.Κ.Ε. αποδίδεται διαφορετικός, από το οι-

κείο Α.Ε.Ι., αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ).
β. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρούν λογαριασµούς στην Τράπεζα

της Ελλάδος (ΤτΕ) και σε πιστωτικά ιδρύµατα µε τίτλο
«Ε.Λ.Κ.Ε./ονοµασία Α.Ε.Ι.». Οι πόροι των Ε.Λ.Κ.Ε. κατα-
τίθενται σε αυτούς και διατίθενται µε εντολές του Προέ-
δρου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου µέλους της Επιτροπής
Ερευνών, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
γ. Σε περίπτωση µη ύπαρξης υποκαταστήµατος της

ΤτΕ, στην πόλη που εδρεύουν οι υπηρεσίες του
Ε.Λ.Κ.Ε., οι ανωτέρω λογαριασµοί τηρούνται σε εµπορι-
κή τράπεζα και τα τυχόν πλεονάζοντα διαθέσιµα θα µε-
ταφέρονται στην ΤτΕ, η δε διαχείριση αυτών θα διενερ-
γείται, σύµφωνα µε την αναφερόµενη νοµοθεσία.
δ. Τα πλεονάζοντα διαθέσιµα µεταφέρονται ανά δεκα-

πενθήµερο βάσει του χρηµατοδοτικού προγραµµατισµού
των έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.
και των Οδηγών Εφαρµογής αυτών.
ε. Ποσοστό µέχρι εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του

συνολικού προϋπολογισµού των έργων που χρηµατοδο-
τούνται και υλοποιούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και από ο-
ποιονδήποτε πόρο του, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζε-
ται, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, κρατείται για έξοδα
λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. και για το λειτουργικό κόστος
του Α.Ε.Ι. και αποτελεί έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε..
στ. Ορίζεται ότι, το ποσοστό των ετήσιων εσόδων από

τις µνηµονευόµενες πηγές χρηµατοδότησης που µεταβι-
βάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισµό
του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευ-
νών και απόφαση της Συγκλήτου, δεν µπορεί να υπολεί-
πεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ε-
σόδων αυτών.
ζ. Το υπολειπόµενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του

Ε.Λ.Κ.Ε., µετά την αφαίρεση του ανωτέρω ποσού, κατα-
νέµεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. και την Εταιρεία Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναλη-
φθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισµού σε έργο ή έρ-
γα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για
την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ανα-
πτυξιακών στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργι-
κών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (φύλαξη, καθα-
ριότητα, συντήρηση εξοπλισµού, κ.λπ.), για τις ανάγκες
της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοι-
χείων του Α.Ε.Ι..
η. Σε περίπτωση µη απορρόφησης του ποσού που δια-

τίθεται για τις υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογι-
σµού του Α.Ε.Ι., το µη απορροφηθέν ποσό µπορεί να α-
ναλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. του αµέ-
σως επόµενου οικονοµικού έτους για εξόφληση δαπα-
νών σε βάρος ταµειακών διαθεσίµων.
θ. Υπόλοιπο ταµειακών διαθεσίµων των έργων/προ-

γραµµάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έ-
χουν χρησιµοποιηθεί στο τέλος του οικονοµικού έτους
καλύπτονται στο επόµενο οικονοµικό έτος, µε δαπάνες
που αναλαµβάνονται σε βάρος έργων/προγραµµάτων,
κατά την αναφερόµενη διαδικασία.
ι. Τα περιουσιακά ταµειακά διαθέσιµα του Ε.Λ.Κ.Ε.,

µπορούν να χρησιµοποιούνται, για να αναλαµβάνονται
υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογισµού έργων/προ-
γραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για: i) δαπάνες για κτηριακές υ-
ποδοµές του Α.Ε.Ι., ii) αγορά και συντήρηση ερευνητικού
και εκπαιδευτικού εξοπλισµού, iii) ταµειακές διευκολύν-
σεις των εκτελούµενων έργων/προγραµµάτων, iv) αυξή-
σεις µετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που ανήκουν κατά
πλειοψηφία στο οικείο Α.Ε.Ι., v) κάλυψη δηµοσιονοµικών
διορθώσεων, νόµιµων και µη επιλέξιµων δαπανών και vi)
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και δικαστικών δαπα-
νών. Ποσοστό έως 5% των περιουσιακών ταµειακών δια-
θεσίµων, µπορούν να χρησιµοποιούνται για να αναλαµ-
βάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισµού έρ-
γων/προγραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτρο-
φιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραµµάτων νέ-
ων επιστηµόνων.                                              (άρθρο 59)

31. Ρυθµίζονται θέµατα προϋπολογισµού των Ε.Λ.Κ.Ε.
και ειδικότερα:
α. Με τον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε. κάθε οικονοµι-

κό έτος προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα ό-
ρια των δαπανών κάθε Ε.Λ.Κ.Ε.. Στον προϋπολογισµό
περιλαµβάνονται τα προβλεπόµενα για το επόµενο οικο-
νοµικό έτος έσοδα και έξοδα, χαρακτηριζόµενα από συ-
ναλλαγές µη χρηµατοοικονοµικής και χρηµατοοικονοµι-
κής φύσεως.
β. Ορίζονται ως έσοδα του προϋπολογισµού των

Ε.Λ.Κ.Ε., οι απαιτήσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως της χρο-
νικής περιόδου που δηµιουργήθηκαν, προβλέπεται να ει-
σπραχθούν κατά το οικονοµικό έτος, στο οποίο αναφέ-
ρεται ο προϋπολογισµός και ως έξοδα αυτού οι υποχρε-
ώσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου
που δηµιουργήθηκαν, προβλέπεται να εξοφληθούν µέσα
στο οικονοµικό έτος, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολο-
γισµός.
γ. Ο προϋπολογισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζεται σε συ-

νοπτικό και αναλυτικό επίπεδο. Ο συνοπτικός προϋπολο-
γισµός του Ε.Λ.Κ.Ε. περιλαµβάνει διακριτά τα προβλε-
πόµενα µη χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα, καθώς
και τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα σε κύριες κα-
τηγορίες. Η προκύπτουσα διαφορά µεταξύ των προβλε-
πόµενων µη χρηµατοοικονοµικών εσόδων και εξόδων
διαµορφώνει το προβλεπόµενο δηµοσιονοµικό αποτέλε-
σµα.
δ. Η πραγµατοποίηση της πληρωµής των υποχρεώσε-

ων του Ε.Λ.Κ.Ε. λαµβάνει χώρα στο ίδιο ή σε επόµενο
οικονοµικό έτος από αυτό του προϋπολογισµού. Αν οι
πληρωµές πραγµατοποιηθούν σε επόµενο οικονοµικό έ-
τος από αυτό του προϋπολογισµού, δεν λογίζονται στο
δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα εκτέλεσης του προϋπολογι-
σµού.
ε. Για κάθε έργο η αναλαµβανόµενη οικονοµική υπο-

χρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ο-
ρίων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού ανά κατηγορία
δαπάνης. Κάθε πληρωµή ελέγχεται και παρακολουθείται
µε βάση τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό κάθε έργου. Α-
παγορεύεται οποιαδήποτε πληρωµή καθ’ υπέρβαση του
συνολικού προϋπολογισµού του κάθε έργου. Πληρωµή
που πραγµατοποιείται καθ’ υπέρβαση του συνολικού ε-
γκεκριµένου προϋπολογισµού του κάθε έργου είναι αυ-
τοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης, ο Προϊστά-
µενος Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. και κάθε άλ-
λο συµπράττον όργανο ευθύνονται ατοµικά, αλληλέγ-
γυα και εις ολόκληρο έναντι του Ε.Λ.Κ.Ε.. (άρθρο 60)

32.α. Ρυθµίζεται η διαδικασία κατάρτισης του προϋ-
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πολογισµού από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. και
έγκρισης αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Παρέχεται η δυνατότητα αναµόρφωσης του αρχικού

συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού κάθε
Ε.Λ.Κ.Ε., υπό τις προϋποθέσεις τήρησης και διασφάλι-
σης της δηµοσιονοµικής ουδετερότητας του προϋπολο-
γισµού κάθε έργου.                                        (άρθρο 61)

33. Προσδιορίζεται η διαδικασία ανάληψης υποχρεώ-
σεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Ε.Λ.Κ.Ε.. (άρθρο 62)

34. Ρυθµίζονται θέµατα ελέγχου, εκκαθάρισης και
πληρωµής δαπανών.                                       (άρθρο 63)

35.α. Επαναπροσδιορίζονται οι επιµέρους κατηγορίες
προσωπικού που δύναται να απασχολεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.:

- Μέλη του προσωπικού του Α.Ε.Ι. µε πρόσθετη αµοι-
βή για πρόσθετο έργο, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται
από την Επιτροπή Ερευνών, εφόσον η σχετική πρόβλεψη
περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του
έργου και εντός του ανώτατου ορίου αµοιβής.

- Πρόσθετο επιστηµονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοι-
πό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε έρ-
γου και δεν είναι µέλος του προσωπικού του Α.Ε.Ι..

Το εν λόγω προσωπικό απασχολείται µε σύµβαση α-
νάθεσης έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου. Αποκλεί-
εται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συµβάσε-
ων αορίστου χρόνου.

- Φοιτητές και λοιπό επιστηµονικό, διοικητικό και τε-
χνικό προσωπικό.

β. Ορίζεται ότι, οι πάσης φύσεως αποδοχές των αµει-
βόµενων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. καταβάλλονται µέσω της Ενι-
αίας Αρχής Πληρωµής.                                    (άρθρο 64)

36. Ορίζεται ότι, οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πά-
σης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανά-
γκες προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται α-
ποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισµούς ή
ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους δεν εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής του ν. 4336/2015. Οι εν λόγω µετακινή-
σεις (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαµονής, ηµερήσια ε-
κτός έδρας αποζηµίωση και χιλιοµετρική αποζηµίωση)
καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηµατοδότη-
σης του Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι ηµέρες εκτός έδρας των µετακινου-
µένων για τις ανάγκες εγκεκριµένου έργου δεν υπολογί-
ζονται για τη συµπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόµενου
ορίου ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύ-
ει για το προσωπικό των Α.Ε.Ι.. (άρθρο 65)

37. Ρυθµίζονται θέµατα προµηθειών, υπηρεσιών και µι-
σθώσεων και ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπονται
τα ακόλουθα:
α. Η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υ-

πηρεσιών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν.4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία
δαπάνης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
β. Οι µισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και ερ-

γαστηριακού ή συµβατικού εξοπλισµού που είναι ανα-
γκαίες για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων έρ-
γων, πραγµατοποιούνται ως ακολούθως: 

i) Μισθώσεις που για καθεµία το συνολικό ετήσιο µί-
σθωµα δεν υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευ-
ρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προ-
σφορών, ύστερα από εκτίµηση των τιµών που προσφέρει
η αγορά.

ii) Μισθώσεις που για καθεµία το συνολικό ετήσιο µί-
σθωµα υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ
γίνονται µε µειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε το π.δ.

715/1979. (άρθρο 66)

38. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και ο έλεγχος των χρηµατοοικονο-
µικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ παραστατικά
πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συγκλήτου κάθε χρό-
νο, από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, οι δαπάνες του ο-
ποίου βαρύνουν τον Ε.Λ.Κ.Ε..
β. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα διενέργειας έ-

κτακτων ελέγχων από τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονο-
µικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών.          

(άρθρο 67)
39. Ρυθµίζονται θέµατα κατάρτισης του Οδηγού Χρη-

µατοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου
Α.Ε.Ι.. (άρθρο 68) 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Ρυθµίζονται θέµατα για την έρευνα και µεταξύ άλ-

λων, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
α. Παρέχεται η δυνατότητα σε Καθηγητές που εξελέ-

γησαν σε θέση Διευθυντή ερευνητικού φορέα, µετά την
κατάργηση αυτού, να ενταχθούν στην κατηγορία µερι-
κής απασχόλησης και πριν τη συµπλήρωση της τριετούς
πραγµατικής άσκησης καθηκόντων στη βαθµίδα του
πρώτου διορισµού τους. 

β. Παρατείνονται: 
- από έξι (6) σε δέκα (10) µήνες, το προβλεπόµενο

διάστηµα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπα-
νών έρευνας και τεχνολογίας των επιχειρήσεων, σύµ-
φωνα µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία, 

- από τρεις (3) σε έξι (6) µήνες η προθεσµία αξιολόγη-
σης από το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας
(ΕΛΙΔΕΚ) των υποψήφιων προτάσεων προς χρηµατοδό-
τηση,

- έως και 31.8.2017 κατ’ ανώτατο όριο, η µεταβατική
περίοδος κατά την οποία οι αρµοδιότητες του Διευθυντή
του ΕΛΙΔΕΚ ασκούνται από τον αρµόδιο Υπουργό. 
γ. Αυξάνονται κατά τέσσερα (4) (από 7 σε 11) τα µέλη

της Συµβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛΙΔΕΚ και τροπο-
ποιείται η σύνθεση αυτής. Επαναπροσδιορίζονται θέµα-
τα σχετικά µε το σκοπό και τη λειτουργία της εν λόγω Ε-
πιτροπής. 
δ. Εισάγεται ειδική πρόβλεψη σχετικά µε τις επιτρο-

πές κρίσης των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδηµίας Α-
θηνών, οι οποίες είναι επταµελείς µε την οριζόµενη συ-
γκρότηση. 
ε. Επανακαθορίζεται το περιεχόµενο των προκηρύξε-

ων που εκδίδονται από το ΕΛΙΔΕΚ για διάφορα επιστη-
µονικά πεδία. 
στ. Επανακαθορίζεται η διαδικασία ορισµού των αξιο-

λογητών των ερευνητικών προτάσεων που κατατίθενται
προς χρηµατοδότηση στο ΕΛΙΔΕΚ, καθώς και στη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τους
λοιπούς φορείς. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, προβλέ-
πεται η διενέργεια της αξιολόγησης των ανωτέρω προ-
τάσεων ή/και από ανεξάρτητους αξιολογητές – εµπειρο-
γνώµονες, σύµφωνα µε την εκ νέου προσδιοριζόµενη
διαδικασία (ανάρτηση πράξεων επιλογής, ορισµού, αµοι-
βών και µετακινήσεων των ανωτέρω αξιολογητών στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.λπ.). 
ζ. Προβλέπεται η χορήγηση του επιδόµατος θέσης ευ-

θύνης και στο ερευνητικό προσωπικό των Ειδικών Υπη-
ρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, που
καταλαµβάνει αντίστοιχες θέσεις. 
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η. Μετονοµάζεται το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολο-
γίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) σε Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας
και Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ). 
θ. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της υ-

ποχρεωτικής παρουσίας του ερευνητικού προσωπικού
στα ερευνητικά κέντρα. 
ι. Παρατείνεται, έως 31.12.2017, η προθεσµία για την

προσαρµογή των Εσωτερικών Κανονισµών των Ερευνη-
τικών Κέντρων και των Ινστιτούτων αυτών, καθώς και
των τεχνολογικών φορέων στις διατάξεις της κείµενης
σχετικής νοµοθεσίας. 
ια. Προβλέπεται η υπαγωγή των Ειδικών Λειτουργικών

Επιστηµόνων της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ) στις διατάξεις του ν. 4472/2017 (µισθολο-
γικές ρυθµίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υ-
παλλήλων). Οι εν λόγω ρυθµίσεις ισχύουν αναδροµικά α-
πό 1.1.2017.
ιβ. Εισάγονται ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα σχε-

τικά τις αρµοδιότητες του προϊσταµένου οικονοµικών υ-
πηρεσιών της ΕΕΑΕ. 
ιγ. Η συµµετοχή σε επιτροπές ή επιστηµονικά ή διοικη-

τικά συµβούλια του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα ή σε
Διοικούσες Επιτροπές ΑΕΙ, καθώς και η συµµετοχή σε ε-
ταιρείες τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης εντάσ-
σονται στις δραστηριότητες που δικαιολογούν τη χορή-
γηση µισθολογικών παροχών πέραν εκείνων που προ-
βλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε τα ειδικά
µισθολόγια. 
ιδ. Διευκρινίζεται το καθεστώς σύµφωνα µε το οποίο

συνάπτονται οι συµβάσεις µίσθωσης έργου ή εργασίας ι-
διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή έµµισθης εντολής
έως τριετούς διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσης, του
προσωπικού που απασχολείται στο ΕΛΙΔΕΚ (κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων περί προσλήψεων στο Δηµόσιο
και σύµφωνα µε τις ρητά οριζόµενες εξαιρέσεις). 
ιε. Προβλέπεται ότι ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας

(Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στα ποσά που καταβάλλει το
Ελληνικό Δηµόσιο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
προς τους, εποπτευόµενους τεχνολογικούς φορείς του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που
έχουν τη µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.), για την
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έργων και προγραµµάτων, δεν αναζητείται, ε-
φόσον αυτοί δεν έχουν εκπέσει τον αναλογούντα ΦΠΑ
των αντιστοίχων εισροών τους και τυχόν καταβληθείς
φόρος δεν επιστρέφεται.
ιστ. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τις εισροές, κατά το µέρος

που αυτές αφορούν στα λαµβανόµενα και µη υποκείµενα
στο φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης ποσά επιδοτήσεων από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχει συνυπολογισθεί στις
επιλέξιµες δαπάνες, αναγνωρίζεται ως εκπιπτόµενη δα-
πάνη για τον υπολογισµό των φορολογητέων αποτελε-
σµάτων, εφόσον αυτός δεν έχει συµψηφισθεί µε τον φό-
ρο εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόµενες φορολογικές
δαπάνες ή δεν έχει επιστραφεί στους ανωτέρω επιδο-
τούµενους φορείς υλοποίησης των έργων.
ιζ. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή σε πράξεις που έχουν

πραγµατοποιηθεί µέχρι 31.12.2016 και αφορούν σε υπο-
θέσεις που δεν έχουν περαιωθεί και εκκρεµούν σε οποι-
οδήποτε διοικητικό ή δικαστικό στάδιο, κατά την έναρξη
ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.
ιη. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης σε Ερευνητικά

Κέντρα, Ινστιτούτα και Τεχνολογικούς Φορείς προσωπο-
παγούς θέσης Ερευνητή Γ΄ για συγκεκριµένο ερευνητι-

κό πρόγραµµα, κατά τα οριζόµενα. 
ιθ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση της εν λό-

γω προσωποπαγούς θέσης αποτελεί η εξασφάλιση έ-
γκρισης χρηµατοδότησης από το European Research
Council (ERC), η οποία καλύπτει πάσης φύσεως δαπάνες
από τη σύσταση της ανωτέρω θέσης καθώς και τις απο-
δοχές και δαπάνες ερευνητικής δραστηριότητας του ε-
ρευνητή που καλύπτει αυτήν. Οι αποδοχές του ερευνητή
καθορίζονται µε την σύµβαση που υπογράφεται µε το
ERC. 
κ. Η θητεία του ερευνητή είναι αντίστοιχη του χρόνου

χρηµατοδότησης του ερευνητικού προγράµµατος από το
ERC και κατά τη διάρκεια αυτής ο ερευνητής έχει όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις µε τους ερευνητές Γ΄
του ερευνητικού κέντρου. Μετά τη λήξη του προγράµµα-
τος καταργείται η προσωποπαγής θέση και παρέχεται η
δυνατότητα στο Ερευνητικό Κέντρο να προκηρύξει την
πλήρωση θέσης στη βαθµίδα Ερευνητή Γ΄, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία. 
κα. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες της Γενικής

Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
κβ. Ισχύουν αναδροµικά από 1.1.2017, οι ρυθµίσεις

που προβλέπουν την έκπτωση των δαπανών επιστηµονι-
κής και τεχνολογικής έρευνας, περιλαµβανοµένων και
των αποσβέσεων εξοπλισµού και οργάνων που χρησιµο-
ποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό, από τα ακαθάριστα έ-
σοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο πραγµατοποίη-
σης αυτών προσαυξηµένες κατά 30%. (άρθρο 69)

2. Επανακαθορίζονται θέµατα πρωτοβάθµιας και δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης και ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Καταργείται η αναγραφή της διαγωγής των µαθη-

τών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε τίτλους σπου-
δών και ορίζεται ότι, ο χαρακτηρισµός αυτής έχει καθα-
ρά παιδαγωγικό χαρακτήρα. 
β. Επαναπροσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του Ινστι-

τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
γ. Ρυθµίζονται θέµατα απουσίας των µουσουλµάνων

µαθητών κατά την περίοδο των µνηµονευόµενων θρη-
σκευτικών εορτών αυτών. 
δ. Καταργείται ρητά η διαδικασία προφορικής εξέτα-

σης της γνώσης της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο των
διαδικασιών επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης
(σχολικοί σύµβουλοι), στις οριζόµενες περιπτώσεις. 
ε. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους τοµέων

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) να συµπληρώνουν έως
το 25% του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη
διδασκαλία συγκεκριµένων µαθηµάτων υπό τις οριζόµε-
νες προϋποθέσεις. 
στ. Θεσπίζεται η χορήγηση 15ήµερης, πέραν της ήδη

προβλεπόµενης, αναρρωτικής άδειας, σε αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, λόγω δυσίατων νοσηµάτων, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αµειβόµενη και εξο-
µοιώνεται µε πραγµατική διδακτική υπηρεσία, µε πλήρη
διασφάλιση όλων των εργασιακών δικαιωµάτων αυτών. 
ζ. Παρέχεται η δυνατότητα σε µέλη του Ειδικού Εκπαι-

δευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των κλάδων ΠΕ Ψυχολό-
γων και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών να ασκούν καθήκο-
ντα σε συγκεκριµένες σχολικές µονάδες της γενικής και
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, εφόσον τούτο κρίνεται α-
παραίτητο για την στήριξη µαθητών που προέρχονται α-
πό ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Οι ανωτέρω παρεµβά-
σεις µπορούν να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραµµά-
των συγχρηµατοδοτούµενων, εν όλω ή εν µέρει, από την
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Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισµούς. 
η. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στελέχωσης τµη-

µάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν
στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας
και από µόνιµους εκπαιδευτικούς µε τριετή (3) απόσπα-
ση, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία 
θ. Επιτρέπεται η διετής απόσπαση επιλεγέντων κατά

την οριζόµενη διαδικασία µονίµων εκπαιδευτικών, για τη
στελέχωση κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-
2019 των τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που
λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών
Θεραπείας. (άρθρο 70)

3. Ρυθµίζονται θέµατα ιδιωτικών σχολείων και ιδιωτι-
κών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων και συγκεκριµένα:
α. Επιτρέπεται στα ανωτέρω σχολεία να αργούν έως

και δύο (2) επιπλέον ηµέρες ανά έτος. 
β. Προβλέπεται ότι οι µαθητές µε αναπηρία ή ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες µπορούν να εγγράφονται στα ι-
διωτικά σχολεία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που ισχύουν και στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τυχόν άρνησης εγγραφής
κατά τα ανωτέρω, απαγορεύεται και συνιστά πειθαρχικό
αδίκηµα που τιµωρείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. 
γ. Αποσαφηνίζεται ότι είναι απόλυτη η ακυρότητα της

καταγγελίας της απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού, που
έλαβε χώρα χωρίς την τήρηση της απαιτούµενης από
την κείµενη νοµοθεσία διαδικασίας. 
δ. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση µη συµµετοχής ή µη επι-

τυχούς συµµετοχής σε ειδικές πτυχιακές εξετάσεις, των
κατόχων πτυχίων Α΄ και Β΄ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνι-
κών – Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα ο-
ποία έχουν επιβληθεί οι πειθαρχικές κυρώσεις της ανα-
στολής της άδειας λειτουργίας ή της άρσης της άδειας ί-
δρυσης και λειτουργίας ή χρηµατικού προστίµου ή ποινι-
κές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ή στους διευθυντές ή στο
διδακτικό προσωπικό τους για παραβάσεις σχετικές µε
τους όρους και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτι-
κής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, αυτά καθίστανται εξ
υπαρχής ανίσχυρα.
ε. Περαιτέρω επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά τη

διενέργεια των ανωτέρω εξετάσεων και προβλέπεται µε-
ταξύ άλλων, η καταβολή παραβόλου για τη συµµετοχή
σε αυτές. Το ύψος του εν λόγω παραβόλου, το οποίο κα-
ταβάλλεται υπέρ του Δηµοσίου καθορίζεται µε κοινή υ-
πουργική απόφαση.                              (άρθρα 71 και 72)

4. Ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό και µεταξύ άλλων:
α. Παρέχεται η δυνατότητα ορισµού µε υπουργική α-

πόφαση αναπληρωτών συντονιστών εκπαίδευσης κατά
παρέκκλιση των σχετικών ρυθµίσεων της κείµενης σχε-
τικής νοµοθεσίας.
β. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση έως τη λήξη

του σχολικού έτους αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε σχο-
λικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτε-
ρικού, σε περίπτωση που αυτές λήγουν κατά τη διάρκεια
του εν λόγω έτους.
γ. Επαναπροσδιορίζονται τα θέµατα σχετικά µε τα

προσόντα των κατά τα ανωτέρω αποσπασµένων.
δ. Ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθ-

µιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των οποίων
οι σύζυγοι είναι στρατιωτικοί ή µέλη των σωµάτων α-
σφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευµένη ή µη αρχή
του εξωτερικού, η δυνατότητα συνυπηρέτησης που πα-

ρέχεται σύµφωνα µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία. Πε-
ραιτέρω, αίρεται το όριο στη διάρκεια της απόσπασης
των ανωτέρω εκπαιδευτικών και ορίζεται ότι αυτή διαρ-
κεί για όσο διάστηµα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυ-
πηρέτησης. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή και
για τις αποσπάσεις που βρίσκονται σε ισχύ.  (άρθρο 73)

5. Επανακαθορίζονται θέµατα εισαγωγής στην τριτο-
βάθµια εκπαίδευση και ειδικότερα:
α. Προσδιορίζονται εκ νέου τα επιστηµονικά πεδία στα

οποία κατατάσσονται, από το διδακτικό έτος 2017-2018,
τα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο µηχανο-
γραφικό δελτίο των υποψηφίων των πανελλαδικών εξε-
τάσεων και συγκεκριµένα, καταργείται το 4ο Επιστηµο-
νικό Πεδίο και τα τµήµατα του πεδίου αυτού εντάσσο-
νται στα υπόλοιπα πεδία.
β. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τις εξετά-

σεις των ήδη πτυχιούχων Τµηµάτων και Σχολών της τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης για την κατάταξή τους σε Τµή-
µατα των Α.Ε.Ι., και καταργείται η δυνατότητα καταβο-
λής παραβόλου για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις
κατατακτήριες εξετάσεις.
γ. Προβλέπεται, για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018,

ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθµού εισακτέων για την
εισαγωγή των µαθητών και αποφοίτων που υπέβαλαν αί-
τηση - δήλωση στα Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια
των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών και οι ο-
ποίοι συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του
σχολικού έτους 2016-2017, κατά το ανωτέρω ακαδηµαϊ-
κό έτος, σε Σχολές, Τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύν-
σεις των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών, των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Το εν λόγω
ποσοστό και λοιπά συναφή θέµατα καθορίζονται µε υ-
πουργική απόφαση. (άρθρο 74)

6.α. Προβλέπεται η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µε έδρα τη Σάµο, η οποία απαρτί-
ζεται από τρία Τµήµατα και ρυθµίζονται οργανωτικά θέ-
µατα αυτής. της Σχολής αυτής για την καλύτερη επο-
πτεία και το συντονισµό των Τµηµάτων Μηχανικών που
ήδη λειτουργούν στο ίδρυµα. 

- Tο Τµήµα Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών Επιστη-
µών του ανωτέρω Πανεπιστηµίου, µε έδρα τη Σάµο, κα-
τατµείται σε δύο αυτοτελή Τµήµατα, και ρυθµίζονται θέ-
µατα οργάνωσης και λειτουργίας που προκύπτουν από
την προαναφερόµενη κατάτµηση.
β. Εισάγονται ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα σχε-

τικά µε τη λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστηµίου Ιωαννίνων (άσκηση αρµοδιοτήτων των ορ-
γάνων διοίκησης κ.λπ.).

- Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από τα Τµήµατα
που εντάσσονται στις Πολυτεχνικές Σχολές των Πανεπι-
στηµίων Αιγαίου και Ιωαννίνων πριν από την ως άνω έ-
νταξη, είναι ισότιµοι και αντίστοιχοι µε τους εφεξής απο-
νεµόµενους από τα Τµήµατα αυτά τίτλους σπουδών. 
γ. Μετονοµάζεται η εισαγωγική κατεύθυνση «Συντή-

ρησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς» του Τµήµατος Τεχνο-
λόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Ε-
φαρµογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων σε κατεύθυνση «Συ-
ντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» και ρυθµίζο-
νται θέµατα ισοτιµίας και αντιστοιχίας των πτυχίων που
απονέµονται από τη µετονοµαζόµενη εισαγωγική κατεύ-
θυνση, καθώς και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
πτυχιούχων αυτής. (άρθρο 75)

7. Ρυθµίζονται θέµατα προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ειδι-
κότερα: 
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α. Καθορίζονται εκ νέου ζητήµατα σχετικά µε την µε-
τακίνηση µελών ΔΕΠ των ΑΕΙ σε άλλα ΑΕΙ και απλοποι-
είται η διαδικασία ανάθεσης αυτοδύναµου διδακτικού
έργου στα µέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.. 
β. Οι διοικήσεις των ΑΕΙ και των αντίστοιχων Ειδικών

Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ευθύνο-
νται για τη µη είσπραξη των οφειλών (κρατήσεις από ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα, ελευθέριο επάγγελµα ή
κάθε είδους έργο προσωπικού των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως
του χρόνου κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές ο-
φειλές), υπέρ των προαναφερόµενων λογαριασµών, µε-
τά την έναρξη ισχύος της σχετικής κ.υ.α. που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.1 του άρ-
θρου 23 του ν. 4009/2011και την άπρακτη παρέλευση
των προβλεπόµενων προθεσµιών. Διοικήσεις προγενέ-
στερες της έναρξης ισχύος της ανωτέρω κ.υ.α. απαλ-
λάσσονται κάθε σχετικής ευθύνης. 
γ. Ορίζονται θέµατα εκπροσώπησης των µελών του

προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των
Τ.Ε.Ι., καθώς και τα αρµόδια όργανα για τα ζητήµατα που
αφορούν το προσωπικό αυτό. 
δ. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης του προσωπικού

της κατηγορίας ΔΕ Τεχνίτες Εργαστηρίου µε εικοσαετή
προϋπηρεσία στην κατηγορία Δ.Ε. του Ε.Τ.Ε.Π., σε προ-
σωποπαγή θέση µε ταυτόχρονη κατάργηση της θέσης
που κατέχει το ανωτέρω προσωπικό και σύµφωνα µε την
οριζόµενη διαδικασία. Το εν λόγω προσωπικό διέπεται α-
πό το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς της κατη-
γορίας Δ.Ε. του Ε.Τ.Ε.Π.. και η προϋπηρεσία αυτού λογί-
ζεται ως διανυθείσα στο Ε.Τ.Ε.Π, για κάθε συνέπεια. 
ε. Προβλέπεται η αµοιβή των Οµότιµων Καθηγητών

για την απασχόλησή τους ως επιστηµονικών υπευθύνων
ερευνητικών προγραµµάτων και για τη συµµετοχή τους
σε ερευνητικά προγράµµατα, αποκλειστικά από πόρους
των ΑΕΙ που δεν προέρχονται από την κρατική επιχορή-
γηση. 
στ. Παρέχεται η δυνατότητα και στα µέλη ΔΕΠ πλή-

ρους ή µερικής απασχόλησης, που τελούν σε αναστολή
άσκησης των καθηκόντων τους λόγω διορισµού τους σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ως διοικητές, αναπληρωτές διοικη-
τές, υποδιοικητές, πρόεδροι αντιπρόεδροι διευθύνοντες
ή εντεταλµένοι σύµβουλοι ή µέλη πλήρους απασχόλη-
σης, να επιλέγουν µεταξύ των αποδοχών της οργανικής
τους θέσης µε τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτών και
της διοικητικής θέσης στην οποία διορίζονται, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα οριζόµενα. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις δεν
θίγουν τις διατάξεις περί ασυµβίβαστων των µελών ΔΕΠ.
ζ. Επανακαθορίζεται η προθεσµία, κατά περίπτωση, ε-

ντός της οποίας υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της θη-
τείας ή µονιµοποίησης ή εξέλιξης οι υπηρετούντες κατά
την έναρξη ισχύος του ν. 4452/2017 επίκουροι καθηγη-
τές µε τετραετή θητεία που συµπληρώνουν τριετή υπη-
ρεσία. 
η. Εισάγεται ρύθµιση µεταβατικού χαρακτήρα µε την

οποία παρέχεται σε τέως µέλη Δ.Ε.Π. των οποίων η θη-
τεία έληξε λόγω αρνητικής κρίσης και υπέβαλαν αίτηση
µετάταξης σε κενές οργανικές θέσεις της δηµόσιας εκ-
παίδευσης ή του Δηµοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., η δυνατό-
τητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών µετάταξής τους, κα-
τά τα οριζόµενα. 
θ. Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών

ιατρών στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία Αρεταίειο και

στο Αιγινήτειο, για την κάλυψη έκτακτων και άµεσων α-
ναγκών τους. Οι εν λόγω ιατροί είναι πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης, λαµβάνουν τις αποδοχές του
πρωτοδιοριζόµενου Επιµελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ. οι οποίες
βαρύνουν τον προϋπολογισµό των οικείων νοσοκοµείων.
Οι συµβάσεις των ανωτέρω, οι οποίες εξαιρούνται από
την αναστολή διορισµών και προσλήψεων και τη διαδικα-
σία της έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006,συνάπτονται για ένα
ή δύο έτη ανάλογα µε τη συγχρηµατοδότηση ή µη του
κόστους µισθοδοσίας αυτών.
ι. Παρέχεται η δυνατότητα και στους γιατρούς που υ-

πηρετούν σε θέσεις ΕΔΙΠ Τµηµάτων Ιατρικής, Νοσηλευ-
τικής και Οδοντιατρικής, να τοποθετούνται για ειδίκευση
ως υπεράριθµοι άµισθοι, κατά τα οριζόµενα.   (άρθρο 76)

8.α. Συνιστάται στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστηµών, Δικαστικό Γραφείο του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), όπου προΐσταται
Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. και καθορίζονται οι σχετικές αρµο-
διότητες. 
β. Στο εν λόγω Γραφείο συνιστώνται δύο (2) θέσεις δι-

κηγόρων µε έµµισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον
Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του και προσλαµβάνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο
43 του ν. 4194/2013). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγό-
ρων το έργο τους δύναται να ασκείται από δικηγόρους
αµειβόµενους κατά υπόθεση. 
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στον Πρύτανη να αναθέτει

την δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου για συ-
γκεκριµένη υπόθεση, σε δικηγόρο που δεν ανήκει στο
Δικαστικό Γραφείο, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόµε-
νες συνθήκες. 
δ. Το Πανεπιστήµιο υποχρεούται να παρέχει στο Δικα-

στικό Γραφείο την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή για
τη λειτουργία του συνιστώµενου Γραφείου και να διαθέ-
τει µέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπι-
στηµίου για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη, µε δυνα-
τότητα παράτασης για τη γραµµατειακή υποστήριξη αυ-
τού. (άρθρο 77)

9. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), τα Δηµόσια Ινστιτούτα Ε-
παγγελµατικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας. Ειδικότερα:
α. Προβλέπεται η έγκριση µε κ.υ.α. υπερωριακής απα-

σχόλησης των διευθυντών και των υποδιευθυντών των
ΣΔΕ κατά τα Σάββατα του σχολικού έτους 2016-2017, α-
πό 24.4.2017, πέραν των ορίων της κείµενης σχετικής
νοµοθεσίας (άρθρο 20 του ν. 4354/2015). Η σχετική δα-
πάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
β. Παρατείνεται έως 1.9.2018 η ηµεροµηνία έναρξης ε-

φαρµογής του καθεστώτος επιλογής των εκπαιδευτών
Δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.) (σήµερα η ανωτέρω ηµεροµηνία έχει καθορι-
σθεί την 1.9.2017). 
γ. Επεκτείνονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας

σχετικά µε τη χορήγηση του ειδικού επιδόµατος τριτέ-
κνων και πολυτέκνων και στα τέκνα των οικογενειών αυ-
τών, τα οποία φοιτούν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη
Μαθητείας των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). 
δ. Μετατίθεται την 1.9.2019 (σήµερα η σχετική ηµερο-

µηνία έχει ορισθεί την 1.9.2017) η ηµεροµηνία κατά την
οποία η χορήγηση πιστοποίησης της εκπαιδευτικής ε-
πάρκειας θα αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής εκπαι-
δευτών µη τυπικής εκπαίδευσης σε χρηµατοδοτούµενο
από δηµόσιους πόρους σχετικό πρόγραµµα.  (άρθρο 78)
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10. Συνιστώνται η Εθνική Επιτροπή και η Τεχνική Επι-
τροπή Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Κ.) και προσδιορίζονται η σύνθεση, ο σκοπός και οι
αρµοδιότητές τους. Τα µέλη των ανωτέρω Επιτροπών,
πέραν των οδοιπορικών τους, δεν λαµβάνουν κανενός
είδους αµοιβή ή αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε
αυτές. (άρθρο 79)

11. Επέρχονται τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (ανα-
γνώριση επαγγελµατικών προσόντων) και συγκεκριµέ-
να:
α. Ορίζεται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευµάτων ως αρµόδιο όργανο για την έκδοση αποφά-
σεων αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, επαγ-
γελµατικής πείρας και επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτ-
λων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης για τις οριζόµενες
περιπτώσεις .όπως αυτές προκύπτουν από τις αρµοδιό-
τητες αυτού που προβλέπονται στον υπό ψήφιση νόµο.
β. Επανακαθορίζεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω η σύν-

θεση του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), που έχουν ήδη εκδοθεί ή αυτές
που θα εκδοθούν στο µέλλον µε βάση τη νέα διαδικασία.
Ως εκ τούτου υφίσταται η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου
για τον πολίτη.
γ. Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος

της αποζηµίωσης των µελών της Κεντρικής Επιτροπής
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιµασίας, καθώς
και των εµπλεκοµένων στη γραπτή δοκιµασία επαγγελ-
µατικής ισοδυναµίας, σύµφωνα µε την κείµενη σχετική
νοµοθεσία. (άρθρο 80)

12. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα του Ιδρύµατος Κρατι-
κών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Ειδικότερα: 
α. Το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται στους

αξιολογητές των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών
και οικονοµικών ενισχύσεων από το ΙΚΥ, καθώς και των
αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών
προγραµµάτων του εν λόγω φορέα καθορίζεται εφεξής
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος
(σήµερα ο ανωτέρω καθορισµός πραγµατοποιείται µε
κοινή υπουργική απόφαση).
β. Προβλέπεται η εξαίρεση του Ι.Κ.Υ. από τις διατάξεις

της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε τις δαπάνες µετακί-
νησης εντός και εκτός επικρατείας, στην περίπτωση µε-
τακίνησης του προσωπικού αυτού στο πλαίσιο προγραµ-
µάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισµούς, ιδιωτι-
κά κονδύλια, κληροδοτήµατα ή ίδιους πόρους. 

(άρθρο 81)
13.α. Θεσπίζεται η χορήγηση επιδόµατος θέσης ευθύ-

νης στους Διευθυντές: i) των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελ-
µατικών Γυµνασίων-Λυκείων ύψους 350 ευρώ, ii) των τε-
τραθέσιων και άνω Νηπιαγωγείων, ύψους 250 ευρώ. (Κα-
τά τα ισχύοντα, για τους Διευθυντές των Νηπιαγωγείων,
το εν λόγω επίδοµα ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ). 
β. Προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση χορήγηση δαπανών

µετακίνησης στον πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ε-
θνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.).
γ. Εγκρίνεται µε υπουργική απόφαση η υπερωριακή α-

πασχόληση των εκπαιδευτικών στη Μονάδα «18 ΑΝΩ»
του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) κατά το
χρονικό διάστηµα από 19.10.2016 έως 27.3.2017. 
δ. Οι διατάξεις µε τις οποίες επιτρέπεται σε οµογενείς

από την Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο, την Κωνσταντινού-
πολη, την Ίµβρο και την Τένεδο να διορίζονται σε δηµό-
σιες θέσεις και θέσεις οργανισµών δηµοσίου δικαίου χω-

ρίς να απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού ελληνι-
κής ιθαγένειας επεκτείνονται και έχουν εφαρµογή και
στους οµογενείς από την Αίγυπτο. 
ε. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες του Τµήµατος

Μελετών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υ-
λικοτεχνικής Υποδοµής της Γενικής Γραµµατείας του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
στ. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 19 του

ν.4283/2014 σχετικά µε την πληρωµή αναπληρωτών και
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού και Βοηθητικού Προσωπικού από πόρους του εθνι-
κού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων και ορίζεται ότι, η σχετική δαπάνη δύναται να βα-
ρύνει τη Συλλογική απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 µε Κωδι-
κό Έργου 2014ΣΕ0470000 του έτους 2017 µέχρι το ποσό
των 37.748.800 ευρώ και την αντίστοιχη Συλλογική Από-
φαση του έτους 2018 µέχρι το ποσό των 13.300.000 ευ-
ρώ.
ζ. Ρυθµίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις αναγνώρισης

τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της αλλοδα-
πής από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης και ιδίως σχετι-
κά µε την αναγνώριση ισοτιµίας των ως άνω τίτλων σπο-
δών εξ αποστάσεως. 
η. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την υποβολή

αίτησης για τη χορήγηση άδειας Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ-
ντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδων Ένα και Δύο και λοι-
πών µνηµονευόµενων φορέων. 
θ. Ρυθµίζονται ζητήµατα µε το περιεχόµενο του προ-

γράµµατος σπουδών των ΑΕΙ και τη διοργάνωση από αυ-
τά σπουδών σε ξένη γλώσσα.
ι. Παρατείνεται για τρία (3) ακόµη έτη (από 2 σε 5) η ε-

ξαίρεση του προσωπικού του Ευγενιδείου Θεραπευτηρί-
ου από την απαγόρευση παροχής υπηρεσιών από αυτό
σε ιδιωτικές κλινικές και λοιπούς ιδιωτικούς φορείς πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και από την εγκατάστα-
ση ιδιωτικών ιατρείων ή ιατρικών µηχανηµάτων εντός
των ανωτέρω φορέων.
ια. Ορίζεται ότι στους Καθηγητές ΑΕΙ που τελούν σε α-

ναστολή άσκησης των καθηκόντων τους περιλαµβάνο-
νται και οι Πρόεδροι του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποί-
ησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), του Ι.Κ.Υ., του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και οι
Πρόεδροι των Συµβουλίων Επιλογής Σχολικών Συµβού-
λων. (άρθρο 82)

14. Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα σχετικά µε την τριτο-
βάθµια εκπαίδευση και µεταξύ άλλων: 
α. Επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις σχετικά µε

τον ορισµό του αριθµού των εισακτέων και τη διαδικασία
επιλογής των υποψηφίων για τις Εισαγωγικές Κατευθύν-
σεις των Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. 
β. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την πρό-

σκληση επισκεπτών καθηγητών σε Σχολές των ΑΕΙ, το
περιεχόµενο του Κανονισµού των Ιδρυµάτων, την ανάθε-
ση αυτοδύναµου διδακτικού έργου στα µέλη των κατη-
γοριών Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), τη διαχείριση πό-
ρων των ΑΕΙ, σύνταξης και έγκρισης των τετραετών α-
καδηµαϊκών – αναπτυξιακών προγραµµάτων από τα ΑΕΙ,
διδασκαλίας στο Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), κ.λπ.. 
γ. Επιτρέπεται εφεξής η µετεγγραφή φοιτητών µεταξύ
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σχολών και τµηµάτων που ανήκουν στο ίδιο Α.Ε.Ι. ή/και
εδρεύουν στην ίδια Περιφέρεια, πλην των περιπτώσεων
των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
δ. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση της Διοικούσας Ε-

πιτροπής (Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.) και λοιπά θέµατα λειτουργίας αυτής (κατάργηση
πρόβλεψης ορισµού Αντιπροέδρων – αναπληρωτών του
Προέδρου της Δ.Ε. η οποία ασκεί τη διοίκηση του ιδρύ-
µατος έως την αυτοδύναµη λειτουργία του, κατά τρόπο
περισσότερο αντιπροσωπευτικό και συµµετοχικό. Ειδι-
κότερα, προβλέπεται ότι στη Δ.Ε. συµµετέχουν ως τα-
κτικά µέλη και οι Κοσµήτορες των αυτοδύναµων Σχολών
του Ε.Α.Π., καθώς και ένας εκπρόσωπος των µελών
Δ.Ε.Π. του ιδρύµατος που εκλέγεται από τα µέλη αυτής
της κατηγορίας προσωπικού µε µυστική ψηφοφορία.
ε. Προβλέπεται ότι εξαιρούνται από συγκεκριµένα

στάδια της διαδικασίας διενέργειας διαγωνισµού για το
διορισµό ή την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην πρωτο-
βάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση (προσόντα, πιστο-
ποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, αναγνώ-
ριση τίτλων σπουδών από την αλλοδαπή) οι υποψήφιοι
που κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015
εισήχθησαν σε καθηγητικές σχολές. (άρθρο 83)

15. Περιλαµβάνονται µεταβατικές διατάξεις σχετικά
µε θέµατα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Ει-
δικότερα:
α. Προβλέπεται η µετονοµασία των οργάνων διοίκη-

σης των Τ.Ε.Ι. κατ’ αντιστοιχία µε τα ισχύοντα για τα όρ-
γανα των Πανεπιστηµίων.
β. Ορίζεται ότι, οι ήδη διορισθέντες και υπηρετούντες,

έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, Γραµµα-
τείς Ιδρύµατος, συνεχίζουν να υπηρετούν και να αµείβο-
νται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση νόµου διατάξεις µέχρι τη λήξη της θη-
τείας τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31.3.2018.
γ. Ορίζεται ρητά ότι, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 29

δεν θίγουν βαθµολογικές, µισθολογικές και συνταξιοδο-
τικές διατάξεις καθώς και ειδικότερες διατάξεις για το
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) (ν. 2552/1997)
και για το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
(ν. 3391/2005), µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις.
δ. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού του Ε.Α.Π., πα-

ρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισµό, µεταξύ άλ-
λων, µε κοινή υπουργική απόφαση:

- του αριθµού και της κατανοµής των θέσεων προσω-
πικού σε κλάδους και ειδικότητες,

- της σύστασης νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και
της κατάργησης, υφιστάµενων θέσεων που πλεονάζουν
κ.λπ..
ε. Καθορίζεται η διαδικασία (δεν απαιτείται η ΠΥΣ

33/2006), για τη στελέχωση των οργανικών θέσεων του
Ε.Α.Π. που καλύπτονται µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και συνιστώνται µε την προαναφερό-
µενη κοινή υπουργική απόφαση.
Η δαπάνη της µισθοδοσίας του προσωπικού που προ-

σλαµβάνεται µε την ανωτέρω διαδικασία καλύπτεται α-
ποκλειστικά και εξ ολοκλήρου από τους ίδιους πόρους
του Ιδρύµατος. 
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόσπαση, µε-

ταφορά ή µετάταξη του εν λόγω προσωπικού σε φορέα
που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση µε βάση γενικές ή ει-
δικές διατάξεις.
στ. Παρέχεται η δυνατότητα, να επανασυνάπτονται,

µε απόφαση της Συγκλήτου, συµβάσεις προσωπικού του

Ε.Α.Π., που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 28 παρ.10 του ν. 4386/2016 (συµβάσεις ορι-
σµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων, ν. 2190/1994, ΠΥΣ 33/2006, άρθρο
9 παρ.8 του ν. 3812/2009), µέχρι την έκδοση των σχετι-
κών πινάκων επιλεγέντων από το ΑΣΕΠ και σε κάθε πε-
ρίπτωση µε ηµεροµηνία λήξης όχι µετά τις 30.4.2018. Οι
εν λόγω συµβάσεις έχουν λήξει στις 30.6.2016.

(άρθρο 84)
16. Εισάγονται µεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις σχε-

τικά µε τα λειτουργούντα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα υφιστάµενα Κέντρα Επιµόρφωσης και
Δια Βίου Μάθησης. Ειδικότερα:

α. Ορίζεται ότι, οι προτεινόµενες σχετικά µε τα Π.Μ.Σ.
διατάξεις, δεν επηρεάζουν τις ισχύουσες διατάξεις για:
i) το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π./ ν. 2552/
1997), καθώς και το Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδας
(ΔΙ.ΠΑ.Ε. / ν. 3391/2005), ii) την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Υγείας (ν. 2194/1994) και iii) την οργάνωση και λειτουρ-
γία µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών από Τµήµα-
τα και Σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πλην των
Α.Ε.Ι..
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε Π.Μ.Σ. για τα ακαδη-

µαϊκά έτη 2017 – 2018 και 2018 – 2019 και ειδικότερα ο-
ρίζεται ότι, Π.Μ.Σ. που έχουν ιδρυθεί έως τη δηµοσίευση
του υπό ψήφιση νόµου, εµπίπτουν στις διατάξεις της κεί-
µενης νοµοθεσίας.
γ. Προσδιορίζονται επιµέρους διαδικαστικά ζητήµατα

(προθεσµίες αποστολής και αναποµπής της απόφασης ί-
δρυσης Π.Μ.Σ., εφαρµογή των προτεινοµένων διατάξε-
ων και στους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει
δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νό-
µου, χρονικό πλαίσιο δηµοσιοποίησης του απολογισµού
και του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών των Α.Ε.Ι.,
κ.λπ.). (άρθρο 85)

17.α. Ορίζεται ότι, µέχρι τις τασσόµενες προθεσµίες:
α) οι καταργούµενες, κατά τα προαναφερόµενα, δοµές
(Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυµάτων και τα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης αυτών) υποχρεού-
νται να ολοκληρώνουν τα σχετικά προγράµµατα επιµόρ-
φωσης και β) τα Ιδρύµατα οφείλουν να αποστέλλουν κα-
τάλογο µε τους ως άνω µνηµονευόµενους φορείς που
διατηρούν, καθώς και µε τα προγράµµατα επιµόρφωσης
που προσφέρουν.                                          (άρθρο 86)

18. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις
σχετικά µε τους Ε.Λ.Κ.Ε. και ειδικότερα:
α. Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουρ-

γούν στα Α.Ε.Ι. έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση
νόµου εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από
τις διατάξεις του ν.4009/2011, του άρθρου 24 του
ν.4386/2016 και του υπό ψήφιση νόµου.
β. Δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνο-

λογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργούνται και εξοφλούνται
µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
(ν.4270/2014, π.δ. 80/2016 κ.λπ.), εφόσον έχουν τηρηθεί
οι προβλεπόµενες διαδικασίες, είναι νόµιµες και δεν α-
ναζητούνται ευθύνες από τα αρµόδια όργανα.
γ. Οι Γραµµατείες των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., της Εθνικής

Σχολής Δηµόσιας Υγείας και των ερευνητικών και τεχνο-
λογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, µε-
τονοµάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονοµικής και
Διοικητικής Υποστήριξης. Στις εν λόγω Μονάδες συνι-
στάται Γραφείο Ταµειακής Διαχείρισης του οικείου
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Ε.Λ.Κ.Ε., αρµόδιο για την εξόφληση των δαπανών.
δ. Για δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε. που διενεργούνται σε βά-

ρος του τρέχοντος προϋπολογισµού δεν απαιτείται έκ-
δοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη
αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες µη κανονικές.
ε. Ορίζεται ότι, η αληθής έννοια του εδαφίου α΄ της

παρ. Β΄ του άρθρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β΄ 826) είναι
ότι η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών καθορίζει και το
σύνολο των δαπανών µετακίνησης (δαπάνες διαµονής,
ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση και χιλιοµετρική απο-
ζηµίωση και λοιπές δαπάνες ταξιδιού).
στ. Πρόσθετες αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη

του προσωπικού των Α.Ε.Ι., των ερευνητικών και τεχνο-
λογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 και
των Ε.Π.Ι. έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου
δεν αναζητούνται λόγω τυχόν έλλειψης της προβλεπό-
µενης από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδειας του υπη-
ρεσιακού συµβουλίου.
ζ. Οι προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 50 έως 68

εφαρµόζονται και στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων
Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας και ισχύ-
ουν και εφαρµόζονται στους Ειδικούς Λογαριασµούς
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών και τε-
χνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.
Στους Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών φο-

ρέων δύναται να αποδοθεί διαφορετικό Α.Φ.Μ. από αυτό
του οικείου φορέα.
Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων

δ΄, ε΄, ζ΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, που
µεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολο-
γισµό του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, ύστερα
από απόφαση του Δ.Σ. του φορέα και το οποίο δεν µπο-
ρεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συ-
νόλου των εσόδων αυτών, χρησιµοποιείται για την εξυ-
πηρέτηση των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του
φορέα.
η. Οι προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 50 έως 68

επίσης, ισχύουν και εφαρµόζονται, όσον αφορά τη δια-
χείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων / προγραµµά-
των, στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του
άρθρου 13Α του ν.4310/2014 που έχουν συσταθεί ως
Ν.Π.Ι.Δ., στα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα
(Ε.Π.Ι.), στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) και στο «Ίδρυµα
Κρατικών Υποτροφιών» (Ι.Κ.Υ.). Ειδικότερα, οι επιµέ-
ρους διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 ισχύουν και εφαρ-
µόζονται, όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών
και λοιπών έργων / προγραµµάτων, στους τεχνολογι-
κούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, υπό την
οριζόµενη προϋπόθεση.
Στους εν λόγω φορείς δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις

που αφορούν τη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και δι-
οίκηση των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων έρευνας
(άρθρο 50 παρ.1 και 2 και 53) και τη συγκρότηση της Επι-
τροπής Ερευνών (άρθρο 53).
Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων

δ΄, ε΄, ζ΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51 που
µεταβιβάζεται στον τακτικό προϋπολογισµό του ερευνη-
τικού και τεχνολογικού φορέα, ύστερα από απόφαση
του Δ.Σ. του φορέα και το οποίο δεν µπορεί να υπολεί-
πεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ε-
σόδων αυτών, χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση των
λειτουργικών και λοιπών αναγκών του φορέα.
θ. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας της Γε-

νικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας

(Ε.Λ.Κ.Ε./ΓΓΕΤ), εξακολουθεί να υφίσταται και διέπεται
από τις διατάξεις του ν.4310/2014, του άρθρου 24 του
ν. 4386/2016, την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του
ν. 4452/2017 και του υπό ψήφιση νόµου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε./
ΓΓΕΤ τηρεί επενδυτικούς λογαριασµούς αποκλειστικά
στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται Υπόλογος/Δια-
χειριστής όλων των λογαριασµών που αφορούν έργα ή
και δράσεις του Τοµέα Έρευνας και Καινοτοµίας και τη-
ρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.               (άρθρο 87)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη, από τη δηµιουργία θέσεων Αντιπρυ-

τάνεων στα οριζόµενα Α.Ε.Ι. και την ως εκ τούτου κατα-
βολή εξόδων παράστασης σ’ αυτούς. Το ύψος της εν λό-
γω δαπάνης, σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, α-
νέρχεται στο ποσό των 91 χιλιάδων ευρώ, περίπου. 

(άρθρο 15)
2. Δαπάνη, από την: α) καταβολή αµοιβών σε µέλη

Δ.Ε.Π. (Καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτορες) για τη
συµµετοχή τους σε Π.Μ.Σ.. (άρθρο 36 παρ. 3) Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-
νότα (αριθµός µελών Δ.Ε.Π. που συµµετέχουν στο
Π.Μ.Σ. και δικαιούνται αµοιβής), καθώς και από την έκδο-
ση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης,
β) χορήγηση αµοιβής για υπερωριακή απασχόληση Δι-

ευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) κατά το σχολικό έτος 2016-2017. (άρ-
θρο 78 παρ.1) Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε το επι-
σπεύδον Υπουργείο ανέρχεται στο ποσό των 16,6 χιλιά-
δων ευρώ,

γ) καταβολή του ειδικού επιδόµατος τριτέκνων και πο-
λυτέκνων και στα τέκνα των οικογενειών αυτών, τα ο-
ποία φοιτούν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας
των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), 

(άρθρο 78 παρ.3)
δ) την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Κεντρι-

κής Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δο-
κιµασίας, καθώς και στους εµπλεκόµενους στη γραπτή
δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας. 

(άρθρο 80 παρ.5) 
ε) την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης και στους

Διευθυντές των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυ-
µνασίων – Λυκείων (350 ευρώ) και Νηπιαγωγείων (δια-
φορά επιδόµατος ύψους 150 ευρώ),    (άρθρο 82 παρ.1)
στ) την κατ’ εξαίρεση καταβολή εξόδων µετακίνησης

στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Συµβου-
λίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.),                                  (άρθρο 82 παρ.2) 
ζ) χορήγηση αποζηµίωσης στους εκπαιδευτικούς που

απασχολήθηκαν στη Μονάδα «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρι-
κού Νοσοκοµείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) κατά το χρονικό διά-
στηµα από 19.10.2016 έως 27.3.2017. (άρθρο 82 παρ.3)
Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από την έκδοση
σχετικής υπουργικής απόφασης, έχει προσδιοριστεί από το
επισπεύδον Υπουργείο στο ποσό των 6,6 χιλιάδων ευρώ,

3. Δαπάνη ύψους 37,7 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και
13,3 εκατοµµυρίων ευρώ για το έτος 2018, για πληρωµή
αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού. (άρ-
θρο 82 παρ.6) Η εν λόγω δαπάνη καλύπτεται από πόρους
του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
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και Θρησκευµάτων.
4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α) απασχόληση α-

νεξάρτητων εµπειρογνωµόνων και επιτροπών, από τη Γε-
νική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), για
την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαι-
ούχων για χρηµατοδότηση και την ως εκ τούτου καταβο-
λή αµοιβής στους ανωτέρω,               (άρθρο 69 παρ.9)
β) καταβολή διαφοράς µισθοδοσίας στο προσωπικό

κατηγορίας ΔΕ Τεχνίτες Εργαστηρίου µε εικοσαετή προ-
ϋπηρεσία που εντάσσεται στην κατηγορία Δ.Ε. του
Ε.Τ.Ε.Π., σε προσωποπαγείς θέσεις µε ταυτόχρονη κα-
τάργηση των θέσεων που κατέχει.      (άρθρο 76 παρ.5) 

5. Αύξηση δηµοσίων εσόδων, από την είσπραξη του
προβλεπόµενου παραβόλου που καταβάλλουν οι συµµε-
τέχοντες στις ειδικές πτυχιακές εξετάσεις που είναι κά-
τοχοι πτυχίων Α΄ και Β΄ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών
– Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία
έχουν επιβληθεί οι οριζόµενες κυρώσεις. 

(άρθρο 72 παρ.2)

ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των οικείων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγού-
µενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό - φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη, από τη: α) σύσταση υπηρεσιών πληροφό-
ρησης των φοιτητών των Α.Ε.Ι., για ζητήµατα σταδιο-
δροµίας. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά γε-
γονότα και από την έκδοση σχετικών προεδρικών δια-
ταγµάτων,                                                 (άρθρο 7 παρ.2)
β) δηµοσίευση προκηρύξεων για θέσεις υποψηφίων δι-

δακτόρων. (άρθρο 42 παρ. 1) Το ύψος της εν λόγω δαπά-
νης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός προ-
κηρυσσόµενων θέσεων, κ.λπ.),
γ) καταβολή, στα µέλη των Επιστηµονικών Συµβου-

λευτικών Επιτροπών, ηµερήσιας αποζηµίωσης, δαπανών
µετακίνησης και διαµονής. (άρθρο 44 παρ. 7) Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-
νότα (αριθµός µετακινήσεων, κ.λπ.),
δ) σύσταση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο

Αιγαίου για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων αυ-
τής, (άρθρο 75 παρ.1)
ε) την κάλυψη των επιπρόσθετων λειτουργικών εξό-

δων λόγω της κατάτµησης του Τµήµατος Μαθηµατικών
της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αι-
γαίου. (άρθρο 75 παρ.2)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από: α) τη δυνατότητα οργά-
νωσης στα Α.Ε.Ι., προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., 

(άρθρο 1)
β) την προβλεπόµενη σύσταση συλλογικών οργάνων

των Ιδρυµάτων (Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και Έρευνας, επιτροπές, οµάδες, κ.λπ.), σε
περίπτωση καταβολής αµοιβής στα µέλη αυτών, (άρθρα
30 παρ. 4, 31 παρ. 3 περ. δ΄, 34 παρ. 4, 38 παρ. 3, 39 παρ.
2, 41 παρ. 1, 44 παρ. 3, 46 παρ. 3 και 4, 48 παρ. 6 περ.
στ΄, ζ΄ και παρ. 8 περ. θ΄, 49)
γ) την καταβολή αµοιβής στους οµότιµους καθηγητές

στην περίπτωση απασχόλησης αυτών ως επιστηµονικών
υπευθύνων ερευνητικών προγραµµάτων και συµµετοχής
τους σε ερευνητικά προγράµµατα.       (άρθρο 76 παρ.6)

3. Αύξηση εσόδων, από την κατανοµή, από τους οικεί-
ους Ε.Λ.Κ.Ε., ποσοστού 30% των εσόδων του Π.Μ.Σ.,

για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των Ιδρυµά-
των. (άρθρο 37 παρ. 4) Το ύψος των εν λόγω εσόδων ε-
ξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.

4. Εξοικονόµηση δαπάνης, από την κατάργηση των υ-
φισταµένων Ινστιτούτων Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ι-
δρυµάτων και των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
αυτών, σε περίπτωση που τα ως άνω καταργούµενα Κέ-
ντρα είναι περισσότερα από αυτά που ιδρύονται (36 τον
αριθµό, ένα σε κάθε Α.Ε.Ι.) µε τις διατάξεις του υπό ψή-
φιση νόµου. (άρθρο 48 παρ. 3) Το ύψος της εν λόγω ε-
ξοικονόµησης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (α-
ριθµός ιδρυόµενων και καταργούµενων φορέων, κ.λπ.).

IΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισµού, των προϋπολο-
γισµών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και
των προϋπολογισµών των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. (φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης), κατά περίπτωση

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 108 χιλιάδων ευρώ, από την
καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης στους Προϊσταµέ-
νους των Οικονοµικών Υπηρεσιών σε κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. (36
στον αριθµό). (άρθρο 57)

2. Δαπάνη των οικείων Ε.Λ.Κ.Ε., από τη: α) χορήγηση
υποτροφιών στους φοιτητές, βάσει ακαδηµαϊκών κριτη-
ρίων. (άρθρο 35 παρ. 5) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης ε-
ξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός χορηγού-
µενων υποτροφιών) και δεν έχει προσδιοριστεί από το
αρµόδιο Υπουργείο,

β) παροχή δυνατότητας στη Μονάδα Οικονοµικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. να συνάπτει δηµό-
σιες συµβάσεις προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και έρ-
γων του Ε.Λ.Κ.Ε.. (άρθρο
58 παρ.1)

3. Δαπάνη, του κρατικού ή/και του οικείου Α.Ε.Ι. από
την καταβολή αµοιβής στους επισκέπτες-διδάσκοντες
µαθήµατα Π.Μ.Σ.. Η εν λόγω δαπάνη µπορεί να µειώνε-
ται στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες διδασκα-
λίας χωρίς αµοιβή και καταβάλλονται στους ανωτέρω
µόνο τα οδοιπορικά έξοδα. (άρθρο 36 παρ. 5) Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-
νότα (αριθµός επισκεπτών διδασκόντων, κ.λπ.) και από
την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Δαπάνη, από τη χρηµατοδότηση των Π.Μ.Σ. από τον
κρατικό προϋπολογισµό και τους λοιπούς ως άνω φο-
ρείς. (άρθρο 37 παρ. 1 περ. α΄, β΄ και στ΄)

5. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν προκήρυξη θέσης
Ερευνητή Γ΄ από το Δ.Σ. των Ερευνητικών Κέντρων, µε-
τά τη λήξη της χρηµατοδότησης από το European
Research Council (ERC). (άρθρο 69 παρ.20)

6. Αύξηση εσόδων του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., από την παρα-
κράτηση, έως 20% επί των εσόδων των έργων του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., για τη διαχείριση των πόρων του. 

(άρθρο 48 παρ. 11)
7. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων των οικείων Ε.Λ.Κ.Ε.,

από την είσπραξη τυχόν επιβαλλόµενων τελών φοίτη-
σης στα Π.Μ.Σ., τα οποία µειώνονται στην περίπτωση α-
παλλαγής από αυτά των οριζόµενων κατηγοριών φοιτη-
τών (άρθρα 32 παρ. 2 και 35 παρ. 2) Το ύψος των εν λό-
γω εσόδων, εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθ-
µός Π.Μ.Σ., στα οποία επιβάλλονται τέλη φοίτησης, ύ-
ψος τελών, αριθµός φοιτητών που δικαιούνται της απαλ-
λαγής, κ.λπ.).
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ΙV. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας εκτός της Γενικής
Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη, από τη σύναψη εκ νέου συµβάσεων προ-
σωπικού µε σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. ή µίσθωσης έργου µε ηµερο-
µηνία λήξης όχι µετά τις 30.4.2018. (άρθρο 84 παρ. 21στ)
Για τον προσδιορισµό της εν λόγω δαπάνης δεν εστάλη-
σαν στοιχεία από το επισπεύδον Υπουργείο.

2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν σύσταση νέων θέ-
σεων προσωπικού, η οποία εξαρτάται από την έκδοση
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

(άρθρο 84 παρ.21α)

V. Επί των προϋπολογισµών των Νοσοκοµείων Αρεταί-
ειο και Αιγινήτειο (Ν.Π.Δ.Δ. – Φορείς της Γενικής Κυβέρ-
νησης)

Ενδεχόµενη δαπάνη από την κάλυψη της µισθοδοσίας
επικουρικών ιατρών.                            (άρθρο 76 παρ.10)

VI. Επί του προϋπολογισµού του Παντείου Πανεπιστη-
µίου (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό – Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την: α) σύσταση Δικαστικού Γραφείου του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στο ανωτέρω
Πανεπιστήµιο για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και
της µισθοδοσίας του προσωπικού που στελεχώνει το συ-
νιστώµενο Δικαστικό Γραφείο του,               (άρθρο 77)
β) καταβολή αµοιβής σε δικηγόρους που χρησιµοποι-

ούνται από το Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
(άρθρο 77 παρ.5 και 6)

VII. Επί του προϋπολογισµού του Ιδρύµατος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ. – Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας της Γενικής Κυβέρνη-
σης)

1. Δαπάνη από την καταβολή οδοιπορικών εξόδων στο
προσωπικό του Ιδρύµατος που µετακινείται στο πλαίσιο
προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται αποκλει-
στικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισµούς,
ιδιωτικά κονδύλια, κληροδοτήµατα ή ίδιους πόρους, κατ’
εξαίρεση της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας. 

(άρθρο 81 παρ.2)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν καθορισµό, από το

Δ.Σ. του Ιδρύµατος, της αποζηµίωσης των αξιολογητών
των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών και οικονοµι-
κών ενισχύσεων από Ι.Κ.Υ., καθώς και των αιτήσεων που
υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων
του εν λόγω φορέα, σε ποσό υψηλότερο από αυτό που
καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση σήµερα.

(άρθρο 81 παρ.1) 

VΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Ιδρύµα-
τος Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛΙΔΕΚ – Ν.Π.Ι.Δ. επιχο-
ρηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω ΠΔΕ
– φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη από την: α) καταβολή αµοιβής για τρεις επι-
πλέον µήνες στους αξιολογητές των υποψήφιων προτά-
σεων προς χρηµατοδότηση από το (ΕΛΙΔΕΚ), λόγω της
παράτασης της σχετικής προθεσµίας αξιολόγησης, 

(άρθρο 69 παρ.3)
β) καταβολή του επιδόµατος θέσης ευθύνης και στο ε-

ρευνητικό προσωπικό που υπηρετεί σε αντίστοιχες θέ-
σεις των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης Επιχειρησια-
κών Προγραµµάτων,                            (άρθρο 69 παρ.10)
γ) καταβολή διαφοράς µισθοδοσίας, από 1.1.2017 και

εξής, στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες της
Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), λόγω
υπαγωγής αυτών στις διατάξεις του ν. 4472/2017. 

(άρθρο 69 παρ.14 και 15)
2. Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή διαφοράς µισθο-

δοσίας στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες της
Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), λόγω
υπαγωγής αυτών στις διατάξεις του ν. 4472/2017 (µισθο-
λογικές ρυθµίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υ-
παλλήλων) από 1.1.2017.       (άρθρο 69 παρ.14 και 15)

3. Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αµοιβής σε
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες και επιτροπές, σε περί-
πτωση που τούτο απαιτηθεί για την αξιολόγηση των προ-
τάσεων των υποψήφιων δικαιούχων για χρηµατοδότηση
από το ΕΛΙΔΕΚ.                                     (άρθρο 69 παρ.8)

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017

Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.

Χρήστος Γιαννακόπουλος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Οργάνωση και λειτουργία της α-
νώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη, από τη δηµιουργία θέσεων Αντιπρυ-
τάνεων στα οριζόµενα Α.Ε.Ι. και την ως εκ τούτου κατα-
βολή εξόδων παράστασης σε αυτούς. Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 91 χιλιάδων ευ-
ρώ, περίπου. (άρθρο 15)

2. Δαπάνη, από την: α) καταβολή αµοιβών σε µέλη
Δ.Ε.Π. (Καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτορες) για τη
συµµετοχή τους σε Π.Μ.Σ.. (άρθρο 36 παρ. 3) Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-
νότα (αριθµός µελών Δ.Ε.Π. που συµµετέχουν στο
Π.Μ.Σ. και δικαιούνται αµοιβής), καθώς και από την έκδο-
ση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης,
β) χορήγηση αµοιβής για υπερωριακή απασχόληση Δι-

ευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) κατά το σχολικό έτος 2016-2017. (άρ-
θρο 78 παρ.1) Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 16,6 χιλιάδων ευρώ,
γ) καταβολή του ειδικού επιδόµατος τριτέκνων και πο-

λυτέκνων και στα τέκνα των οικογενειών αυτών, τα ο-
ποία φοιτούν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας
των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), 

(άρθρο 78 παρ.3)
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δ) την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Κεντρικής
Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιµα-
σίας, καθώς και στους εµπλεκόµενους στη γραπτή δοκι-
µασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας.      (άρθρο 80 παρ.5) 
ε) την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης και στους

Διευθυντές των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυ-
µνασίων – Λυκείων (350 ευρώ) και Νηπιαγωγείων (δια-
φορά επιδόµατος ύψους 150 ευρώ),      (άρθρο 82 παρ.1)
στ) την κατ’ εξαίρεση καταβολή εξόδων µετακίνησης

στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Συµβου-
λίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.),                                      (άρθρο 82 παρ.2) 
ζ) χορήγηση αποζηµίωσης στους εκπαιδευτικούς που

απασχολήθηκαν στη Μονάδα «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρι-
κού Νοσοκοµείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) κατά το χρονικό διά-
στηµα από 19.10.2016 έως 27.3.2017. (άρθρο 82 παρ.3)
Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από την έκδοση
σχετικής υπουργικής απόφασης, έχει προσδιοριστεί στο
ποσό των 6,6 χιλιάδων ευρώ.

3. Δαπάνη ύψους 37,7 εκατοµµυρίων ευρώ για το έτος
2017 και 13,3 εκατοµµυρίων ευρώ για το έτος 2018, για
πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών,
καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προ-
σωπικού. (άρθρο 82 παρ.6) Η εν λόγω δαπάνη καλύπτε-
ται από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων.

4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α) απασχόληση α-
νεξάρτητων εµπειρογνωµόνων και επιτροπών, από τη Γε-
νική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), για
την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαι-
ούχων για χρηµατοδότηση και την ως εκ τούτου καταβο-
λή αµοιβής στους ανωτέρω,                  (άρθρο 69 παρ.9)
β) καταβολή διαφοράς µισθοδοσίας στο προσωπικό

κατηγορίας ΔΕ Τεχνίτες Εργαστηρίου µε εικοσαετή προ-
ϋπηρεσία που εντάσσεται στην κατηγορία Δ.Ε. του
Ε.Τ.Ε.Π., σε προσωποπαγείς θέσεις µε ταυτόχρονη κα-
τάργηση των θέσεων που κατέχει.         (άρθρο 76 παρ.5) 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των οικείων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγού-
µενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό - φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη, από τη: α) σύσταση υπηρεσιών πληροφό-
ρησης των φοιτητών των Α.Ε.Ι., για ζητήµατα σταδιο-
δροµίας. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά γε-
γονότα και από την έκδοση σχετικών προεδρικών δια-
ταγµάτων, (άρθρο 7 παρ.2)
β) δηµοσίευση προκηρύξεων για θέσεις υποψηφίων δι-

δακτόρων. (άρθρο 42 παρ. 1) Το ύψος της εν λόγω δαπά-
νης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός προ-
κηρυσσόµενων θέσεων, κ.λπ.),
γ) καταβολή, στα µέλη των Επιστηµονικών Συµβου-

λευτικών Επιτροπών, ηµερήσιας αποζηµίωσης, δαπανών
µετακίνησης και διαµονής. (άρθρο 44 παρ. 7) Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-
νότα (αριθµός µετακινήσεων, κ.λπ.),
δ) σύσταση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο

Αιγαίου για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων αυ-
τής,                                                       (άρθρο 75 παρ.1)
ε) την κάλυψη των επιπρόσθετων λειτουργικών εξό-

δων λόγω της κατάτµησης του Τµήµατος Μαθηµατικών
της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αι-
γαίου.                                                   (άρθρο 75 παρ.2)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από: α) τη δυνατότητα οργά-
νωσης στα Α.Ε.Ι., προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., 

(άρθρο 1)
β) την προβλεπόµενη σύσταση συλλογικών οργάνων

των Ιδρυµάτων (Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και Έρευνας, επιτροπές, οµάδες, κ.λπ.), σε
περίπτωση καταβολής αµοιβής στα µέλη αυτών, (άρθρα
30 παρ. 4, 31 παρ. 3 περ. δ΄, 34 παρ. 4, 38 παρ. 3, 39 παρ.
2, 41 παρ. 1, 44 παρ. 3, 46 παρ. 3 και 4, 48 παρ. 6 περ.
στ΄, ζ΄ και παρ. 8 περ. θ΄, 49)
γ) την καταβολή αµοιβής στους οµότιµους καθηγητές

στην περίπτωση απασχόλησης αυτών ως επιστηµονικών
υπευθύνων ερευνητικών προγραµµάτων και συµµετοχής
τους σε ερευνητικά προγράµµατα.        (άρθρο 76 παρ.6)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-
στώσεις των προϋπολογισµών των οικείων Α.Ε.Ι.

IΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, των προϋπολο-
γισµών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και
των προϋπολογισµών των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. (φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης), κατά περίπτωση

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 108 χιλιάδων ευρώ, από την
καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης στους Προϊσταµέ-
νους των Οικονοµικών Υπηρεσιών σε κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. (36
στον αριθµό).                                                     (άρθρο 57)

2. Δαπάνη των οικείων Ε.Λ.Κ.Ε., από τη: α) χορήγηση
υποτροφιών στους φοιτητές, βάσει ακαδηµαϊκών κριτη-
ρίων. (άρθρο 35 παρ. 5) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης ε-
ξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός χορηγού-
µενων υποτροφιών),
β) παροχή δυνατότητας στη Μονάδα Οικονοµικής και

Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. να συνάπτει δηµό-
σιες συµβάσεις προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και έρ-
γων του Ε.Λ.Κ.Ε..                                   (άρθρο 58 παρ.1)

3. Δαπάνη, του κρατικού ή/και του οικείου Α.Ε.Ι. από
την καταβολή αµοιβής στους επισκέπτες-διδάσκοντες
µαθήµατα Π.Μ.Σ.. Η εν λόγω δαπάνη µπορεί να µειώνε-
ται στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες διδασκα-
λίας χωρίς αµοιβή και καταβάλλονται στους ανωτέρω
µόνο τα οδοιπορικά έξοδα. (άρθρο 36 παρ. 5) Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-
νότα (αριθµός επισκεπτών διδασκόντων, κ.λπ.) και από
την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Δαπάνη, από τη χρηµατοδότηση των Π.Μ.Σ. από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό και τους λοιπούς ως άνω φο-
ρείς.                        (άρθρο 37 παρ. 1 περ. α΄, β΄ και στ΄)

5. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν προκήρυξη θέσης
Ερευνητή Γ΄ από το Δ.Σ. των Ερευνητικών Κέντρων, µε-
τά τη λήξη της χρηµατοδότησης από το European
Research Council (ERC).                     (άρθρο 69 παρ.20)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-

176



λογισµών των οικείων Α.Ε.Ι. και λοιπών ως άνω φορέων.
ΙV. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Ανοιχτού

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας εκτός της Γενικής
Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη, από τη σύναψη εκ νέου συµβάσεων προ-
σωπικού µε σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. ή µίσθωσης έργου µε ηµερο-
µηνία λήξης όχι µετά τις 30.4.2018. (άρθρο 84 παρ. 21στ)
Για τον προσδιορισµό της εν λόγω δαπάνης δεν εστάλη-
σαν στοιχεία από το επισπεύδον Υπουργείο.

2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν σύσταση νέων θέ-
σεων προσωπικού, η οποία εξαρτάται από την έκδοση
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης

(άρθρο 84 παρ.21α)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισµού του Ε.Α.Π..

V. Επί των προϋπολογισµών των Νοσοκοµείων Αρεταί-
ειο και Αιγινήτειο (Ν.Π.Δ.Δ. – Φορείς της Γενικής Κυβέρ-
νησης)

Ενδεχόµενη δαπάνη από την κάλυψη της µισθοδοσίας
επικουρικών ιατρών, η οποία θα αντιµετωπισθεί από τις
πιστώσεις των προϋπολογισµών των ανωτέρω Νοσοκο-
µείων.                                                    (άρθρο 76 παρ.10) 

VI. Επί του προϋπολογισµού του Παντείου Πανεπιστη-
µίου (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό – Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την: α) σύσταση Δικαστικού Γραφείου του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στο ανωτέρω
Πανεπιστήµιο για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και
της µισθοδοσίας του προσωπικού που στελεχώνει το συ-
νιστώµενο Δικαστικό Γραφείο του,                   (άρθρο 77)
β) καταβολή αµοιβής σε δικηγόρους που χρησιµοποι-

ούνται από το Πάντειο Πανεπιστήµιο. (άρθρο 77 παρ.5
και 6)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού του ανωτέρω Πανεπιστηµίου.

VII. Επί του προϋπολογισµού του Ιδρύµατος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ. – Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας της Γενικής Κυβέρνη-
σης)

1. Δαπάνη από την καταβολή οδοιπορικών εξόδων στο
προσωπικό του Ιδρύµατος που µετακινείται στο πλαίσιο
προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται αποκλει-
στικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισµούς,
ιδιωτικά κονδύλια, κληροδοτήµατα ή ίδιους πόρους, κατ’
εξαίρεση της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας. 

(άρθρο 81 παρ.2) 
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν καθορισµό, από το

Δ.Σ. του Ιδρύµατος, της αποζηµίωσης των αξιολογητών
των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών και οικονοµι-
κών ενισχύσεων από Ι.Κ.Υ., καθώς και των αιτήσεων που
υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων
του εν λόγω φορέα, σε ποσό υψηλότερο από αυτό που
καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση σήµερα.

(άρθρο 81 παρ.1) 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισµού του Ι.Κ.Υ.

VΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Ιδρύµα-
τος Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛΙΔΕΚ – Ν.Π.Ι.Δ. επιχο-
ρηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω ΠΔΕ
– φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη από την: α) καταβολή αµοιβής για τρεις επι-
πλέον µήνες στους αξιολογητές των υποψήφιων προτά-
σεων προς χρηµατοδότηση από το (ΕΛΙΔΕΚ), λόγω της
παράτασης της σχετικής προθεσµίας αξιολόγησης, 

(άρθρο 69 παρ.3) 
β) καταβολή του επιδόµατος θέσης ευθύνης και στο ε-

ρευνητικό προσωπικό που υπηρετεί σε αντίστοιχες θέ-
σεις των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης Επιχειρησια-
κών Προγραµµάτων,                              (άρθρο 69 παρ.10)

γ) καταβολή διαφοράς µισθοδοσίας, από 1.1.2017 και
εξής, στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες της
Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), λόγω
υπαγωγής αυτών στις διατάξεις του ν. 4472/2017.

(άρθρο 69 παρ.14 και 15)
2. Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή διαφοράς µισθο-

δοσίας στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες της
Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), λόγω
υπαγωγής αυτών στις διατάξεις του ν. 4472/2017 (µισθο-
λογικές ρυθµίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υ-
παλλήλων) από 1.1.2017.           (άρθρο 69 παρ.14 και 15)

3. Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αµοιβής σε
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες και επιτροπές, σε περί-
πτωση που τούτο απαιτηθεί για την αξιολόγηση των προ-
τάσεων των υποψήφιων δικαιούχων για χρηµατοδότηση
από το ΕΛΙΔΕΚ.                                       (άρθρο 69 παρ.8)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-
στώσεις του προϋπολογισµού του Ελληνικού Ιδρύµατος
Έρευνας και Καινοτοµίας.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος Κ. Γαβρόγλου
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