
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Στο Σχέδιο Νόµου  

«Ρυθµίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

Α. Επί της αρχής του σχεδίου νόµου. 

Η παιδεία είναι κινητήρια δύναµη για την πολιτισµική ανάπτυξη, αφού η επένδυση 

σε ανθρώπινο κεφάλαιο αποδεδειγµένα παράγει σηµαντικά πολιτιστικά και 

οικονοµικά οφέλη. Αδιαµφισβήτητη είναι επίσης η συµβολή ενός ορθολογικά 

δοµηµένου και ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήµατος στην εµπέδωση της 

δηµοκρατίας, της κοινωνικής ισότητας, της αλληλεγγύης, στην αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής και την κοινωνική ευηµερία. 

Στη δύσκολη οικονοµικά περίοδο που διανύει η χώρα, είναι επιτακτική η ανάγκη 

να διασφαλίζεται µε κάθε τρόπο  η εκπλήρωση της ακαδηµαϊκής αποστολής των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), αλλά και η απρόσκοπτη πρόσβαση 

στην εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τις  οικονοµικές τους 

δυνατότητες. 

Το παρόν σχέδιο νόµου συντάχθηκε µε όραµα ένα πρότυπο ανώτατης εκπαίδευσης 

που υπερβαίνει τις χρόνιες 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 

ανταποκρίνεται 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 σήµερα τα Α.Ε.Ι είναι οι πολλές 

ταχύτητες ανάπτυξής τους, γεγονός που δηµιουργεί  προβλήµατα ως προς την 

εφαρµογή ενιαίων πολιτικών στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και αναπαράγει 

τις περιφερειακές ανισότητες. Το πρόβληµα αυτό είναι ιδιαιτέρως εµφανές στο 

πλαίσιο λειτουργίας του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπου τίθεται πλέον σε αµφιβολία 

η αρχή της γενικής ελευθερίας προσβάσεως στην παιδεία. 

Επίσης τίθεται επιτακτικά η αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών καθιερωµένων 

ιεραρχιών και οµάδων συµφερόντων εντός των ΑΕΙ. Υπό τις συνθήκες που 



επικρατούν σήµερα, τα Α.Ε.Ι. αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο διαστρέβλωσης του 

δηµόσιου χαρακτήρα τους, για 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 συµβάλλει, µεταξύ άλλων και στην επίλυση ζητηµάτων 

που σχετίζονται µε τη γεωγραφική αποµόνωση επιµέρους µονάδων, σε συνδυασµό µε 

τον κατακερµατισµό ή τις εκτεταµένες αλληλεπικαλύψεις των ακαδηµαϊκών και 

ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη σχετικά περιορισµένη αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσµάτων και τα ελλείµµατα 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 σηµαντικότερα και βαθύτερα πολιτικά διακυβεύµατα και 

δεν µπορούµε να τις διαχειριστούµε ως ένα τεχνοκρατικό και πολιτικά ουδέτερο 

ζήτηµα.    

Με αυτά τα δεδοµένα, το νοµοσχέδιο συνιστά µια ολοκληρωµένη θεσµική 

παρέµβαση στην οργάνωση των Α.Ε.Ι., λαµβάνοντας υπόψη και τις επεξεργασίες του 

εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία και των διαβουλεύσεων στην 

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Το νοµοσχέδιο κεφαλαιοποιεί 

προηγούµενες νοµοθετικές επεξεργασίες και ενσωµατώνει τα αιτήµατα ενός µεγάλου 

µέρους της ακαδηµαϊκής κοινότητας, αξιοποιώντας τον ευρύ, γόνιµο και πρωτότυπο 

διάλογο που αναπτύχθηκε. Επιχειρείται να θεσµοθετηθούν οι αναγκαίες 

µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των υφιστάµενων προβληµάτων στοχεύοντας 

ιδίως στο δηµοκρατικό, αποτελεσµατικό και ανοιχτό ως προς την κοινωνία τρόπο 

διοίκησης των  Α.Ε.Ι., στη ρύθµιση λειτουργικών 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 ανάπτυξη του ενιαίου χώρου 

ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας σε επίπεδο Περιφέρειας, στον εξορθολογισµό της 

λειτουργίας των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των 

διδακτορικών σπουδών, στη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ., στη 

διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά και στην ενίσχυση της κριτικής 

αποτίµησης των προγραµµάτων σπουδών, µε στόχο τη διαρκή αναβάθµισή τους. 

Τα παραπάνω µπορούν να συνοψισθούν στους εξής βασικούς άξονες:  



α) την εισαγωγή καινοτόµων διαδικασιών που στοχεύουν στην ακαδηµαϊκή 

αναβάθµιση και την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου των Α.Ε.Ι.,  

β) ρυθµίσεις για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων διοίκησης 

και την εµπέδωση της δηµοκρατίας 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 θεσµού των περιφερειακών 

Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε). Τα 

Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελούν ένα όργανο ευρύτερο των Συµβουλίων Ιδρύµατος των ΑΕΙ 

που δεν κατάφεραν να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν, µε 

περισσότερα εχέγγυα ανεξαρτησίας, και πρόσθετη αρµοδιότητα την προαγωγή της 

ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας σε συνάρτηση µε την ερευνητική και 

αναπτυξιακή πολιτική του κάθε ιδρύµατος και της κάθε Περιφέρειας. 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 προοπτική που συνάδει µε το ευρωπαϊκό ακαδηµαϊκό 

κεκτηµένο. Παράλληλα, χωρίς να επιβάλλουν αναπτυξιακές στρατηγικές σε κάθε 

ίδρυµα, ενισχύουν την από κοινού και κατόπιν συναίνεσης χάραξη στρατηγικών 

ανάπτυξης, όχι στα στενά πλαίσια ενός και µόνον ιδρύµατος, αλλά συνολικά για όλα 

τα ιδρύµατα της περιφέρειας, προωθώντας εν τοις πράγµασι την ώσµωση, την 

συνέργεια και την εξωστρέφεια. 

Στον ίδιο άξονα της ακαδηµαϊκής αναβάθµισης εντάσσεται και η διασφάλιση της 

ακαδηµαϊκότητας των Π.Μ.Σ., η διαφάνεια και ο εξορθολογισµός στους 

προϋπολογισµούς τους, ο περιορισµός της ιδιοποίησης των πόρων των Π.Μ.Σ., η 

δυνατότητα δωρεάν φοίτησης σε όσα Π.Μ.Σ. απαιτούν τέλη φοίτησης, µε βασική 

αρχή ότι κανένας φοιτητής δεν θα αποκλείεται από τις µεταπτυχιακές σπουδές για 

οικονοµικούς λόγους και παράλληλα η ενίσχυση των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς 

τέλη φοίτησης. Ενισχύονται επίσης οι διαδικασίες αξιολόγησης των Π.Μ.Σ., 

παράλληλα και ενισχυτικά όσων ήδη προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

Ακόµη, προβλέπεται η θεσµοθέτηση των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών 

µεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από τα πενταετή προγράµµατα σπουδών  

και η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ρύθµιση των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων των αποφοίτων από Τµήµατα τεχνολογικών κατευθύνσεων των Τ.Ε.Ι., 

ώστε να καταστεί δυνατό να αρθεί ένα σηµαντικό µακροχρόνιο πρόβληµα που έχει 



σοβαρές κοινωνικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις. Επίσης επιχειρείται η ενίσχυση 

της µεταλυκειακής εκπαίδευσης µε την δηµιουργία στα Α.Ε.Ι. διετών προγραµµάτων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελµατικών 

Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώµατα επιπέδου 5 του 

Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.  

Στον δεύτερο άξονα εντάσσονται η εκλογή Αντιπρυτάνεων µε ξεχωριστό 

ψηφοδέλτιο και µονοσταυρία για την καλύτερη αντιπροσώπευση των µελών του 

προσωπικού στα όργανα διοίκησης, ο ορισµός συγκεκριµένου αριθµού και 

αρµοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων, η συµµετοχή όλων των µελών της ακαδηµαϊκής 

κοινότητας στα όργανα διοίκησης, η επαναφορά του ακαδηµαϊκού ασύλου, η 

επαναφορά του Πρυτανικού Συµβουλίου, η ενίσχυση της ακαδηµαϊκής λειτουργίας 

των Κοσµητειών και των Κοσµητόρων.  

Στον τρίτο άξονα εντάσσονται διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και 

την αύξηση της αυτοδιοίκησης των ιδρυµάτων σε ζητήµατα καθηµερινής 

λειτουργίας. 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 υπηρεσίες 

καθαριότητας, φύλαξης, µίσθωσης µεταφορικών µέσων για µεταφορά φοιτητών και 

συντήρησης εγκαταστάσεων, µε στόχο τον περιορισµό ή την παύση των εργολαβιών. 

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 παρ. 1 του άρθρου 1 ορίζεται ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούµενα, που 

εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

Στις παρ. 2 και 3 αναλύονται οι δύο παράλληλοι τοµείς που λειτουργούν στα 

Α.Ε.Ι., ο πανεπιστηµιακός και ο τεχνολογικός.  



Τέλος, στην παρ. 4 ορίζεται ότι τα Α.Ε.Ι. µπορούν να διοργανώνουν διετή 

προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των 

Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώµατα 

επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, προκειµένου τα ίδια 

τα Ιδρύµατα να προετοιµάζουν τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. και να τους παρέχουν 

επιστηµονικές, τεχνικές και επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν σε 

επαγγέλµατα, τα οποία αλλάζουν και διαµορφώνονται συνεχώς εξαιτίας της 

τεχνολογικής εξέλιξης. 

 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 
Στο άρθρο 2 διατυπώνονται οι βασικοί ορισµοί του νόµου, προς διευκόλυνση του 

αναγνώστη του νοµοσχεδίου.  

 
 

Άρθρο 3 
Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες 

Η παρ. 1 του άρθρου 3 αναφέρεται στην συνταγµατικά κατοχυρωµένη 

ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα, στη διδασκαλία, στην ελεύθερη έκφραση και 

διακίνηση ιδεών.   

Με την παρ. 2 αναγνωρίζεται το ακαδηµαϊκό άσυλο και ορίζεται ότι επιτρέπεται η 

επέµβαση δηµόσιας δύναµης στους χώρους των Α.Ε.Ι. αυτεπαγγέλτως στις 

περιπτώσεις κακουργηµάτων και εγκληµάτων κατά της ζωής, ενώ το Πυροσβεστικό 

Σώµα µπορεί να επέµβει οποτεδήποτε, χωρίς απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 

 
 
 
Άρθρο 4 
Αποστολή των Α.Ε.Ι. 

 Με την παρ. 1 του άρθρου 4 καθορίζεται η αποστολή των Α.Ε.Ι., η οποία εκτός 

από την εκπαίδευση και την έρευνα περιλαµβάνει και τη δια βίου µάθηση µε 

σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, περιλαµβανοµένης και της διδασκαλίας από 

απόσταση, την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των φοιτητών, 

τη συνεργασία των Ιδρυµάτων µε ερευνητικά κέντρα τηρώντας τις αρχές της 

ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία, της ερευνητικής και επιστηµονικής 

δεοντολογίας, 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 παρ. 2 και 3 αναλύονται τα πλαίσια στα οποία δίνουν µεγαλύτερη έµφαση τα 

Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι. και οι αρχές βάσει των οποίων τα Ιδρύµατα εκπληρώνουν 

την αποστολή τους. 

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι αρχές και οι κανόνες λειτουργίας των Ιδρυµάτων 

αναλύονται στον Οργανισµό 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 προεδρικού διατάγµατος.  

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων πριν 

την υποβολή πρότασης για την έκδοση προεδρικού διατάγµατος πρέπει να έχει 

ζητήσει τη γνώµη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Συγκλήτου του οικείου 

Ιδρύµατος, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν τη γνώµη τους εντός τριάντα (30) 

εργάσιµων ηµερών, προθεσµία η οποία µπορεί να παραταθεί µόνον για εξαιρετικούς 

λόγους. 

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι στο ανωτέρω προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται όλες οι 

προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι λεπτοµέρειες που συνδέονται µε την ίδρυση, 

συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, µεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι.. 

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι το νέο Ίδρυµα υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις 

υποχρεώσεις των συγχωνευοµένων Ιδρυµάτων, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες 

και η Σύγκλητός του είναι αρµόδια να εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισµό 

του τελικού οικονοµικού απολογισµού 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. 



Στην παρ. 1 του άρθρου 6 ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αποκτούν 

αυτοδυναµία τα µη αυτοδύναµα Α.Ε.Ι..  

Στην παρ. 2 προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευµάτων, µε την οποία ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

αυτοδυναµία του οικείου Α.Ε.Ι.. 

 

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

Άρθρο 7  
Οργανισµός 

 Με την παρ. 1 του άρθρου 7 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης προεδρικού 

διατάγµατος, µε το οποίο εγκρίνεται ο Οργανισµός κάθε Ιδρύµατος.  

Με την παρ. 2 ο Οργανισµός περιορίζεται στην οργανωτική δοµή και λειτουργία 

του Ιδρύµατος, καθώς εκτιµάται ότι πρέπει να αποτυπώνει την οργανωτική και την 

διοικητική δοµή του Ιδρύµατος και των µονάδων του, δηλαδή να έχει την αντίστοιχη 

λειτουργία οργανογράµµατος, πολύ περισσότερο αφού δεν εκδόθηκαν µέχρι σήµερα 

Οργανισµοί των Α.Ε.Ι.. Κρίθηκε σκόπιµο όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα, τα οποία είχαν 

ενσωµατωθεί σε αυτόν µε προηγούµενους νόµους, να ρυθµίζονται στον Εσωτερικό 

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 υποβάλλουν την πρότασή τους για τον Οργανισµό, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο.  

 
 

Άρθρο 8  
Εσωτερικός Κανονισµός 

Με το παρόν σχέδιο νόµου δίνεται µεγάλο εύρος στον Εσωτερικό Κανονισµό, 

προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερη ευελιξία και αυτονοµία στα Ιδρύµατα. Με την 

παρ. 1 του άρθρου 8 ρυθµίζονται τα ζητήµατα του Εσωτερικού Κανονισµού των 

Ιδρυµάτων, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση του Πρύτανη και γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου και δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Με την παρ. 2 ρυθµίζονται θέµατα εσωτερικής λειτουργίας των Ιδρυµάτων, τα 

οποία µέχρι τώρα ρυθµιζόταν από τον Οργανισµό, όπως είναι ενδεικτικά τα 



καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των καθηγητών, τα κριτήρια απονοµής των 

τίτλων του Επίτιµου Διδάκτορα, του Οµότιµου και Επίτιµου Καθηγητή, τα θέµατα 

επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού 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 ταχύρρυθµη διδασκαλία ύλης εξαµήνου και άλλα θέµατα, 

προκειµένου 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 Εσωτερικού Κανονισµού κάθε 

Σχολή και Τµήµα µπορεί να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος 

εγκρίνεται 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 δυνατή η ίδρυση Σχολής µε λιγότερα από δύο (2) 

Τµήµατα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα µονοτµηµατικής 

Σχολής πρέπει να αιτιολογείται ειδικά 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, συγχώνευση, κατάτµηση, 

µετονοµασία και µεταβολή έδρας Σχολής, Τµήµατος ή Τοµέα Α.Ε.Ι..  



Στην παρ. 1 ορίζεται ότι µε προεδρικό διάταγµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

παρ. 1 έως 3 του άρθρου 5, πραγµατοποιείται η ίδρυση ή η κατάργηση Σχολής ή 

Τµήµατος. 

Στις παρ. 2 και 3 ορίζεται ότι συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία και 

µεταβολή έδρας Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι. πραγµατοποιείται µε απόφαση του 

Υπουργού 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 απόφαση της 

Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης του οικείου 

Τµήµατος, καθώς θεωρήθηκε ότι το σχετικό ζήτηµα αποτελεί εσωτερική υπόθεση του 

οικείου Α.Ε.Ι..   

Τέλος, µε την παρ. 5 ορίζεται ότι ιδρύονται Κατευθύνσεις Προχωρηµένου 

Εξαµήνου και καταργούνται οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και Κατευθύνσεις 

Προχωρηµένου Εξαµήνου σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι., καθώς δεν είναι πλέον 

δυνατό να ιδρυθούν νέες Εισαγωγικές Κατευθύνσεις. Η κατάργησή τους γίνεται µε 

προεδρικό διάταγµα, ενώ συγχωνεύονται, κατατέµνονται ή µετονοµάζονται µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την 

παρ. 3. 

 

 
Άρθρο 11  
Αυτοδυναµία Τµηµάτων 

Με την παρ. 1 του άρθρου 11 ορίζεται ότι τα Τµήµατα των Α.Ε.Ι. αποκτούν 

αυτοδυναµία υπό δύο προϋποθέσεις: όταν υπηρετούν σε αυτά οκτώ (8) καθηγητές, εκ 

των οποίων δύο (2) είναι πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και όταν έχουν 

εγγραφεί φοιτητές.  

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι εφαρµόζονται αναλογικά, όσον αφορά στην 

αυτοδυναµία των Τµηµάτων, τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 που αφορά 

στην αυτοδυναµία των Ιδρυµάτων. 

 

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



 
Άρθρο 12  
Όργανα του Ιδρύµατος 

Στο άρθρο 12 απαριθµούνται τα όργανα του Ιδρύµατος, τα οποία είναι η 

Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµβούλιο, ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις.. 

Μεταξύ των πολυπρόσωπων οργάνων δεν περιλαµβάνεται πια το Συµβούλιο, το 

οποίο καταργείται. Επίσης, µε το παρόν σχέδιο νόµου επανέρχεται ο θεσµός των 

Αντιπρυτάνεων, 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 όσων προβλέπονται στον Οργανισµό και στον 

Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος. Ενδεικτικά, µεταξύ των αρµοδιοτήτων της 

είναι η χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύµατος, έχει τη γενική 

εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι., διατυπώνει σύµφωνη γνώµη προς τον Πρύτανη 

για την κατανοµή του συνόλου των πιστώσεων των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, 

εγκρίνει τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό, τον ετήσιο τακτικό 

οικονοµικό προϋπολογισµό, τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων και της εν 

γένει λειτουργίας του Ιδρύµατος, τον Κανονισµό όλων των κύκλων σπουδών, καθώς 

και το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών του Ιδρύµατος.   

Τέλος, µε την παρ. 3 δίνεται η δυνατότητα στα Ιδρύµατα, µετά από απόφαση της 

Συγκλήτου, να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης µεταφορικών µέσων για µεταφορά 

φοιτητών, συµβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών 

τους, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των 

ειδικότερων αναγκών τους, προκειµένου αυτά να αντιµετωπίσουν καθηµερινά 

λειτουργικά τους προβλήµατα µε µεγαλύτερη 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 Εσωτερικού Κανονισµού, καθώς και η 

οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος.  

 Στην παρ. 3 ορίζεται ότι όλες οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συµβουλίου 

κοινοποιούνται εντός µηνός 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 προϋποθέσεις και τα κωλύµατα για τη 

συµµετοχή στη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων. Η θητεία τους 

ορίζεται για τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά έτη, ανεξάρτητα από το αν η εκλογή 

ολοκληρώθηκε κανονικά ή ακυρώθηκε και επαναλήφθηκε ή για οπουδήποτε λόγο 

έλαβε χώρα µετά την 1η Σεπτεµβρίου του οικείου ακαδηµαϊκού έτους.  Επανέρχεται ο 

θεσµός των Αντιπρυτάνεων µε θητεία, η οποία ακολουθεί τη θητεία του Πρύτανη. Ο 

τοµέας ευθύνης τους και οι επιµέρους 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 εγκύρων ψήφων για την ανάδειξη Πρύτανη και 

Αντιπρυτάνεων. 

Στις παρ. 4 και 5 προβλέπεται ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης για την ανάδειξη 

των εν λόγω µονοπρόσωπων οργάνων, καθώς και της υποβολής των αιτήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Στις παρ. 6 έως 9 αναλύεται η εκλογική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 

για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, µε ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Οι εκλογές 

γίνονται µε κάλπη, ενώ χρησιµοποιείται η ηλεκτρονική ψήφος σε περίπτωση άγονης 

εκλογικής διαδικασίας για άλλους λόγους πλην της ισοψηφίας ή της µη επίτευξης 

απόλυτης πλειοψηφίας.  

Στην παρ. 10 προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την εκλογή του 

Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων. 

Στην παρ. 11 προβλέπεται ότι ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις µπορούν 

παράλληλα µε το αξιώµατός τους να κατέχουν 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 αντιµετώπισης 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, έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των 

υπηρεσιών, εκπροσωπεί το Ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί την 

Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συµβούλιο και οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, µετέχει στις 

συνεδριάσεις 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 Σχολής, ενώ στην παρ. 2 

προβλέπεται ότι τα ανωτέρω όργανα επικουρούνται από Γραµµατεία, η οποία 

υπάγεται απευθείας στον Κοσµήτορα.   

 

 
Άρθρο 17  
Γενική Συνέλευση Σχολής 

Στήν παρ. 1 του άρθρου 17 καθορίζεται η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της 

Σχολής, ενώ στην παρ. 2 ορίζονται οι αρµοδιότητές της. 

 
 
 
Άρθρο 18  
Κοσµητεία 

Στις παρ. 1 και 2 καθορίζεται η σύνθεση της Κοσµητείας γενικά και σε περίπτωση 

που η Σχολή λειτουργεί ως Μονοτµηµατική. 

Στην παρ. 3 απαριθµούνται οι αρµοδιότητες της Κοσµητείας, οι οποίες ενδεικτικά 

είναι η γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τµηµάτων της, η 

κατανοµή των κονδυλίων του τακτικού προϋπολογισµού στα Τµήµατα και η πρόταση 

προς τη Σύγκλητο δηµιουργίας νέων θέσεων καθηγητών µετά από εισήγηση των 

Συνελεύσεων των οικείων Τµηµάτων.  



 
 
Άρθρο 19  
Κοσµήτορας 

Με την παρ. 1 του άρθρου 19 ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κωλύµατα  

συµµετοχής στη διαδικασία ανάδειξης Κοσµήτορα. 

Με τις παρ. 2, 3 και 4 ορίζεται το εκλεκτορικό σώµα, το αρµόδιο όργανο για την 

έκδοση προκήρυξης και η υποβολή 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 παράλληλα µε το αξίωµά του 

να κατέχει µόνο τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου, 

καθώς και το ασυµβίβαστο µε κάθε άλλη επαγγελµατική ενασχόληση.  

Στις παρ. 9 και 10 προβλέπεται ο τρόπος αντιµετώπισης ζητηµάτων που 

ανακύπτουν σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται προσωρινά, παραιτηθεί 

εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του Κοσµήτορα, καθώς και η 

έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Στην παρ. 11 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Κοσµήτορα.  

Τέλος, στην παρ. 12 προβλέπεται ότι ο ίδιος ο Κοσµήτορας συντάσσει ετησίως 

έκθεση απολογισµού του έργου του, την οποία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση της 

Σχολής. 

 
 

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. 

 

Άρθρο 21  
Συνέλευση Τµήµατος 

Στην παρ. 1 του άρθρου 21 καθορίζεται η σύνθεση της Συνέλευσης Τµήµατος. 

Στην παρ. 2 απαριθµούνται οι αρµοδιότητες της Συνέλευσης Τµήµατος, όπως 

ενδεικτικά είναι ο καθορισµός του γνωστικού αντικειµένου κάθε Τοµέα, ο ορισµός 



Διευθυντή Τοµέα όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, η κατάρτισης, η αναθεώρηση ή 

η κατάργηση των προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος και η κατανοµή του 

διδακτικού έργου.  

 
 
Άρθρο 22  
Διοικητικό Συµβούλιο 

Με την παρ. 1 του άρθρου 22 ορίζεται ότι το Διοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Εσωτερικό 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 Συµβουλίου σε περίπτωση 

που προβλεφθεί η λειτουργία του στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος. 

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου είναι η 

εισήγηση στη Συνέλευση του Τµήµατος ζητηµάτων αρµοδιότητας του, σε περίπτωση 

που προβλεφθεί η λειτουργία του στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος. 

 
 

Άρθρο 23  
Πρόεδρος Τµήµατος 
 
Με την παρ. 1 του άρθρου 23 ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στη 

διαδικασία ανάδειξης Προέδρου 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 προκήρυξης για την ανάδειξη των 

εν λόγω µονοπρόσωπων οργάνων. 

Στην παρ. 5 προβλέπεται ο χρόνος υποβολής αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τα αξιώµατα Προέδρου 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 παράλληλα µε το αξίωµά τους να κατέχουν µόνο τις 

θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου, καθώς και ότι 



οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική ενασχόληση είναι ασυµβίβαστη µε τα εν λόγω 

αξιώµατα.  

Στις παρ. 11 και 12 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου Τµήµατος και 

Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος., όπως ενδεικτικά ότι προΐσταται των υπηρεσιών 

του Τµήµατος και εποπτεύει την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και την τήρηση 

των νόµων, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού, µεριµνά για την 

εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών 

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 υποχρεούται να ενηµερώνει τη Συνέλευση για τις 

συζητήσεις 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) καθηγητές ή 

υπηρετούντες λέκτορες 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 συντονισµός του έργου του Τοµέα σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις 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 προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στη 

διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Τοµέα. 

Με την παρ. 2 προβλέπεται ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης για την ανάδειξη 

του εν λόγω µονοπρόσωπου οργάνου. 

Με την παρ. 3 ορίζεται το εκλεκτορικό σώµα για την ανάδειξη Διευθυντή Τοµέα. 

Στην παρ. 4 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Διευθυντή Τοµέα, οι οποίες ενδεικτικά 

είναι η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα, η κατάρτιση της ηµερήσιας 

διάταξης, η µέριµνα για την εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του 

Τοµέα, καθώς και η εισήγηση των θεµάτων για τα οποία δεν έχει οριστεί ως 

εισηγητής άλλο µέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα. 

Στην παρ. 5 προβλέπεται η αναπλήρωση του Διευθυντή Τοµέα σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύµατος. 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

Άρθρο 28 
Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέµατα 

Με την παρ. 1 του άρθρου 28 ορίζεται ότι τα Εργαστήρια και οι Κλινικές 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 τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισµού των Εργαστηρίων και των 

Κλινικών. 



Στις παρ. 4 και 5 προβλέπονται οι διαδικασίες τοποθέτησης και µετακίνησης των 

καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων, καθώς και των µελών του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). 

Στις παρ. 6 και 7 προβλέπονται οι διαδικασίες τοποθέτησης των καθηγητών, των 

υπηρετούντων λεκτόρων, των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και η 

κατανοµή των οργάνων και του εξοπλισµού σε περίπτωση κατάργησης, κατάτµησης 

ή συγχώνευσης των Εργαστηρίων και των Κλινικών. 

Στην παρ. 8 προβλέπεται ότι τα Μουσεία ανήκουν σε Τοµέα, Τµήµα, Σχολή ή 

Α.Ε.Ι. και εφαρµόζονται αναλογικά οι παρ. 1 έως 7. 

Στην παρ. 9 προβλέπεται ότι τα Γυµναστήρια ανήκουν σε Σχολή ή Α.Ε.Ι. και 

εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 1 έως 7.  

Στην παρ. 10 προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή των παρ. 1 έως 7 και για το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.). 

Στην παρ. 11 προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος, µετά από πρόταση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, στο οποίο θα καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών των Εργαστηρίων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.  

Τέλος, στην παρ. 12 προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης Κλινικών και 

Εργαστηρίων σε Νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) µετά από 

έκδοση απόφασης των Υπουργών Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

υπό προϋποθέσεις, καθώς και το ότι το πανεπιστηµιακό προσωπικό που υπηρετεί σε 

Κλινικές, Εργαστήρια και ειδικές µονάδες εγκατεστηµένες σε Νοσοκοµεία του 

Ε.Σ.Υ. υπάγονται στη δικαιοδοσία και τον ιεραρχικό έλεγχο των αρµόδιων οργάνων 

του Νοσοκοµείου, καθώς βρίσκονται σε οργανική σχέση µε αυτό. 

 

 

Άρθρο 29 
Διευθυντής Εργαστηρίου, Κλινικής, Μουσείου και Γυµναστηρίου 

Στην παρ. 1 του άρθρου 29 προβλέπονται η θητεία και οι προϋποθέσεις για την 

πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής, τα κωλύµατα, καθώς και 

η σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπλήρωσή του. 

Στις παρ. 2 και 3 αναλύεται η εκλογική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για 

την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής που ανήκει Τοµέα, Τµήµα ή Σχολή. 



Στην παρ. 4 προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή των παρ. 1 και 2 για την ανάδειξη 

Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής εγκατεστηµένων σε Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ., 

καθώς και η αναπλήρωσή του σε περίπτωση που κηρυχθεί άγονη η διαδικασία 

προκήρυξης της εν λόγω θέσης. 

Τέλος, µε την παρ. 5 προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή των παρ. 1 έως 3 και για 

την πλήρωση της θέσης Διευθυντή Μουσείων και Γυµναστηρίων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Άρθρο 30 

Στην παρ. 1 ορίζεται η έννοια και ο σκοπός των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.). 

Στις παρ. 2 και 3 προβλέπεται η οργάνωση Π.Μ.Σ. µόνο σε αυτοδύναµα Τµήµατα ή 

µε συνεργασία µη αυτοδύναµων και αυτοδύναµων και ορίζεται ρητά ότι Π.Μ.Σ. δεν 

επιτρέπεται να οργανώνονται αποκλειστικά µε µέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι διδακτορικές σπουδές οργανώνονται σε αυτοδύναµα ή µη 

Τµήµατα Πανεπιστηµίων. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικής 

διατριβής και από καθηγητές µη αυτοδύναµων τµηµάτων. 

Στις παρ. 5 και 6 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, ενώ ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων ασκεί τη συνταγµατικά προβλεπόµενη εποπτεία σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα επόµενα άρθρα και τις λοιπές κείµενες διατάξεις. 

 

Άρθρο 31 

Στην παρ. 1 ορίζονται τα αρµόδια όργανα για τη διοίκηση των Π.Μ.Σ. και των 

διδακτορικών σπουδών. 

Στις  παρ. 2 και 3 κατανέµονται οι αρµοδιότητές τους. 

Στην τέταρτη παράγραφο ορίζονται τα αρµόδια όργανα σε περίπτωση 

διατµηµατικού ή διιδρυµατικού Π.Μ.Σ. ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής µε 

συνεπίβλεψη.  

Στην πέµπτη παράγραφο ορίζονται τα σχετικά µε τη σύνθεση της Συντονιστικής 



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

Στην έκτη παράγραφο ορίζονται τα σχετικά µε το Διευθυντή Π.Μ.Σ., τα αναγκαία 

προσόντα για την εκλογή, η θητεία του και οι αρµοδιότητές του. Ο Διευθυντής δεν 

µπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόµενες θητείες, δεν λαµβάνει επιπλέον 

αµοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. 

Άρθρο 32 

Στο τριακοστό δεύτερο άρθρο ορίζεται η διαδικασία ίδρυσης των Π.Μ.Σ. 

Στην πρώτη παράγραφο προβλέπεται ότι τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται µε απόφαση της 

Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος.  

Στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο προσδιορίζεται το περιεχόµενο της εισήγησης 

αυτής, στην οποία πέραν των λοιπών στοιχείων εκτίθεται αναλυτικά το κόστος 

λειτουργίας του προγράµµατος και οι πηγές χρηµατοδότησής του. Η εισήγηση 

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 πρόκειται να επιβληθεί τέλος 

φοίτησης, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, 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 ύψος 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 εκτίµηση του κοινού νοµοθέτη, να επιβάλλει στους µεταπτυχιακούς 

φοιτητές εκτός από την κρατική επιχορήγηση και δίδακτρα, για την κάλυψη του 

κόστους λειτουργίας των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών. Στην περίπτωση 

όµως αυτή για τον καθορισµό των διδάκτρων δύναται να λάβει υπόψη του ο 

νοµοθέτης ή κατ’ εξουσιοδότηση 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 

εισοδηµατικής ικανότητας διότι ένα τέτοιο µέτρο θα παρεβίαζε την γενική ελευθερία 

προσβάσεως στην παιδεία» (ΣτΕ 2411/12). Στο πλαίσιο αυτό δίνεται στα ιδρύµατα η 

δυνατότητα επιβολής τελών φοίτησης, τίθενται όµως περιορισµοί σε σειρά άρθρων 

του νοµοσχεδίου, ούτως ώστε τα αντίτιµο που δίνουν οι φοιτητές να κυµαίνεται εντός 

λογικών ορίων και να λαµβάνονται υπόψη εισοδηµατικά κριτήρια.  Τέλη φοίτησης 

επιβάλλονται µόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο για την κάλυψη λειτουργικών 



αναγκών των ΠΜΣ, ενώ τα αδικαιολόγητα υψηλά τέλη φοίτησης ελέγχονται από τον 

Υπουργό, µε τη διαδικασία που ορίζεται στην έκτη παράγραφο. 

Με την τέταρτη παράγραφο 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 πέµπτη παράγραφο προσδιορίζεται ο ρόλος της Κοσµητείας στη διαδικασία 

της ίδρυσης. 

Στην έκτη παράγραφο ορίζεται ότι οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. δηµοσιεύονται 

στην  Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας 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 φοιτητές, αν το ύψος των τελών φοίτησης είναι 

τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συµµετοχή σε Π.Μ.Σ. φοιτητών 

περιορισµένης εισοδηµατικής ικανότητας, ή  αν δεν είναι επαρκώς δικαιολογηµένο 

το λειτουργικό κόστος του προγράµµατος. 

Στην έβδοµη παράγραφο ορίζεται ότι η Σύγκλητος ανά πενταετία αποφασίζει 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 πρώτη παράγραφο ορίζεται η διάρκεια φοίτησης, η οποία είναι κατ’ ελάχιστο 

δύο εξάµηνα. Δεν τίθεται µέγιστο όριο  στη διάρκεια φοίτησης ούτε στον ανώτατο 

επιτρεπόµενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών.  

Στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο προβλέπεται η δυνατότητα µερικής φοίτησης και 

αναστολής. 

Στην τέταρτη παράγραφο δίνεται η δυνατότητα έναρξης Π.Μ.Σ. το εαρινό εξάµηνο. 

Στην πέµπτη  παράγραφο προβλέπεται ότι κάθε Π.Μ.Σ. περιλαµβάνει µαθήµατα που 

αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 60 πιστωτικές µονάδες. 

 

Άρθρο 34 

Στην πρώτη και δεύτερη παράγραφο καθορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή 

φοιτητών σε Π.Μ.Σ.. Απόφοιτοι οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, γίνονται δεκτοί 



µόνο αν ο τίτλος σπουδών τους έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστηµονικό Οργανισµό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Αναγκαία 

προϋπόθεση είναι η γνώση µίας ακόµη γλώσσας, πλέον της γλώσσας διεξαγωγής του 

Π.Μ.Σ.. Τα λοιπά ακαδηµαϊκά κριτήρια τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισµό Π.Μ.Σ.  

Στην τρίτη παράγραφο προσδιορίζονται τα δικαιώµατα των µεταπτυχιακών 

φοιτητών. 

Στην τέταρτη παράγραφο προβλέπονται τα σχετικά µε την επίβλεψη, εξέταση και 

έγκριση της διπλωµατικής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται.  Ορίζεται, επιπλέον, ότι 

για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της 

εξεταστικής επιτροπής και δεν αρκεί η απλή κατάθεση αυτής. 

Στην πέµπτη παράγραφο προβλέπεται η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκεκριµένων 

διπλωµατικών εργασιών στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύµατος. 

Στην έκτη παράγραφο τίθενται ασφαλιστικές δικλείδες και δίνεται η δυνατότητα 

στον φοιτητή, προτού απορριφθεί από το πρόγραµµα Π.Μ.Σ. λόγω αποτυχούς 

εξέτασης, να εξεταστεί και από τριµελή επιτροπή. 

 

Άρθρο 35 

Με το έκτο άρθρο κατοχυρώνεται η πρόσβαση των υποψηφίων στο δεύτερο κύκλο 

σπουδών ανεξαρτήτως της οικονοµικής τους δυνατότητας. 

Στην πρώτη παράγραφο προβλέπεται η υποχρέωση των ΑΕΙ να διασφαλίζουν την 

πρόσβαση στα Π.Μ.Σ. όλων των φοιτητών που πληρούν τα ακαδηµαϊκά κριτήρια 

ανεξαρτήτως οικονοµικής κατάστασης. 

Στη δεύτερη παράγραφο κατοχυρώνεται το δικαίωµα δωρεάν φοίτησης σε Π.Μ.Σ., 

για τα οποία έχουν οριστεί τέλη φοίτησης, σε υποψηφίους µε χαµηλά εισοδήµατα. Το 

όριο εισοδήµατος που θέτει η διάταξη είναι το 70% του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου 

ισοδύναµου εισοδήµατος. Το όριο αυτό δεν πρέπει να το υπερβαίνει ούτε το 

οικογενειακό, ούτε το ατοµικό εισόδηµα του φοιτητή, εαν έχει.  

Στην τρίτη παράγραφο ορίζεται ότι η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης 

υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. 

Ο φοιτητής επιλέγεται να φοιτήσει στο Π.Μ.Σ. βάσει ακαδηµαϊκών κριτηρίων και 

χωρίς  να γνωρίζει ακόµη τα στοιχείς οικονοµικής κατάστασης του υποψηφίου. 

Στην τέταρτη παράγραφο ορίζεται ότι χορηγείται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 

κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα, και για να συνεχίσει να τυγχάνει απαλλαγής ο φοιτητής 



πρέπει να έχει και καλή επίδοση όπως αυτή προσδιορίζεται στον Εσωτερικό 

Κανονισµό Π.Μ.Σ..   

Στην πέµπτη παράγραφο ορίζεται ότι πέραν των ανωτέρω τα ιδρύµατα µπορούν να 

χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές µε ακαδηµαϊκά κριτήρια.  

Στην έκτη παράγραφο προβλέπεται ότι η παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 έως 3 

και των σχετικών προβλέψεων των Κανονισµών Π.Μ.Σ. συνιστά βαρύτατο 

πειθαρχικό παράπτωµα. 

 

Άρθρο 36 

Στο τριακοστό έκτο άρθρο ρυθµίζονται τα σχετικά µε τους διδάσκοντες στα Π.Μ.Σ.. 

Στην πρώτη και δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι η πλειονότητα του διδακτικού 

προσωπικού πρέπει να προέρχεται από το οικείο Τµήµα (σε ποσοστό 60% και σε 

ποσοστό 80% αν έχουµε περισσότερα συνεργαζόµενα Τµήµατα) και ορίζεται η 

δυνατότητα ανάθεσης διδακτικού έργου (αν οι διδάσκοντες 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’ 

επιλογή και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. 

Στην τρίτη και τέταρτη παράγραφο τίθεται ως προϋπόθεση για να αµειφθεί 

διδάσκων (καθηγητής κλπ.) για τη συµµετοχή του σε Π.Μ.Σ. η χωρίς αµοιβή 

συµµετοχή του (παρέχοντας αντίστοιχη και ίσης διάρκειας υπηρεσία) σε Π.Μ.Σ. µέσα 

στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Μπορεί εποµένως η αµισθί διδασκαλία σε Π.Μ.Σ. να 

παρασχεθεί κατά το χειµερινό εξάµηνο και η αµειβόµενη το εαρινό. Εξαιρούνται από 

τον  περιορισµό αυτό οι καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες που έχουν νόµιµες 

υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης. Η 

αµοιβή ανά µήνα δεν µπορεί να ξεπερνά το 20% των µηνιαίων τακτικών αποδοχών 

τους. Στόχος είναι η µείωση του κόστους των µεταπτυχιακών προγραµµάτων.  

Στην πέµπτη παράγραφο 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 ολοκληρωµένου προγράµµατος 

διδασκαλίας  µαθήµατος ή σεµιναρίου, εκτός αν διδάσκει εθελοντικά.  

Στην έκτη παράγραφο 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 πόρους του ιδρύµατος και δεν ξεπερνά 

το 20% της σύνταξής τους. 

 

Άρθρο 37 

Το όγδοο άρθρο αφορά στους πόρους και τις πηγές χρηµατοδότησης των 

µεταπτυχιακών προγραµµάτων, καθώς και τους περιορισµούς ως προς τη διαχείριση 

των σχετικών κονδυλίων.  

Στην παρ. 1 απαριθµούνται οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης.  

Στην παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα επιβολής τελών φοίτησης, αποκλειστικά και µόνο 

για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και µόνο στην περίπτωση που αυτές δεν 

καλύπτονται από τις λοιπές πηγές χρηµατοδότησης.  

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι προσµετράται θετικά από το Υπουργείο κατά την 

επιχορήγηση των ιδρυµάτων το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης. 

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι η διαχείριση των εσόδων γίνεται από τον ΕΛΚΕ και ο τρόπος 

κατανοµής τους. 

Στην παρ. 5 ορίζεται ότι από την κατανοµή της προηγούµενης 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 ΑΕΙ οφείλουν να αναρτούν κάθε έτος στην ιστοσελίδα τους 

απολογισµό εσόδων - εξόδων, µε αναγραφή 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 διδασκόντων που τις εισέπραξαν. 

 

Άρθρο 38 

Το ένατο άρθρο αφορά στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής.  

Στην παρ. 1 ορίζονται οι τυπικές προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής .  

Στις παρ. 2 και 3 προσδιορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής και η διαδικασία επιλογής. Η γλώσσα συγγραφής της 

διδακτορικής διατριβής µπορεί να είναι και διάφορη της ελληνικής και ορίζεται στην 

εγκριτική απόφαση . 

 



Άρθρο 39 

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι έχουν δικαίωµα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής οι 

καθηγητές του Τµήµατος, καθώς και καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. και ερευνητές των 

ερευνητικών κέντρων τον ν. 4310/14 που εποπτεύονται από το ΥΠΠΕΘ. 

Στην παρ. 2 ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης και ορισµού τριµελούς 

συµβουλευτικής επιτροπής που υποστηρίζει την εκπόνηση της διατριβής. Στη 

συµβουλευτική 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 

µετακίνησής 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 επιβλέποντων καθηγητών, 

των µελών των τριµελών συµβουλευτικών επιτροπών και των τίτλων των 

εκπονούµενων διατριβών, και στην αγγλική γλώσσα.  

 

Άρθρο 40 

Στην παρ. 1 ορίζεται η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

Στις παρ. 2 και 3 ορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων 

διδακτόρων (υποχρέωση υποβολής ετησίως υποµνήµατος προόδου της διατριβής, 

δικαίωµα παροχής εργασίας ακαδηµαϊκού περιεχοµένου, δικαίωµα χρήσης της 

βιβλιοθήκης και λοιπά δικαιώµατα αντίστοιχα µε των φοιτητών του δευτέρου κύκλου 

σπουδών). 

 

Άρθρο 41 

Στην παρ. 1 ορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται µετά τη συγγραφή της διατριβής 

και προκειµένου να οριστεί επταµελής εξεταστική επιτροπή για την κρίση αυτής. 

Στις παρ. 2 και 3 καθορίζεται ποιοι µετέχουν ως µέλη στην επταµελή εξεταστική 

επιτροπή. Εφόσον ο επιβλέπων ή άλλα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής 

συνταξιοδοτηθούν, αντικαθίστανται από άλλα µέλη εν ενεργεία για να συγκροτηθεί η 

επταµελής εξεταστική.  

Στην παρ. 3 ορίζονται τα σχετικά µε τη δηµόσια υποστήριξη της διατριβής ενώπιον 

της εξεταστικής επιτροπής και την έγκριση αυτής. Οι αφυπηρετήσαντες που 

αντικαθίστανται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 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 εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

υποψηφίων διδακτόρων µε υποτροφία, µε όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στη 

σχετική προκήρυξη- πρόσκληση. 

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η ανάθεση επίβλεψης µπορεί να ακολουθεί άλλες διαδικασίες 

και επιπλέον κριτήρια.  

 

Άρθρο 43 

Στην παρ. 1 δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ ΑΕΙ ή µεταξύ ΑΕΙ και 

ερευνητικών κέντρων εποπτευόµενων από το ΥΠΠΕΘ του ν. 4310/14, συνάπτοντας 

µεταξύ τους Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 

Στην παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας ηµεδαπών ΑΕΙ µε αναγνωρισµένα ως 

οµοταγή ιδρύµατα ή ερευνητικά 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 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Στην παρ. 3 θεσπίζεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών µε 

συνεπίβλεψη από πανεπιστήµια της ηµεδαπής µε ερευνητικά κέντρα εποπτευόµενα 

από το ΥΠΠΕΘ του ν. 4310/14 ή µε αναγνωρισµένα ως οµοταγή ιδρύµατα ή 

ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγκριση του 

Ε.Π.Σ. από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αν πρόκειται 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 αξιολόγησης των σπουδών δεύτερου και 

τρίτου κύκλου, που λειτουργεί παράλληλα µε τις ήδη υφιστάµενες διαδικασίες 

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 αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των 

διδακτορικών σπουδών από Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία 

αποτελείται από αξιολογητές (καθηγητές, ερευνητές κλπ.) που δεν διδάσκουν σε 

Π.Μ.Σ. της οικείας Σχολής. Η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται επιπρόσθετα των 

διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης οι οποίες προβλέπονται στον ν. 

3374/2005 περί ΑΔΙΠ. 

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- αποζηµίωση των µελών της Ε.Σ.Ε. 

καταβάλλεται από τα ίδια τα ΑΕΙ. 

Στην παρ. 8 ορίζεται ότι ο απολογισµός της Συντονιστικής 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 ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων σύµφωνα µε το άρθρο 7 

του ν. 3374/2005. 

 

Άρθρο 45 

Στην παρ. 1 ορίζονται τα θέµατα, που καθορίζονται στον Γενικό Κανονισµό 

Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. 

Στην παρ. 2 ορίζονται τα θέµατα, που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής. 

 

Άρθρο 46 

Στις παρ. 1 και 2 ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση πτυχίων 

Α.Ε.Ι. πενταετούς τουλάχιστον φοίτησης ως ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων 

σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου. Πρόκειται για αναγνώριση επιπλέον 

ακαδηµαϊκών προσόντων στους αποφοίτους των Τµηµάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι., 

που πληρούν τις προϋποθέσεις και συγκεκριµένα η αναγνώριση σε αυτούς της 

κατοχής γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιστοιχούν στο έβδοµο (7ο) 

επίπεδο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η ακαδηµαϊκή αυτή 



αναγνώριση δεν επιφέρει άλλες µεταβολές µισθολογικές, βαθµολογικές κλπ. ούτε 

βεβαίως µπορεί να επηρεάσει αναδροµικά κατακυρώσεις διαγωνισµών.   

Στην παρ. 3 ορίζεται η διαδικασία έκδοσης προεδρικών διαταγµάτων για τον 

καθορισµό του πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελµατικές δραστηριότητες, βάσει 

προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.. Για την υποβολή 

της πρότασης έκδοσης προεδρικού διατάγµατος εισηγείται επιστηµονική επιτροπή. 

Τα µέλη κάθε επιτροπής επιλέγονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων ανάλογα µε το γνωστικό 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 αποφοίτους 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 σχέδιο «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 Επιτροπής Δεοντολογίας και 

ότι οποιαδήποτε λεπτοµέρεια για 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, Έρευνας 

και Θρησκευµάτων, µετά από πρόταση της Συγκλήτου, 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 υφιστάµενων Ινστιτούτων Δια Βίου 

Εκπαίδευσης και των λειτουργούντων Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης των 

Ιδρυµάτων. 



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 µέριµνα για την εφαρµογή των αποφάσεων του 

Συµβουλίου, η επίβλεψη της εφαρµογής της πολιτικής του Κέντρου 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 σύνταξη ετήσιας έκθεσης 

απολογισµού του έργου του Κέντρου, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη 

Σύγκλητο, και την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων µετά την έγκρισή της. 

Με τις παρ. 7 και 8 ορίζονται η σύσταση και οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου του 

Κέντρου, οι οποίες ενδεικτικά είναι η εποπτεία της λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων επιµόρφωσης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει 

δια βίου µάθησης, η διατύπωση γνώµης προς την Σύγκλητο για τον τετραετή 

αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Κέντρου, για τον Κανονισµό και την οργανωτική 

δοµή των υπηρεσιών του Κέντρου, καθώς και για την επιλογή του Διευθυντή του 

Κέντρου. 

Με την παρ. 9 καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Διευθυντή Κατάρτισης και Δια 

Βίου Μάθησης. 

Με την παρ. 10 καθορίζονται οι αρµοδιότητες των επιστηµονικά υπευθύνων των 

προγραµµάτων του Κέντρου. 

Στην παρ. 11 ορίζονται οι πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τους οποίους διαχειρίζεται ο 

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων 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 απολογισµού των δραστηριοτήτων από το ίδιο το Κέντρο. 

Με την παρ. 13 προβλέπεται η έκδοση του Κανονισµού του Κέντρου µε απόφαση 

της Συγκλήτου, µετά από γνώµη 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 αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Με την παρ. 15 ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου διέπουν και τα 

Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 

ν. 3369/2005 (Α΄171). 

 

 



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 συµπεράσµατα ήταν η ανάγκη προώθησης του ενιαίου χώρου 

ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Η προώθηση αυτής της ενοποίησης αναµένεται 

να συµβάλλει, µεταξύ άλλων και στην επίλυση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη 

γεωγραφική αποµόνωση επιµέρους µονάδων, σε συνδυασµό µε τον κατακερµατισµό 

ή τις εκτεταµένες αλληλεπικαλύψεις των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων, τα ελλείµµατα προσωπικού  των ΑΕΙ και των Ερευνητικών  

Κέντρων  (εφεξής ΕΚ), τη σχετικά περιορισµένη αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσµάτων στη λεγόµενη «αλυσίδα της καινοτοµίας» (βασική έρευνα-

εφαρµοσµένη έρευνα-εµπορική εκµετάλλευση καινοτόµων εφαρµογών) και τη 

µεγάλη διαφορά που παρατηρείται στο επίπεδο των σπουδών, αλλά και της 

ερευνητικής δραστηριότητας, ανάµεσα σε Τµήµατα των ΑΕΙ µε οµοειδή γνωστικά 

αντικείµενα.  

Με την προτεινόµενη διάταξη θεσµοθετούνται τα Ακαδηµαϊκά 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 εκπαίδευσης και έρευνας,  καθώς για 

πρώτη φορά θεσµοθετείται ένα όργανο σε επίπεδο περιφέρειας, το οποίο 

συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των ΑΕΙ και των ΕΚ της οικείας περιφέρειας. 

Το όργανο αυτό έχει ως κύριο σκοπό την χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη 

του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, σε περιφερειακό επίπεδο, 

λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εκτίµηση των αναπτυξιακών προοπτικών και την 

στρατηγική που έχει κάθε ίδρυµα  της Περιφέρειάς του, τη δυνατότητα 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών µεταξύ των ιδρυµάτων αυτών και τη 

διαµόρφωση κρίσιµων κοινών υποδοµών. Με αυτό τον θεσµό αναµένεται να ενταθεί 

η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των ιδρυµάτων µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς 

και οικονοµικούς συντελεστές της Περιφέρειας.  

Ειδικότερα, µε την παρ. 1 θεσµοθετούνται τα Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και Έρευνας, σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ µε την παράγραφο 2 

προβλέπονται οι αρµοδιότητές τους, οι οποίες είναι ελεγκτικές συγκεκριµένων 

πράξεων της διοίκησης των Ιδρυµάτων. 



Με την παρ. 2 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Α.Σ.Α.Ε.Ε., οι οποίες ενδεικτικά 

είναι τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών 

Κέντρων – Ινστιτούτων, µε στόχο την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης και 

έρευνας, η έγκριση του ετήσιου οικονοµικού απολογισµού, καθώς και η έγκριση του 

ετήσιου απολογισµού για την αξιοποίηση της περιουσίας του κάθε Α.Ε.Ι. της οικείας 

Περιφέρειας. 

 Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο 

στρατηγικής, µετά από γνώµη των Επιµελητηρίων της οικείας Περιφέρειας. 

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι το Α.Σ.Α.Ε.Ε. κάθε δύο έτη συντάσσει α) απολογισµό 

πεπραγµένων, β) έκθεση αξιολόγησης ως προς την πορεία υλοποίησης του 

στρατηγικού σχεδίου και την αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων και γ) έκθεση 

αξιολόγησης σχετικά µε την υλοποίηση του προϋπολογισµού των Α.Ε.Ι., τα οποία 

δηµοσιοποιούνται µε κάθε πρόσφορο µέσο και λαµβάνονται υπόψη για τον 

προγραµµατισµό της επόµενης διετίας. 

Με την παρ. 5 προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης άµισθων επιτροπών, για 

την υποβοήθηση του έργου του Α.Σ.Α.Ε.Ε.. 

Στην παρ. 6 προβλέπεται η συγκρότηση του Α.Σ.Α.Ε.Ε. από δεκαπέντε (15) µέλη, 

εκ των οποίων δεκατρία (13) είναι µέλη ΔΕΠ ή ερευνητές Ε.Κ. της οικείας ή άλλης 

Περιφέρειας ή από το εξωτερικό, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στη διάταξη, ένα 

µέλος υποδεικνύεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας 

(Π.Σ.Ε.Κ.) και ένα µέλος υποδεικνύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων. 

Με την παρ. 7 ορίζεται ότι ο Πρόεδρος του Α.Σ.Α.Ε.Ε. προέρχεται από 

διαφορετικό ΑΕΙ ανά θητεία, καθώς και οι περιορισµοί και τα κωλύµατα που ισχύουν 

για τα µέλη του, ιδιαίτερα αν τα ίδια ή ο/η σύζυγός του ή συγγενείς µέχρι και β΄ 

βαθµού είχαν οποιαδήποτε οικονοµική σχέση µε το Ίδρυµα την τελευταία πενταετία, 

καθώς και αν είναι συνταξιούχοι καθηγητές ή ερευνητές. 

Με την παρ. 8 ρυθµίζεται η ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των 

µελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., που πρέπει να ξεκινά τρείς µήνες πριν τη λήξη της εκάστοτε 

θητείας, ορίζεται ότι η έδρα του είναι διαφορετική ανά θητεία, καθώς οι συνεδριάσεις 

του γίνονται στην έδρα του Ιδρύµατος από το οποίο προέρχεται ο εκάστοτε νέος 

Πρόεδρος και ότι το εν λόγω Ίδρυµα αναλαµβάνει την διοικητική και γραµµατειακή 

υποστήριξή του. Επιπλέον, ορίζεται ότι η απόφαση συγκρότησης από τη Σύγκλητο 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ρυθµίζονται ζητήµατα 



µεταβατικής φύσεως που συµπλέκονται µε την πρώτη εφαρµογή του νόµου µε την 

εξουσιοδότηση έκδοσης υπουργικής απόφασης, εντός µηνός από τη δηµοσίευση του 

νόµου, προκειµένου να ρυθµιστεί κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Τέλος, µε την παρ. 9 προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον 

διορισµό του προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου και των µελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε..  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

Επί της αρχής του Κεφαλαίου Η΄ 

Με το παρόν σχέδιο νόµου κωδικοποιείται και επικαιροποιείται το θεσµικό 

πλαίσιο των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) και των Ερευνητικών Κέντρων και διασφαλίζεται 

τόσο η απρόσκοπτη, διαφανής και νόµιµη λειτουργία τους, όσο και ο 

αποτελεσµατικός έλεγχος αυτής. Σκοπός του σχεδίου νόµου είναι η διαφάνεια στην 

λειτουργία των ερευνητικών κέντρων και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, η λογοδοσία των 

προσώπων που διαχειρίζονται κονδύλια έρευνας και η ευελιξία στη διαχείριση των 

κονδυλίων των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραµµάτων που 

υλοποιούν τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. 

1. Ο ρόλος των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) και των Ερευνητικών 

Κέντρων έχει αλλάξει δραµατικά σε παγκόσµια κλίµακα κατά την τελευταία 

εικοσαετία. Είναι δεδοµένο ότι η χώρα µας διαθέτει ένα ερευνητικό δυναµικό υψηλής 

ποιότητας και µε σηµαντική συµµετοχή στα ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράµµατα 

το οποίο, ενώ διαπρέπει στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο έρευνας, δεν αξιοποιείται 

επαρκώς, µε αποτέλεσµα να µεταναστεύει προς τις ανεπτυγµένες ερευνητικά χώρες. 

Τη δυναµική του εγχώριου επιστηµονικού «κεφαλαίου» αποτυπώνουν, µεταξύ 

άλλων, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά µε την απορρόφηση 

κονδυλίων 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 επιτύχει χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. ύψους 328,4 

εκατ. ευρώ, γεγονός που την κατατάσσει στην 11η θέση µεταξύ των 28 κρατών-

µελών της ΕΕ.  



Εντούτοις, το θεσµικό πλαίσιο των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων είναι 

παρωχηµένο, διάσπαρτο και ασαφές. Είναι επιτακτικό λοιπόν, το αίτηµα σήµερα  -

προκειµένου η χώρα να συνεχίσει να διεκδικεί χρηµατοδοτήσεις από τον «Ορίζοντα 

2020», αλλά και να µπορεί να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τα κονδύλια που 

προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το ΕΛΙΔΕΚ, αλλά και από ιδιωτικούς και διεθνείς φορείς 

χρηµατοδότησης- να διαθέτει  δυναµικά 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 

ερευνητικών αποτελεσµάτων που παράγονται στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα 

ώστε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

Ελληνικής οικονοµίας.  

Επίσης, το νοµικό πλαίσιο διαχείρισης των ερευνητικών και λοιπών 

προγραµµάτων οφείλει να είναι διακριτό από το δηµόσιο λογιστικό σύστηµα και το 

θεσµικό πλαίσιο οικονοµικής διαχείρισης των φορέων του λοιπού δηµόσιου τοµέα. 

Και τούτο, διότι, από τη φύση τους, η έρευνα 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 µέτρο που αφορούν σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο πλήθος µικρών 

ή µεγαλύτερων συµβάσεων µε ένα σώµα νέων κυρίως ερευνητών µε µεγάλη 

κινητικότητα, οι δαπάνες των ερευνητικών έργων δεν (µπορούν να) υπόκεινται στην 

κανονικότητα και την περιοδικότητα των δαπανών του στενού δηµόσιου τοµέα. 

2. Για το σκοπό αυτό, για να µπορούν, δηλαδή, τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα 

της χώρας να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της ερευνητικής λειτουργίας 

τους, ήδη από καιρό είχε κριθεί αναγκαίο να ενισχυθούν θεσµικά µε ευέλικτα 

εργαλεία οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου, τα οποία θα µπορούν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιοµορφίες που χαρακτηρίζουν την ερευνητική 

και αναπτυξιακή δραστηριότητα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δηµόσιο 

Λογιστικό. Τα εργαλεία αυτά για τα ν.π.δ.δ. (ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα) είναι οι 

Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).   

Η ratio του νοµοθέτη κατά την θέσπιση των ΕΛΚΕ συνίστατο ευθύς εξαρχής στην 

ανάγκη ιδιαίτερης δηµοσιονοµικής µεταχείρισης των κονδυλίων που προορίζονται 

για την εκτέλεση ερευνητικών έργων. Για το λόγο αυτό, συστάθηκαν οι ΕΛΚΕ ως 

ειδική και χωριστή οµάδα περιουσίας εντός των νπδδ. 



Η αρχική νοµοθετική πρόβλεψη για τους ΕΛΚΕ έγινε µε το άρθρο 18 του ν. 

706/1977 (Α’ 279), οπότε θεσµοθετήθηκε ένα συνολικό πλαίσιο για την επιστηµονική 

έρευνα και τη τεχνολογία. Η συγκεκριµένη διάταξη παρείχε στον Υπουργό 

Οικονοµίας και Οικονοµικών την αρµοδιότητα να προτείνει την έκδοση προεδρικού 

διατάγµατος που να ρυθµίζει τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης των κονδυλίων 

έρευνας εκ µέρους των ερευνητικών φορέων και προέβλεψε τη δυνατότητα σύστασης 

ειδικών λογαριασµών για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας που προέρχονται 

από την ιδιωτική πρωτοβουλία ή το εξωτερικό. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω 

διάταξης εκδόθηκε το π.δ. 432/1981, µε το οποίο ρυθµιζόταν η δηµιουργία, 

οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των ΕΛΚΕ στα Ιδρύµατα της χώρας για την 

εκτέλεση ερευνητικών έργων σε αυτά.  

Εν συνεχεία ο ν. 1514/1985 αναµόρφωσε το θεσµικό πλαίσιο για την έρευνα στην 

Ελλάδα, συµπεριλαµβάνοντας ειδικές διατάξεις για τους ΕΛΚΕ. 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 

Οικονοµικών, 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 

θεσµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των ΕΛΚΕ 

των ΑΕΙ.  

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 ΑΕΙ, το εν λόγω πλαίσιο αυτοτέλειας και διακριτής διαχείρισης που 

χαρακτηρίζει τους Ειδικούς Λογαριασµούς συµπληρώνεται από τον Οδηγό 

Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης που συντάσσει η Επιτροπή Ερευνών και εγκρίνει η 

Σύγκλητος του οικείου ΑΕΙ (άρθρο 9 ΚΥΑ 679/1996). 

Μάλιστα, το άρθρο 7 παρ. 3 της ΚΥΑ 679/1996 όρισε ότι: «η κίνηση του Ειδικού 

Λογαριασµού, ο έλεγχος και η εντολή πληρωµής σε βάρος του Λογαριασµού και 

υπέρ δικαιούχων ενεργούνται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση και τον Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει χωρίς καµία αναφορά ή περιορισµό από τις 

διατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανοµή και ανάλωση των πιστώσεων του 

ιδρύµατος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δηµόσιο Λογιστικό, τις 

κρατικές προµήθειες, τις δηµόσιες επενδύσεις, την ανάθεση µελετών και κάθε άλλης 

γενικής ή ειδικής διάταξης».  



Ειδικά για τα ερευνητικά κέντρα, αντίστοιχες ρυθµίσεις συµπεριέλαβε η ΚΥΑ 

5439/1985 (Β’ 298), η οποία συνέστησε ΕΛΚΕ στους ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι 

λειτουργούν ως νπδδ (ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΑΑ, ΕΚΚΕ, ΕΙΕ).  

Όπως έκρινε και η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ΕΛΚΕ «χωρίς να 

έχουν νοµική προσωπικότητα έχουν ευρεία διοικητική, διαχειριστική και 

δηµοσιονοµική αυτοτέλεια και αποτελούν χωριστή οµάδα περιουσίας εντός της 

περιουσίας των Α.Ε.Ι. Για τον λόγο αυτό η διοίκηση και η διαχείριση τους είναι 

ανεξάρτητη από τη διοίκηση και τη διαχείριση του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. και γίνεται από 

τα όργανα τους που είναι η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, καθώς και η 

Γραµµατεία» (ΕλΣυν Ολ 320/2005, Αρχ Νοµ 2005/717). 

3. Δυστυχώς, µια σειρά από πρόσφατες ρυθµίσεις έχουν αυξήσει κατά πολύ το 

διοικητικό βάρος στη διαχείριση των ερευνητικών έργων έχουν δυσχεράνει την 

καθηµερινή λειτουργία των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων. Επιπλέον, 

διαπιστώνεται σειρά νοµοθετικών διατάξεων οι οποίες είναι ασαφείς και έχουν 

δηµιουργήσει ένα περιβάλλον ανασφάλειας. Τούτο έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην 

ίδια την ερευνητική αποστολή των ΑΕΙ 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 ΑΕΙ και των ερευνητικών 

κέντρων, εντούτοις, λόγω της ένταξης των τελευταίων στους φορείς γενικής 

κυβέρνησης κατ’ αποτέλεσµα αφορούν και αυτούς. Και τούτο, παρά τις ουσιώδεις 

διαφορές που έχουν οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα µε τους λοιπούς 

φορείς γενικής κυβέρνησης.  

Πράγµατι, µε την ένταξη των ΕΛΚΕ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ, δηµιουργήθηκαν πολλές υποχρεώσεις οι οποίες είναι 

ασύµβατες µε τις ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν τα ζητήµατα της έρευνας και, 

εντέλει, προκαλούν πλήθος στρεβλώσεων, 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 διάστηµα µε την εφαρµογή του ν.4270/2014 για το Δηµόσιο 

Λογιστικό και του π.δ. 80/2016, το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τις ειδικές 

διατάξεις για τα ερευνητικά κέντρα και τους ΕΛΚΕ. Επί πλέον είναι σε αντίθεση µε 

τον ίδιο τον σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν και λειτουργούν οι ΕΛΚΕ: 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 ΕΛΚΕ 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 ΕΛΚΕ, 

την αντιµετώπιση ως µη αυτόνοµων των προϋπολογισµών των έργων, την 

αποσαφήνιση των όρων διατάκτη, δηµόσιου υπόλογου και προϊσταµένου 

οικονοµικών υπηρεσιών, την ασυµβατότητα εφαρµογής των εννοιών που 

προβλέπονται στο π.δ. 80/2016 και στο θεσµικό πλαίσιο των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των 

ερευνητικών κέντρων. Επιπρόσθετα, υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εναρµόνισης 

των ανωτέρω νοµοθετηµάτων, λόγω του διαφορετικού πλαισίου διαχείρισης και 

παρακολούθησης των έργων 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, 

προκειµένου: 

α. να εκσυγχρονισθεί το ασαφές θεσµικό πλαίσιο, ώστε αυτό να µην αποτελέσει 

τροχοπέδη στην απορρόφηση 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 διατάκτη, της ανάληψης 

υποχρέωσης κλπ.) πλην όµως να διαφοροποιείται 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 υποχρεώσεων όσων διαχειρίζονται 

ερευνητικά και λοιπά έργα, προς όφελος της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου. 

δ. να διαµορφωθεί το νοµοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα διεξάγονται εφεξής 

οι έλεγχοι των ερευνητικών προγραµµάτων των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων.  

 

Επί των άρθρων: 



Με το άρθρο 50 ορίζεται ότι σε κάθε ΑΕΙ συνιστάται και λειτουργεί Ειδικός 

Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για την διαχείριση και αξιοποίηση των 

κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και καινοτοµίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη 

του σκοπού του. Σκοπός του ΕΛΚΕ 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 είναι απαραίτητες 

για τις ανάγκες εκτέλεσης ερευνητικών, εκπαιδευτικών κλπ. έργων. Τα έργα/ 

προγράµµατα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ εκτελούνται από Οµάδες Έργου µε 

Επιστηµονικό Υπεύθυνο (ΕΥ). Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος µπορεί να είναι είτε 

µέλος του προσωπικού του φορέα (καθηγητής ή λέκτορας ΑΕΙ, µέλος του λοιπού 

διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ΑΕΙ, µέλος του ερευνητικού 

προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων) είτε εξωτερικός 

συνεργάτης, κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Προς τούτο, αποφασίζει ο οικείος 

φορέας, µε τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηµατοδότησης.  

Με το άρθρο 51 κωδικοποιούνται και αποτυπώνονται µε σαφήνεια οι πόροι και 

πηγές χρηµατοδότησης των ΕΛΚΕ. Ειδικότερα, οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ δεν 

επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά λαµβάνουν κονδύλια από το 

ΠΔΕ, από χρηµατοδοτήσεις και κάθε είδους χορηγίες και δωρεές από φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα (δηµόσια ή ιδιωτικά, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής), καθώς και 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς Οργανισµούς. Επίσης, οι ΕΛΚΕ έχουν 

πόρους από την παροχή υπηρεσιών που αναλαµβάνει και υλοποιεί το επιστηµονικό 

και ερευνητικό προσωπικό και οι οποίες σχετίζονται µε την ερευνητική και λοιπή 

δραστηριότητα του ΕΛΚΕ. Επίσης πόρος του ΕΛΚΕ είναι ποσοστό των τελών 

εγγραφής/δίδακτρα από εκτελεσµένα προγράµµατα και σεµινάρια στο πλαίσιο της 

τυπικής και δια βίου µάθησης. Σηµειωτέον ότι η εν λόγω παροχή υπηρεσιών είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική αφενός µεν για την υποστήριξη και άσκηση των νέων 

επιστηµόνων, αφετέρου δε για την συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών και εντέλει 

την υποβοήθηση της ερευνητικής πολιτικής των Ιδρυµάτων. Μέσω των ΕΛΚΕ 

υλοποιείται, επίσης, η εµπορική εκµετάλλευση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

(πνευµατικής και βιοµηχανικής) και των προϊόντων µεταφοράς τεχνολογίας-

τεχνογνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηµατοδοτούµενων έργων και την 

εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας. 

Επίσης, οι ΕΛΚΕ εισπράττουν έσοδα από εκδόσεις, έσοδα από αξιοποίηση των 



περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΚΕ (κινητών και ακινήτων), καθώς και ποσοστό επί 

του εισοδήµατος των καθηγητών και των λεκτόρων. Επίσης, η Επιτροπή Ερευνών 

ορίζει ότι ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού των έργων που 

χρηµατοδοτούνται και διαχειρίζονται µέσω του ΕΛΚΕ (και έως 25% του συνολικού 

προϋπολογισµού) κρατείται για έξοδα λειτουργίας του ΕΛΚΕ και το λειτουργικό 

κόστος του ΑΕΙ και αποτελεί έσοδο του ΕΛΚΕ. 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 διαχείρισης του ΕΛΚΕ, τα οποία 

είναι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και ο Πρόεδρος αυτής. Τα 

όργανα διοίκησης του ΕΛΚΕ είναι διακριτά από τα όργανα του οικείου ΑΕΙ. Στα 

ερευνητικά και τεχνολογικά 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 ΕΛΚΕ είναι ο Μονάδα Οικονοµικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ. Ειδικά για τα ΑΕΙ, η Σύγκλητος παρακολουθεί 

και ελέγχει την επιστηµονική στρατηγική και τον οικονοµικό προϋπολογισµό και 

απολογισµό του και αποφασίζει για την κατανοµή των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ, 

µεταξύ του ΕΛΚΕ του ΑΕΙ, του τακτικού προϋπολογισµού του ΑΕΙ και της Εταιρείας 

Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, για την αντιµετώπιση των 

αναγκών τους. 

Στο άρθρο 53 προσδιορίζεται ο τρόπος συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, η οποία είναι το αποφασίζον όργανο του ΕΛΚΕ, και 

επαναλαµβάνεται 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 αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών 

του ΕΛΚΕ. 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 προσωπικό για την υποστήριξη 

των έργων/ προγραµµάτων που διαχειρίζεται, ενώ επίσης εγκρίνει και χορηγεί 

ταµειακές 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 ΕΛΚΕ.  



Στο άρθρο 55 ορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Ο τελευταίος, µεταξύ άλλων, εκπροσωπεί τον ΕΛΚΕ, 

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 υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του 

έργου και την αναγκαιότητα των δαπανών που συνδέονται µε την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειµένου του έργου και παρακολουθεί το οικονοµικό αντικείµενό του.  

Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος αφενός µεν υποβάλει έγγραφο τεκµηριωµένο αίτηµα 

προς τον ΠΟΥ του ΕΛΚΕ, το οποίο προηγείται της έκδοσης της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΕΛΚΕ, αφετέρου δε καταθέτει απευθύνει 

εντολή πληρωµής, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και η οποία είναι 

απαραίτητη για την πραγµατοποίηση κάθε δαπάνης του έργου από τη Μονάδα του 

ΕΛΚΕ. Προϋπόθεση για την πληρωµή της δαπάνης είναι να προβλέπεται στον 

προϋπολογισµό του συγκεκριµένου έργου. Εφόσον δεν προβλέπεται, για την 

πραγµατοποίησή της απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία 

συντελείται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

Στα άρθρα 57 και 58 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την Μονάδα 

Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Μονάδα). Στην Μονάδα 

ανήκουν όλες οι αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον ΕΛΚΕ, 

συµπεριλαµβανοµένης και της αρµοδιότητας που αφορά τις διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων του ΕΛΚΕ. Η 

Μονάδα αποτελεί οργανική µονάδα του ΑΕΙ, το επίπεδο λειτουργίας (Διεύθυνση, 

Τµήµα, κλπ.) της οποίας καθορίζεται µε τον Οργανισµό του οικείου ΑΕΙ. Στην 

Μονάδα προΐσταται ο Προϊστάµενος της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ), ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊσταµένου Οικονοµικών 

Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Ο τελευταίος δύναται να είναι διακριτός από τον ΠΟΥ του ΑΕΙ. 

Ο ΠΟΥ του ΕΛΚΕ έχει τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των 

άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αυτές προσδιορίζονται και 

εξειδικεύονται στον παρόντα νόµο.  

Στο άρθρο 59 ρυθµίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε την οικονοµική 

διαχείριση των ΕΛΚΕ και προσιδιάζουν στον ευέλικτο χαρακτήρα που πρέπει να έχει 

η αντιµετώπιση των ερευνητικών έργων. Καταρχήν ορίζεται ότι οι ΕΛΚΕ οφείλουν 



να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τα Ενιαία Λογιστικά 

Πρότυπα (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 απαραίτητα 

κατά το χρονικό διάστηµα της πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών να υπάρχουν 

και τα ταµειακά διαθέσιµα για την πληρωµή τους, αλλά, δύναται η πληρωµή των 

δαπανών αυτών να γίνει σε µεταγενέστερο χρόνο. Επίσης, στον ΕΛΚΕ αποδίδεται 

διαφορετικός, από το οικείο ΑΕΙ, αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ). Οι ΕΛΚΕ 

διατηρούν λογαριασµούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και, για την υλοποίησή των 

προγραµµάτων/έργων, σε πιστωτικά ιδρύµατα. Περαιτέρω, προσδιορίζεται το µέρος 

των πηγών χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ από το σύνολο των οποίων καθορίζεται το 

ποσοστό των εσόδων του ΕΛΚΕ που θα µεταβιβάζεται ετησίως στον τακτικό 

προϋπολογισµό του ΑΕΙ (τουλάχιστον 30% των εσόδων) και αυτό που θα 

κατανέµεται στον ΕΛΚΕ και στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 

Περιουσίας. Το υπόλοιπο ποσό µπορεί να διατεθεί, µέσω έργου ή έργων, για την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του ΑΕΙ, για 

την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΕΛΚΕ και του ΑΕΙ (φύλαξη, καθαριότητα, 

συντήρηση εξοπλισµού κλπ.), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης 

περιουσιακών στοιχείων του ΑΕΙ. Τα εν λόγω έργα δύνανται να επεκτείνονται και 

πέραν του έτους. Όσο για τα αποθεµατικά του ΕΛΚΕ, µπορούν ελεύθερα να 

χρησιµοποιούνται για τις κτηριακές υποδοµές του ΑΕΙ, για αγορά και συντήρηση 

ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισµού, ταµειακές διευκολύνσεις των 

εκτελούµενων έργων/προγραµµάτων, κάλυψη δηµοσιονοµικών διορθώσεων, νόµιµων 

και µη επιλέξιµων δαπανών και για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συναφών 

δαπανών. 

Με τα άρθρα 60 και 61 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τους 

προϋπολογισµούς των ΕΛΚΕ. Πράγµατι, οι ΕΛΚΕ, ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης 

ενταγµένοι στον υποτοµέα της Κεντρικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να 

καταρτίζουν: α) ετήσιο συνοπτικό προϋπολογισµό ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στον 

ενοποιηµένο ετήσιο προϋπολογισµό των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης και 

αποτελεί παράρτηµα του Κρατικού Προϋπολογισµού, 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 προϋπολογισµού 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 

υλοποίησης του έργου η οποία µπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Στα εν 

λόγω άρθρα, καθορίζονται οι ιδιαίτερες διαδικασίες κατάρτισης, υλοποίησης, 

παρακολούθησης και απολογισµού του προϋπολογισµού τους  που οφείλονται  στην  

ουδετερότητα της δηµοσιονοµικής διαχείρισής τους λόγω, του ισοσκελισµένου 

προϋπολογισµού των έργων που διαχειρίζονται.  Ειδικότερα, δεδοµένου ότι  οι ΕΛΚΕ 

δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό αλλά διαχειρίζονται έργα 

ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, παροχής υπηρεσιών κ.α, ποικίλης διάρκειας 

(µεγαλύτερης του ενός έτους στις περισσότερες περιπτώσεις), έναρξης και λήξης, µε 

συµβάσεις 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 εξειδικεύουν την 

τήρηση των αρχών αυτών στη λειτουργία των ΕΛΚΕ. Μεταξύ άλλων, επισηµαίνεται 

ότι οι ΕΛΚΕ 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 ΕΛΚΕ  που προβλέπεται να εισπραχθούν στο 

επόµενο οικονοµικό έτος.  Αντίστοιχα, ορίζεται πως για την πρόβλεψη των εξόδων 

του επόµενου οικονοµικού έτους λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ταµειακές υποχρεώσεις 

των ΕΛΚΕ που προβλέπεται να εξοφληθούν στο επόµενο οικονοµικό έτος . Ορίζεται, 

επίσης, ότι η πληρωµή των υποχρεώσεων πραγµατοποιείται στο ίδιο ή σε επόµενο 

οικονοµικό έτος. Οι υποχρεώσεις που πραγµατοποιούνται σε επόµενο έτος του 

προϋπολογισµού δε συµµετέχουν στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του. Περαιτέρω, 

ορίζεται ο τρόπος τήρησης του µητρώου δεσµεύσεων (παρ. 13). Περαιτέρω, 

αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των ΕΛΚΕ ως προς την κατάρτιση 

προϋπολογισµού η οποία προκύπτει από την υλοποίηση έργων ερευνητικών, 

εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, 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 

ΕΛΚΕ αποτελεί ο προϋπολογισµός κάθε έργου/προγράµµατος 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 προϋπολογισµός κάθε έργου είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερος και 



σύµφωνος µε τη στρατηγική λειτουργίας  και ανάπτυξης. Τέλος, στο άρθρο 12 

καθορίζονται οι διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισµού των 

ΕΛΚΕ µε τρόπο που να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της νοµιµότητας, της 

χρηστής  δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της διαφάνειας αλλά και να παρέχεται στους 

ΕΛΚΕ η απαραίτητη ευελιξία για την επίτευξη του σκοπού τους. 

Με το άρθρο 62 θεσπίζεται, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των ερευνητικών και 

λοιπών έργων που υλοποιούν οι ΕΛΚΕ, ειδική διαδικασία όσον αφορά την ανάληψη 

υποχρέωσης. Έτσι, ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από την 

Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ, κατόπιν αιτήµατος του ΕΥ, µετά την έκδοση 

απόφασης αποδοχής του έργου και µετά την ένταξη του προϋπολογισµού του έργου 

στον προϋπολογισµό του ΕΛΚΕ ή και την τροποποίηση αυτού. Η απόφαση ανάληψη 

υποχρέωσης αφορά το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος και συνοδεύεται 

από αναλυτική κατάσταση κατανοµής τους ανά δαπάνη και λογαριασµό. 

Το άρθρο 63 προβλέπεται ότι ο έλεγχος των δαπανών του ΕΛΚΕ ασκείται από την 

Μονάδα Διοικητικής & Οικονοµικής Υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ, συνίσταται στην 

εξέταση των νοµίµων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά 

πόσον η δαπάνη προβλέπεται από διάταξη νόµου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες 

του ΕΛΚΕ ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του και υπάρχει για αυτή 

διαθέσιµη πίστωση και κατά πόσον η δαπάνη έχει νόµιµα αναληφθεί. 

Με το άρθρο 64 προβλέπονται οι επιµέρους κατηγορίες προσωπικού που 

απασχολούνται στα προγράµµατα του ΕΛΚΕ και ο τρόπος πρόσληψής του. Με τις εν 

λόγω ρυθµίσεις επιτυγχάνεται διαφάνεια στον τρόπο επιλογής του προσωπικού, 

καθορίζονται µε σαφή τρόπο οι διαδικασίες, τα κριτήρια, η αξιολόγηση και 

εξασφαλίζεται η αναγκαία ευελιξία και ταχύτητα, οι οποίες είναι κρίσιµες για την 

ορθή υλοποίηση των ερευνητικών έργων. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι για το 

προσωπικό του ΑΕΙ και του ερευνητικού κέντρου, αντί της απόφασης του 

υπηρεσιακού συµβουλίου αρκεί η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ (ή 

του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου).  

Με το άρθρο 65 καθορίζεται το ζήτηµα των µετακινήσεων που είναι απαραίτητες 

για την εκτέλεση των έργων που αναλαµβάνουν οι ΕΛΚΕ. Ειδικότερα, ορίζεται ότι 

εφόσον πρόκειται για έργα που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από 

διεθνείς οργανισµούς ή ιδιωτικά κονδύλια (δηλαδή, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισµό), οι µετακινήσεις δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 

4336/2015. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω µετακινήσεις (δαπάνες ταξιδιού, 



δαπάνες διαµονής, ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση και χιλιοµετρική αποζηµίωση) 

καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ. 

Με το άρθρο 66 εξειδικεύονται ζητήµατα που αφορούν τις προµήθειες που 

υλοποιούν οι ΕΛΚΕ. Λόγω του πλήθους και της διαφορετικότητας των έργων (όσον 

αφορά τη διάρκεια υλοποίησης, τον φορέα χρηµατοδότησης, το αντικείµενο, κλπ.) 

προβλέπεται ότι η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο 

και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

Το άρθρο 67 ρυθµίζει τη διαδικασία έλεγχου της οικονοµικής διαχείρισης και των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των ΕΛΚΕ, η οποία θα πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τα ΕΛΠ.  

Το άρθρο 68 προβλέπει τη διαδικασία κατάρτισης του Οδηγού Χρηµατοδότησης 

και Διαχείρισης των ΕΛΚΕ 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 δηµιουργήθηκε µε την κατάργηση του 

άρθρου 83 του ν.4310/2014. Ειδικότερα, η κατάργηση της διάταξης αυτής ενώ 

παράλληλα ήταν σε εξέλιξη διαδικασίες εκλογής διευθυντών ερευνητικών κέντρων, 

για θέσεις που προκηρύχθηκαν το 2015, και οι οποίες καθυστέρησαν για λόγους που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των υποψηφίων, χωρίς  ειδική µεταβατική πρόβλεψη 

για την κάλυψη των περιπτώσεων αυτών, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κενού 

διοίκησης και την συνακόλουθη παρακώλυση λειτουργίας των εν λόγω ερευνητικών 

κέντρων. Με την προβλεπόµενη ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα σε Καθηγητές που 

έθεσαν υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή ερευνητικού κέντρου επί τη βάσει της 

δυνατότητας που παρείχε το άρθρο 83 του ν. 4310/14 και οι οποίοι επελέγησαν µετά 



την κατάργηση του να ενταχθούν σε καθεστώς µερικής απασχόλησης ακόµα και πριν 

τη συµπλήρωση της τριετούς πραγµατικής απασχόλησης. 

Με την παρ. 2 επεκτείνεται από έξι (6) σε δέκα (10) µήνες, 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 πολυπλοκότητας των διαδικασιών και της ανάγκης 

που παρουσιάζεται συχνά στις ελεγχόµενες εταιρείες να προσκοµίσουν 

συµπληρωµατικά – διευκρινιστικά στοιχεία. 

Με την παρ. 3 επεκτείνεται από τρεις (3) σε έξι (6) µήνες η προθεσµία 

αξιολόγησης των υποψήφιων προτάσεων προς χρηµατοδότηση. Και τούτο, λόγω του 

µεγάλου αριθµού των αιτήσεων χρηµατοδότησης και της ανάγκης ουσιαστικής και σε 

βάθος εξέτασής τους από τους αξιολογητές.  

Με την παρ. 4 παρατείνεται η µεταβατική περίοδος κατά 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 Συµβουλευτική Επιτροπή του 

ΕΛΙΔΕΚ. Συγκεκριµένα αυξάνονται τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, από 

επτά (7) σε έντεκα (11) και προβλέπεται ότι τρία (3) θα προέρχονται από το ΕΣΕΚ. 

Προκειµένου να επιλεγούν τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, το ΕΣΕΚ 

καταρτίζει και προτείνει στον Υπουργό αλλά και το Επιστηµονικό Συµβούλιο, 

διπλάσιο αριθµό µελών. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, αφενός µεν αξιοποιείται ένα 

ευρύτερο επιστηµονικό δυναµικό το οποίο θα µπορέσει να συνδράµει στη λειτουργία 

και αποστολή του Ιδρύµατος και τη εναρµόνισή 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 στρατηγική έρευνας. 

Με την παρ. 6 τροποποιείται η διάταξη για τις επιτροπές 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 επιτάχυνση της διαδικασίας της 

έκδοσης των προκηρύξεων, οι ειδικές πληροφορίες και η εξειδίκευση της διαδικασίας 

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 κατατίθενται προς χρηµατοδότηση στο ΕΛΙΔΕΚ (παρ. 

1) και τη ΓΓΕΤ ή την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ή τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν4314/2014 (παρ. 2). 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται, ανάλογα µε τις ανάγκες της 

αξιολόγησης, από ανεξάρτητους αξιολογητές, από επιτροπές εµπειρογνωµόνων ή από 

το συνδυασµό και των δύο (εµπειρογνωµόνων και επιτροπών). Περαιτέρω, για 

προφανείς λόγους διασφάλισης του αδιάβλητου, του κύρους και της αξιοπιστίας των 

ενεργειών των εν λόγω οργάνων ορίζεται ότι τα ονόµατά τους θα δηµοσιοποιούνται 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ µετά την αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση προτάσεων.  

Με την παρ. 10 προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 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 (ΙΕΤΕΘ), όπως δραστηριοποιείται στην παρούσα του 

µορφή, έχει προέλθει από τη συγχώνευση των τεσσάρων Ινστιτούτων του Κέντρου 

Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) σε ένα (Ν. 4051/2012) 

Ινστιτούτο, και εν συνεχεία µε την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ µε το άρθρο 7 

του Ν. 4109/2013, ως Ινστιτούτο αυτού, µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Έρευνας και 

Τεχνολογίας Θεσσαλίας». Σε συνέχεια απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ και σύµφωνης 

γνώµης του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΙΕΤΕΘ προτείνεται η µετονοµασία 

Ινστιτούτου, προκειµένου να καλύπτει µε µεγαλύτερη σαφήνεια το ερευνητικό πεδίο 

που θεραπεύεται από το ερευνητικό προσωπικό του.  

Με την παρ. 12 τροποποιείται η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, 

σχετικά µε την υποχρεωτική παρουσία του ερευνητικού προσωπικού στα ερευνητικά 

κέντρα. Η αναδιατύπωση της επίµαχης διάταξης είναι αναγκαία, προκειµένου να 

αποσαφηνιστεί ο τρόπος υπολογισµού του ετήσιου παραγωγικού χρόνου. 

Ειδικότερα,ως βάση υπολογισµού για τον προσδιορισµό του ωριαίου κόστους 

µισθοδοσίας λαµβάνονται οι τακτικές ετήσιες αποδοχές των Ερευνητών και Ειδικών 

Λειτουργικών Επιστηµόνων διαιρούµενες µε το σύνολο των ωρών υποχρεωτικής 

παρουσίας των Ερευνητών και ΕΛΕ ετησίως. Έτσι, ο παρονοµαστής του 

συγκεκριµένου κλάσµατος είναι η υποχρεωτική εβδοµαδιαία παρουσία, η οποία 

ανέρχεται στις 20 ώρες εβδοµαδιαίως. 



Με την παρ. 13 παρατείνεται η προθεσµία για την προσαρµογή 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 της παραγράφου 15 ρυθµίζονται µεταβατικά ζητήµατα 

οικονοµικού ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Α.Ε..  

Με την παρ. 16 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 

(Α’ 74). Ειδικότερα, προς αποφυγή τυχόν παρερµηνειών, προστίθενται και άλλες 

πιθανές πηγές παροχών που σχετίζονται µε το έργο των ερευνητών και οι οποίες αν 

και προβλέπονται σε άλλους νόµους (π.χ. ν. 4386/2016), εντούτοις δεν αναφέρονταν 

στο ν. 4472/2017.  

Με την παρ. 17 καθίσταται δυνατή η κάλυψη των δαπανών των ερευνητικών 

κέντρων για τη χορήγηση ειδικών βραβείων, οικονοµικής ενίσχυσης και υποτροφιών 

από πόρους που προέρχονται από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Τα εν λόγω 

βραβεία, οικονοµικές ενισχύσεις και υποτροφίες διατίθενται σε περίπτωση 

συνδροµής περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευνητών και 

υποψηφίων διδακτόρων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.  

Με την παρ. 18 ορίζεται ρητά ότι οι δαπάνες για τις υποτροφίες που χορηγούνται 

από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, από Α.Ε.Ι. καθώς και από το Ίδρυµα 

Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από Ε.Π. 

του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιπλέον, µε την ίδια διάταξη διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής 

της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε  µε την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), ώστε να 

συµπεριλαµβάνονται στις υποτροφίες που καλύπτονται από συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα και οι υποτροφίες που χορηγούνται κατ’ εφαρµογή της παρ. 1 του 

άρθρου 28 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).   

 

Άρθρο 70 

Θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
 

Με τις περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 καταργείται ο χαρακτηρισµός της διαγωγής των 

µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία βασίζεται στις αναχρονιστικές 

διατάξεις του άρθρου 26 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 καταργείται ένα 

αντιπαιδαγωγικό µέτρο, το οποίο δεν συνέβαλε στην ουσιαστική αντιµετώπιση των 

τυχόν προβληµάτων συµπεριφοράς των µαθητών, αλλά αποσκοπούσε στην τιµωρία 

τους µε έναν αρνητικό χαρακτηρισµό που τους ακολουθούσε, µάλιστα, εφ’ όρου 

ζωής. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το µέτρο του αρνητικού χαρακτηρισµού της 

διαγωγής ως «κοσµίας» ή «επίµεµπτης» είχε αποδοκιµαστεί από την εκπαιδευτική 

κοινότητα, µε αποτέλεσµα οι σχετικές διατάξεις να έχουν αδρανήσει και να µην 

εφαρµόζονται στην πράξη  ακόµη και σε ιδιαίτερα ακραίες περιπτώσεις. 

Περαιτέρω, µε την περίπτ. β΄ της ίδιας παραγράφου προβλέπεται ότι ο 

χαρακτηρισµός της διαγωγής, ο οποίος αναγράφεται σε τίτλους σπουδών που έχουν 

ήδη χορηγηθεί σε µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δεν αναγράφεται στα 

αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών 

που χορηγούνται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους ενδιαφεροµένους. Με 

τον τρόπο αυτό αίρεται ο παιδαγωγικά αδικαιολόγητος στιγµατισµός, ο οποίος 

µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις 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 

έννοµη συνέπεια, τα νέα έγγραφα, τα οποία µπορούν να εκδοθούν κατόπιν αίτησής 

τους και στα οποία δε θα αναγράφεται ο χαρακτηρισµός της διαγωγής.  

Με την παρ. 2 ορίζεται το αρµόδιο όργανο που γνωµοδοτεί σχετικά µε τη 

χορήγηση άδειας διεξαγωγής έρευνας στις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ώστε να απλουστεύεται και να επιταχύνεται η 

διαδικασία της χορήγησης της άδειας, µε την ταυτόχρονη ωστόσο διασφάλιση της 

τήρησης των σχετικών κανόνων δεοντολογίας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η σχετική 

άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα 

από εισήγηση ή γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία, 

ωστόσο, δεν απαιτείται στην περίπτωση έρευνας που διεξάγεται από µέλος του 

προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι., εφόσον προσκοµίζεται εισήγηση του αρµόδιου 

οργάνου του ιδρύµατος (Διοικητικό Συµβούλιο Παιδαγωγικού Τµήµατος ή Επιτροπή 

Δεοντολογίας του Α.Ε.Ι. για τα µη παιδαγωγικά τµήµατα). 

Με την παρ. 3 επιτρέπεται η απουσία των µουσουλµάνων µαθητών όλων των 

σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας από τα 

µαθήµατα, κατά τις ακόλουθες κινητές µουσουλµανικές γιορτές: α)  Εΐντ αλ-Φιτρ 

(Σεκέρ Μπαϊράµ),  β)  Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρµπάν Μπαϊράµ), καθώς και την επόµενη 



ηµέρα  αυτών. Σύµφωνα µε τις έως τώρα ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 

περ. ε υποπερ. γ του π.δ. 104/1974 (Α΄ 23) και του άρθρου 2 παρ. 6 του π.δ. 294/1979 

(Α΄ 87) προβλέπονται ως περιπτώσεις δικαιολογηµένης απουσίας για τους µαθητές, 

µουσουλµανικού θρησκεύµατος,  της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι ηµέρες 

εορτασµού του Σεκέρ Μπαϊράµ και του Κουρµπάν Μπαϊράµ, καθώς και η παραµονή 

αυτών. Ωστόσο, πολλοί διευθυντές δηµόσιων γυµνασίων και λυκείων και Διευθυντές 

Εκπαίδευσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 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 εορτασµού είναι δύσκολο να πάνε σχολείο, ενώ την παραµονή δεν 

συντρέχει λόγος να απουσιάζουν. Με την πρόταση αυτή είναι σύµφωνες και οι 

Μουφτείες Κοµοτηνής και Ξάνθης. Ο συνολικός αριθµός των ηµερών 

δικαιολογηµένης απουσίας παραµένει ο ίδιος. 

Με την παρ. 4 καταργείται και ρητά η διαδικασία προφορικής εξέτασης της 

γνώσης της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής των στελεχών της 

εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτή µοριοδοτείται µε βάση την προσκόµιση 

πτυχίου ή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος οποιουδήποτε αναγνωρισµένου 

ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Η ρητή αυτή κατάργηση, η 

οποία, άλλωστε, προέκυπτε και ερµηνευτικά, σε ό,τι αφορά την επιλογή Διευθυντών 

Εκπαίδευσης, Προϊσταµένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και 

Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)  και Διευθυντών 

σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), από την πρόβλεψη 

µοριοδότησης της γνώσης ξένης γλώσσας µε βάση τους τίτλους που ορίζονται από τα 

προβλεπόµενα στις διαδικασίες επιλογής του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (άρθρο 14 παρ. 2 περ. η του ν. 3848/2010, όπως έχει 

µεταγενέστερα τροποποιηθεί και ισχύει),  εξορθολογίζει και επιταχύνει τη σχετική 

διαδικασία. Περαιτέρω, µε την περ. β ορίζεται ότι οι Πρόεδροι των Συµβουλίων 

Επιλογής Σχολικών Συµβούλων που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. τελούν σε αναστολή 

άσκησης των καθηκόντων τους στο οικείο Α.Ε.Ι., για την καλύτερη ανταπόκρισή 

τους στις αυξηµένες απαιτήσεις  που συνεπάγεται η συµµετοχή τους στα ανωτέρω 

Συµβούλια.  



Με την παρ. 5 προβλέπεται η δυνατότητα στους  υπεύθυνους 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, δεν υπάρχουν 

ελλείψεις στο Ε.Κ. και η διδασκαλία του µαθήµατος πραγµατοποιείται εντός του 

ωραρίου που έχει ο υπεύθυνος τοµέα στο Ε.Κ.. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 

εύρυθµη λειτουργία των εργαστηρίων και η αρτιότερη διδασκαλία της ύλης του 

εργαστηριακού µέρους των µικτών µαθηµάτων.  

Με την παρ. 6  θεσµοθετείται ότι χορηγηθείσα αναρρωτική άδεια λόγω δυσίατων 

νοσηµάτων διάρκειας επιπλέον δεκαπέντε (15) ηµερών πέραν της ήδη 

προβλεπόµενης άδειας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, είναι αµειβόµενη και 

εξοµοιώνεται µε πραγµατική διδακτική υπηρεσία, καθώς και εξασφαλίζονται πλήρως 

όλα τα εργασιακά δικαιώµατα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το ίδιο 

διάστηµα.  

 

 
 

Άρθρο 71 
Θέµατα ιδιωτικών σχολείων 

 
Με την παρ. 1 αναγνωρίζεται από το νόµο  η δυνατότητα των ιδιωτικών σχολείων 

να αργούν, πέραν των ηµερών αργίας που ισχύουν για τα δηµόσια σχολεία, και κατά 

µία επιπλέον ηµέρα ανά έτος, σε περίπτωση που έχει διαµορφωθεί σχετικό έθιµο, για 

λόγους που σχετίζονται µε την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση. Ως 

χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγµα αναφέρονται τα σχολεία του Ελληνοαµερικανικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Κολλέγιο Αθηνών και Ψυχικού), τα οποία κατά παράδοση 

αργούν την 26η Οκτωβρίου κάθε έτους, ηµέρα της εορτής του Αγίου Δηµητρίου, 

πολιούχου του Παλαιού Ψυχικού όπου η έδρα του ιδρύµατος.  

Με την παρ. 2 απαγορεύεται ρητά η άρνηση εγγραφής µαθητών στα ιδιωτικά 

σχολεία εξ αιτίας αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ενώ παράλληλα η 

άρνηση αυτή ανάγεται σε πειθαρχικό παράπτωµα για τους ιδιοκτήτες, τους 

διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό των σχολείων αυτών. Η ρύθµιση αυτή 

στοχεύει στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και συνθηκών ισότιµης πρόσβασης για 

τους µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα, καθώς και στην εξάλειψη διακρίσεων και αποκλεισµών. 



 Με την παρ. 3 ερµηνεύονται αυθεντικά και µε αναδροµική ισχύ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 77 του Συντάγµατος, οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 

(Α΄ 244), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4415/2016 

(Α΄ 159) και όπως ίσχυσε έως την τροποποίησή του µε το άρθρο 56 του ν. 4472/2017 

(Α΄ 74), και, ειδικότερα, αποσαφηνίζεται ότι η ακυρότητα της καταγγελίας της 

απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού, που έλαβε χώρα χωρίς απόφαση του οικείου 

υπηρεσιακού συµβουλίου περί της  µη καταχρηστικότητας της καταγγελίας και της 

νοµιµότητας της απόλυσης, έχει απόλυτο χαρακτήρα, χάριν του δηµοσίου 

συµφέροντος. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν. 

4415/2016, οι ανωτέρω διατάξεις θεσπίστηκαν σύµφωνα µε τις επιταγές του άρθρου 

16 του Συντάγµατος και αποσκοπούν στην παροχή στους εκπαιδευτικούς σταθερού 

καθεστώτος απασχόλησης, το οποίο συναρτάται άµεσα µε την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού 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 εκπαιδευτικής νοµοθεσίας, 

που αφορούν το σύνολο των κάθε είδους ιδιωτικών σχολείων, η προβλεπόµενη 

ακυρότητα έχει απόλυτο χαρακτήρα, ο οποίος αποσκοπεί στη σταθερή και 

αδιατάρακτη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, προς όφελος πρωτίστως των 

µαθητών που είναι οι αποδέκτες του έργου αυτού.  Εν όψει, ωστόσο, της αντίθετης 

ερµηνευτικής εκδοχής που υποστηρίζεται, ότι δηλαδή οι ανωτέρω διατάξεις 

αποτελούν τµήµα της κοινής εργατικής νοµοθεσίας, στο πλαίσιο της οποίας η 

ακυρότητα της καταγγελίας τάσσεται υπέρ του εργαζόµενου και, εποµένως, έχει 

σχετικό χαρακτήρα (139/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, 

διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων), καθίσταται αναγκαία η αυθεντική ερµηνεία των 

ανωτέρω διατάξεων, ώστε η προστασία 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 – 

Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία έχουν επιβληθεί οι πειθαρχικές 



κυρώσεις της αναστολής της άδειας λειτουργίας ή της άρσης της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας ή χρηµατικού προστίµου ή ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ή στους 

διευθυντές ή στο διδακτικό προσωπικό τους για παραβάσεις σχετικές µε τους όρους 

και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ιδίως 

γι’ αυτές που αφορούν στην παράνοµη µη λειτουργία του σχολείου, στη µη τήρηση 

του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράµµατος, στη µη τήρηση και στη µη 

συµπλήρωση των επίσηµων βιβλίων και στη µη πρόσληψη εκπαιδευτικού 

προσωπικού, να καθίστανται εξ υπαρχής ανίσχυρα σε περίπτωση µη επιτυχούς ή µη 

συµµετοχής των κατόχων των ως άνω πτυχίων στις ειδικές πτυχιακές εξετάσεις. 

Προβλέπεται επιπλέον ότι µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 καθορίζονται ο τόπος και ο χρόνος 

διεξαγωγής των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, τα Ιδιωτικά Τεχνικά – Επαγγελµατικά 

Εκπαιδευτήρια, 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 Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε., η καταβολή 

παραβόλου και η συγκρότηση των αναγκαίων ατοµικών και συλλογικών οργάνων 

που αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, 

διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθµολόγησης και έκδοσης των αποτελεσµάτων των 

ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, καθώς και ότι µε την κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που προβλέπεται στο ίδιο 

άρθρο συστήνονται τα αναγκαία ατοµικά και συλλογικά όργανα, καθορίζονται οι 

αρµοδιότητες αυτών και προσδιορίζεται το ύψος του παραβόλου συµµετοχής. Τέλος, 

προβλέπεται ότι τα θέµατα των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων προκύπτουν 

αποκλειστικώς από κεντρική επιτροπή εξετάσεων που έχει τη συνολική ευθύνη των 

εξετάσεων. Τονίζεται ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις συνιστούν υποχρεωτική ενέργεια 

της Διοίκησης σε συµµόρφωση 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 τα ζητήµατα της σχετικής 

διαδικασίας, προκειµένου να επιλυθεί οριστικά το ζήτηµα των µη σύννοµα 

χορηγηθέντων πτυχίων των ως άνω Τ.Ε.Ε. 

 
 
 
Άρθρο 73 



Θέµατα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό 
 

Με την παρ. 1 αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που ανακύπτουν ιδίως εξαιτίας 

της ενιαίας ρύθµισης της έναρξης και λήξης του εκπαιδευτικού και σχολικού έτους 

και της διάρκειάς τους για όλες τις σχολικές µονάδες της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στο εξωτερικό σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην ηµεδαπή, ανεξαρτήτως 

του τόπου υποδοχής τους, µη λαµβανοµένων έτσι υπόψη των ιδιαίτερων 

γεωγραφικών και κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν στην υδρόγειο και 

επιβάλλουν διαφορετική ρύθµιση ως προς αυτά. 

Με την παρ. 2 αντιµετωπίζεται η εξαιρετική περίπτωση αναπλήρωσης 

συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού σε απρόβλεπτες περιπτώσεις, όπως ιδίως όταν 

αυτοί ελλείπουν και δεν καθίσταται δυνατή η αναπλήρωσή τους, µε αποτέλεσµα µια 

κοµβικής σηµασίας θέση ευθύνης, για το σύστηµα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

στο εξωτερικό, όπως του συντονιστή εκπαίδευσης, να παραµένει κενή και 

συνακόλουθα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος και η εποπτεία του αποσπασµένου 

προσωπικού και η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου. Με την προτεινόµενη 

ρύθµιση εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, αδιάκοπη και εύρυθµη 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 ανεπιθύµητο 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 εκπαιδευτικού στη θέση του 

µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς στη χώρα υποδοχής, αποφεύγεται η δηµιουργία 

εκπαιδευτικών κενών στο µέσο της σχολικής χρονιάς, τα οποία θα πρέπει να 

καλυφθούν µε την τοποθέτηση άλλου εκπαιδευτικού και εξασφαλίζεται η εύρυθµη 

λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Με την παρ. 4 παρέχεται η δυνατότητα και σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας 

και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι σύζυγοι των οποίων, είναι µέλη των 

σωµάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάµεων της χώρας και υπηρετούν σε 

διαπιστευµένες ή µη αρχές του εξωτερικού, να συνυπηρετούν µαζί µε αυτούς για όσο 

χρονικό διάστηµα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου τους στο ίδιο µέρος. 

Εξασφαλίζεται έτσι η ισότιµη µεταχείριση των ανωτέρω εκπαιδευτικών σε σχέση µε 



τους συναδέλφους τους, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε µόνιµοι υπάλληλοι του 

Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν  ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή της 

εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Γίνεται µνεία ότι αντίστοιχη 

ρύθµιση είχε εισαχθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 8 του νόµου 4076/2012 (Α΄ 159) σε 

συµπλήρωση της περ. α’ της παρ. 13 του άρθρου 18 του προϊσχύοντος ν. 4027/2011 

(Α΄ 233).   

Με την παρ. 5 εναρµονίζεται η ειδική ρύθµιση για την απόσπαση εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε 

µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν  σε αρχή της 

εξωτερικής υπηρεσίας είτε µόνιµοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων  και δηµόσιων 

υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας 

του Υπουργείου Εξωτερικών είτε στρατιωτικοί ή µέλη των σωµάτων ασφαλείας, που 

υπηρετούν σε διαπιστευµένη ή µη αρχή του εξωτερικού, µε τα γενικώς ισχύοντα για 

όλους του δηµοσίους υπαλλήλους, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών 

υπαλλήλων, σύµφωνα µε τον Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών 

(ν.  3566/2007, Α’ 117), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, καταργείται 

ο περιορισµός των έξι συνολικά ετών ως προς τη διάρκεια της απόσπασης των ως 

άνω εκπαιδευτικών, καθώς ο περιορισµός αυτός καταργήθηκε για τους υπαλλήλους 

των άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων 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 εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης. 

Παραµένει εντούτοις η προϋπόθεση της συµπλήρωσης δύο ετών πραγµατικής 

υπηρεσίας στην εκπαίδευση πριν την απόσπαση του εκπαιδευτικού. 

Τέλος, µε την παρ. 6 διευκρινίζεται ρητά ότι οι ρυθµίσεις των παρ. 3 και 5, που 

αφορούν το χρόνο λήξης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και την άρση του 

χρονικού περιορισµού των αποσπάσεων λόγω συνυπηρέτησης, 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 

προετοιµασία για ένα επιπλέον µάθηµα (Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας για την 

Οµάδα Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Ιστορία Γενικής Παιδείας 

για τις άλλες δύο Οµάδες Προσανατολισµού). Με τις διατάξεις της παρ. 1 

ανακαθορίζονται τα επιστηµονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται, από το διδακτικό 

έτος 2017-2018, τα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο µηχανογραφικό 

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 εντάσσονται σε όλα τα υπόλοιπα πεδία, γεγονός 

που θα διευκολύνει την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού επιπέδου στις επιστήµες της 

αγωγής. 

Με την παρ. 2 εναρµονίζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 

260), σχετικά µε τις εξετάσεις των ήδη πτυχιούχων Τµηµάτων και Σχολών της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την κατάταξή τους σε Τµήµατα των Α.Ε.Ι., µε τις 

διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 περ. ε του σχεδίου νόµου, που ορίζουν ότι τα σχετικά 

ζητήµατα ρυθµίζονται πλέον µε τον Εσωτερικό Κανονισµό κάθε Α.Ε.Ι.  Παράλληλα, 

παρέχεται εξουσιοδότηση για την επέκταση της εφαρµογής των διατάξεων αυτών και 

σε άλλα Τµήµατα και Σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ καταργείται η 

πρόβλεψη περί καταβολής παραβόλου για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις 

κατατακτήριες εξετάσεις. 

 

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

 
Με την παρ. 1 ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µε έδρα 

τη Σάµο, και ρυθµίζονται οργανωτικά θέµατα της Σχολής αυτής για την καλύτερη 

εποπτεία 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 Αναλογιστικών – 

Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών, στα οποία εντάσσονται οι οµώνυµες 

εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τµήµατος Μαθηµατικών. 



Με την παρ. 3 ρυθµίζονται διαδικαστικά 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 ν. 

4452/2017 (Α΄ 17), στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί έως την ανάδειξη των 

οργάνων αυτών. Επιπλέον, µε την παρ. 4 διευκρινίζεται ρητά ότι οι τίτλοι σπουδών 

που έχουν χορηγηθεί από τα Τµήµατα που εντάσσονται στις Πολυτεχνικές Σχολές 

των Πανεπιστηµίων Αιγαίου και Ιωαννίνων προ της ένταξης αυτής, ύστερα από 

παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών διάρκειας δέκα ακαδηµαϊκών εξαµήνων, 

είναι ισότιµα και αντίστοιχα µε τους τίτλους σπουδών που θα απονέµονται 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 Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, που θεσπίστηκε µε τις διατάξεις 

του άρθρου 3 παρ.1 περ. α του π.δ. 103/2013 (Α΄136), µετονοµάζεται σε εισαγωγική 

κατεύθυνση «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης». Με τον τρόπο αυτό 

αποτυπώνεται ορθότερα το γνωστικό αντικείµενο της κατεύθυνσης αυτής και 

αίρονται ανισότητες που αφορούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων της. 

Ειδικότερα, παρά την αντιστοίχιση της ανωτέρω εισαγωγικής κατεύθυνσης µε το 

Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας µεταφοράς θέσεων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. (υπ’ αρ. 158964/Ζ1/27-9-

2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων, Β΄ 3142) και παρά την προφανή ταύτιση των γνωστικών τους 

αντικειµένων, οι απόφοιτοί της αποκλείονται από διαδικασίες πλήρωσης θέσεων 

εργασίας στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Τούτο διότι, ελλείψει σχετικής ρητής 

ρύθµισης, για την άσκηση του επαγγέλµατος  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 

απορρίπτονται κατά την διαδικασία επιλογής υποψηφίων για κάλυψη θέσεων στον 

δηµόσιο ή/και στον ιδιωτικό τοµέα, µε την αιτιολογία ότι δεν διαθέτουν τον 

απαιτούµενο τίτλο σπουδών. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να 

αποκατασταθεί η παραπάνω αστοχία προτείνεται η ρύθµιση της παρ. αυτής. 

 
 



Άρθρο 76 
Θέµατα προσωπικού των Α.Ε.Ι. 

 
 

Με τη ρύθµιση της παρ. 1 αίρεται για τους καθηγητές πρώτης βαθµίδας η 

απαγόρευση µετακίνησης από Α.Ε.Ι. της περιφέρειας σε Α.Ε.Ι. των νοµών Αττικής 

και Θεσσαλονίκης, απαγόρευση η οποία διατηρείται για τους καθηγητές των 

υπόλοιπων βαθµίδων και τους υπηρετούντες λέκτορες. Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνεται η κινητικότητα των καθηγητών της ανώτερης βαθµίδας, ύστερα από τη 

συµπλήρωση δέκα ετών υπηρεσίας στο ίδιο τµήµα, ενώ ταυτόχρονα ανοίγονται 

περισσότερες ευκαιρίες για το διορισµό και την εξέλιξη νέων καθηγητών στα 

περιφερειακά Α.Ε.Ι. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται η ιδιαίτερη µέριµνα για τη µη 

αποδυνάµωση των περιφερειακών Α.Ε.Ι., αφού για την έκδοση της σχετικής 

υπουργικής απόφασης λαµβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η 

εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος προέλευσης, η οποία τεκµαίρεται εφόσον, ύστερα 

από τη µετακίνηση, εξακολουθούν να υπηρετούν σε αυτό τουλάχιστον τέσσερις 

καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές.  

Με την παρ. 2 απλοποιείται η διαδικασία ανάθεσης αυτοδύναµου διδακτικού 

έργου στα µέλη του Ε.Τ.Ε.Π. και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., µε την περιέλευση της σχετικής αρµοδιότητας από τη Σύγκλητο 

στις Συνελεύσεις των οικείων Τµηµάτων, στις περιπτώσεις που, όπως κατά κανόνα 

ισχύει, οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού έχουν κατανεµηθεί στα Τµήµατα. 

Με την παρ. 3 διευκρινίζεται ότι οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων 

Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) παρελθόντων ετών δεν 

υπέχουν ευθύνη για τη µη είσπραξη  οφειλών υπέρ των λογαριασµών αυτών, για το 

χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεν υπήρχε µηχανισµός πρόσβασης σε φορολογικά 

στοιχεία για τη βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξή τους. Εποµένως, για τη µη 

είσπραξη οφειλών που γεννήθηκαν έως την έναρξη ισχύος  των διατάξεων της περίπτ. 

β΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του  ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και της κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτών κοινής υπουργικής απόφασης, οι οποίες επιτρέπουν τον ουσιαστικό έλεγχο 

µέσω της άντλησης σχετικών στοιχείων από τις αρµόδιες Δηµόσιες Οικονοµικές 

Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), δεν γεννάται 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 ενεργοποίηση 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 επεκτείνεται η δυνατότητα περαίωσης οφειλών των καθηγητών και 

λεκτόρων ή καθηγητών εφαρµογών, που έχουν προκύψει από τη συµµετοχή τους σε 

εταιρείες σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 περ. β του  ν. 4415/2016 (Α΄ 159), και σε 

οφειλές που έχουν προκύψει από ατοµική επαγγελµατική δραστηριότητα, προς το 

σκοπό της οριστικής τακτοποίησης των οφειλών αυτών και της, µέσω αυτής, άµεσης 

οικονοµικής ενίσχυσης των Ε.Λ.Κ.Ε. 

Με την παρ. 5 ορίζεται το αρµόδιο όργανο για τα θέµατα που αφορούν τα µέλη 

του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. και ρυθµίζονται 

θέµατα 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 βοηθοί εργαστηρίων (κλάδος 26) των  Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής 

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 ανήκουν στον προσωρινό αυτό κλάδο είναι ανάλογα των µελών του Ε.Τ.Π., 

ενώ το διδακτικό έργο τους περιλαµβάνει συµµετοχή στις εργαστηριακές 

φροντιστηριακές ασκήσεις σε συνεργασία µε τα άλλα µέλη του Επιστηµονικού 

Προσωπικού (Ε.Π.)  Με την  παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 ορίστηκε ότι 

όσοι υπηρετούσαν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού σε θέσεις του Προσωρινού 

Κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων, διατηρούν τις θέσεις τους έως τη  µε οποιονδήποτε 

τρόπο αποχώρησης τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές.  

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  περ. γ΄ της παραγράφου 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 έκδοση της υπ. αρ. 

125004/Ζ2/28-7-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2424) τα µέλη του 

προσωρινού κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. έµειναν για θέµατα που τους 



αφορούν χωρίς την ύπαρξη αρµόδιου οργάνου 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. προτείνεται η ρύθµιση της παρούσας παραγράφου του σχεδίου νόµου.   

Με την παρ. 6 επιλύεται το πρόβληµα που αντιµετωπίζει µια εξαιρετικά µικρή 

κατηγορία προσωπικού, τα µέλη της οποίας υπηρετούν για πολλά χρόνια στα 

Πανεπιστήµια ως «ΔΕ Τεχνίτες Εργαστηρίου». Συγκεκριµένα η κατηγορία αυτή 

προσωπικού, ενώ εργάζεται στα Εργαστήρια 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 προτεινόµενη 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. 7 προβλέπεται η αµοιβή των Οµότιµων Καθηγητών για την 

απασχόλησή τους ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραµµάτων και για 

τη συµµετοχή 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 επιχορήγηση. Με 

τον τρόπο αυτό οι Οµότιµοι Καθηγητές αµείβονται για το σηµαντικό ερευνητικό έργο 

που παρέχουν, χωρίς, ωστόσο, να επέρχεται επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισµού. 

Με την παρ. 8 επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής της παρ. 11 του ν. 4354/2015 

(Α΄176) και στους καθηγητές όλων των βαθµίδων και τους υπηρετούντες λέκτορες 

των πανεπιστηµίων και τους καθηγητές εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. Με τον τρόπο αυτό, 

παρέχεται η δυνατότητα και στα µέλη 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 ιδιωτικού δικαίου, να επιλέγουν µεταξύ των 

αποδοχών της οργανικής τους θέσης ή της διοικητικής θέσης στην οποία διορίζονται, 

όπως ήδη ισχύει για τους δηµόσιους υπαλλήλους. 

Με την παρ. 9 αποκαθίσταται η νοµοθετική βούληση σχετικά µε την προθεσµία 

που προβλέπεται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) για 

την υποβολή αίτησης ανανέωσης της θητείας ή µονιµοποίησης ή εξέλιξης για τους 

υπηρετούντες κατά την έναρξη 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 διάταξης. 

Με την παρ. 10 καλύπτεται το κενό που δηµιουργήθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 81 παρ. 9 του ν. 4009/2011, οι οποίες κατήργησαν, µεταξύ άλλων, και τις 

διατάξεις του άρθρου 6 Κεφ. Β παρ. 2 περ. στ του ν.2083/1992 (Α΄159), οι οποίες 

προέβλεπαν µετατάξεις µελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε 

υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, χωρίς ωστόσο να 

προβλεφθεί, σε µεταβατική διάταξη του ν. 4009/2011, η δυνατότητα ολοκλήρωσης 

των αιτήσεων µετάταξης που είχαν νοµίµως υποβληθεί δυνάµει των ανωτέρω 

διατάξεων 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 µεταβατικές ρυθµίσεις για την 

ολοκλήρωση εκκρεµών διαδικασιών π.χ. άρθρο 77 παρ. 2 ν. 4009/2011), χρηστής 

διοίκησης αλλά και προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου, µεταβατική 

ρύθµιση που παρέχει σε τέως µέλη Δ.Ε.Π. τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των 

διαδικασιών µετάταξής τους, εφόσον οι σχετικές αιτήσεις είχαν υποβληθεί έως την 

έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (ήτοι στις 6-9-2011), ανεξάρτητα από το πότε 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 κατάργησης της 

διάταξης του άρθρου 6 παρ.2 περ. στ΄ ν. 2083/1992. 

Τέλος, µε την παρ. 11 παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών 

στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία Αρεταίειο και στο Αιγινήτειο, για την κάλυψη 

έκτακτων και άµεσων αναγκών τους, µε ανάλογη διαδικασία µε αυτή που ισχύει  για 

τα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και µε δαπάνη που θα 

βαρύνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.  

 
 
 

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 Νοµική Υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων και συµφερόντων του πανεπιστηµίου, τόσο ενώπιον 

των δικαστηρίων όσο και µε την παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων. 



Περαιτέρω, µε το ίδιο διάταγµα προβλέφθηκε η θέση ενός δικηγόρου ως Νοµικού 

Συµβούλου και προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας,  η οποία, ωστόσο, παραµένει 

κενή για πολλά χρόνια. Με το άρθρο …   η κατά τα ανωτέρω Νοµική Υπηρεσία 

αντικαθίσταται από Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 

(Ν.Σ.Κ.), του οποίου θα προΐσταται  Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. και το οποίο θα ασκεί τις 

αρµοδιότητες που ορίζονται στον Οργανισµό του Ν.Σ.Κ. (ν. 3086/2002, Α΄ 324), µε 

σκοπό την καλύτερη αντιµετώπιση της  πληθώρας των νοµικών προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει 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 παράγραφο 1 καθορίζεται η υπερωριακή απασχόληση των Διευθυντών 

των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) κατά τα Σάββατα από 24 Απριλίου 2017 

έως 31 Ιουλίου 2017 λόγω αναπλήρωσης διδακτικών ωρών που δεν 

πραγµατοποιήθηκαν το τρέχον σχολικό έτος και έχει ως συνέπεια την απασχόληση 

για διοικητικό έργο των Διευθυντών των Σ.Δ.Ε. κατά τα Σάββατα του ανωτέρω 

χρονικού διαστήµατος. 

Με την παράγραφο 2 διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. και η 

οµαλή µετάβαση στο πλαίσιο κατ’ άρθρο 83 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236)επιλογής 

εκπαιδευτών ενηλίκων. Ειδικότερα ρυθµίζεται η επιλογή των εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. 

µε βάσει τις διατάξεις που εφαρµόζονται µέχρι και σήµερα. 

Με την παράγραφο 3 προβλέπεται η επέκταση των ευνοϊκών διατάξεων για το 

επίδοµα τριτέκνων – πολυτέκνων και το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων, εφόσον τα 

τέκνα φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας». Η προκείµενη ρύθµιση 

κρίνεται  σκόπιµη για να εξαλειφθούν οι περιπτώσεις διάκρισης µεταξύ τέκνων που 

φοιτούν σε δοµές µη τυπικής εκπαίδευσης µεταδευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών και 

στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας», 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, όπως οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ.. 



 
 
 

Άρθρο 79 
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) 
Με το παρόν άρθρο συνίστανται η Εθνική Επιτροπή και η Τεχνική Επιτροπή 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και προσδιορίζονται η 

σύνθεση, ο σκοπός και οι αρµοδιότητές τους. Σκοπός της συγκεκριµένης ρύθµισης 

είναι η αντιµετώπιση των προκλήσεων που δηµιουργεί η πολυπλοκότητα του 

συστήµατος ΕΕΚ στην Ελλάδα, η επίτευξη της εύρυθµης λειτουργίας του, καθώς και 

η απρόσκοπτη συνεργασία του πλήθους των φορέων που εµπλέκονται στην ΕΕΚ. 

Παράλληλα, εξασφαλίζεται ο κατάλληλος συντονισµός ώστε να υλοποιηθεί το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης 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 

ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78). 

Δεδοµένου ότι το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) 

έχει εκδώσει πολύ µεγάλο αριθµό αποφάσεων επί υποθέσεων που συχνά 

επαναλαµβάνονται, κρίνεται απαραίτητο να εισαχθεί η απλοποιηµένη διαδικασία 

αναγνώρισης από το Γενικό Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για τις περιπτώσεις που ο 

αρµόδιος προϊστάµενος τµήµατος συντάσσει θετική εισήγηση περί αναγνώρισης.  Η 

εισήγηση αυτή πρέπει να βασίζεται σε προηγούµενη θετική κρίση του Σ.Α.Ε.Π. για 

όµοια περίπτωση µε την κρινόµενη. Με τη ρύθµιση αυτή αποσυµφορείται το 

Σ.Α.Ε.Π., το οποίο πλέον επιλαµβάνεται µόνο των υποθέσεων, για τις οποίες είτε δεν 

έχει κρίνει το ίδιο στο παρελθόν είτε  ο αρµόδιος προϊστάµενος  εισηγείται τη µη 

αναγνώριση είτε υπάρχουν αµφιβολίες για την αναγνώριση ή µη.  Το ίδιο ισχύει και 

για την περίπτωση των αντισταθµιστικών µέτρων του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 ή 

για τις σπάνιες περιπτώσεις, που προσφεύγει ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος κατά θετικής 



απόφασης περί αναγνώρισης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, των οποίων 

επιλαµβάνεται το Σ.Α.Ε.Π., ο αρµόδιος προϊστάµενος, που µετέχει 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 

εισηγήσεων, 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 

υφίσταται η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τον πολίτη. 

Τέλος, µε την παρ. 4 ρυθµίζονται θέµατα συγκρότησης του Σ.Α.Ε.Π. ενώ µε την 

παρ. 5 παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό του ύψους της αποζηµίωσης των 

µελών της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιµασίας, 

καθώς και των άλλων εµπλεκοµένων στη γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής 

ισοδυναµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 48066/ΙΑ/31-3-2014 (Β’ 896), µε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων. 

 
 

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

 
Με την παρ. 1 απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία καθορισµού του 

ύψους της αποζηµίωσης των καταξιωµένων επιστηµόνων της Ελλάδας και του 

Εξωτερικού που αξιολογούν τις αιτήσεις για χορήγηση υποτροφιών και οικονοµικών 

ενισχύσεων του Ι.Κ.Υ., χωρίς να µεταβάλλονται τα ισχύοντα ανώτερα όρια των 

αποζηµιώσεων 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) 4336/2015 περί δαπανών 

µετακινούµενων εντός και εκτός επικρατείας, προκειµένου για µετακινήσεις του 

προσωπικού του στο πλαίσιο προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται 

αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς ή ιδιωτικά 

κονδύλια ή κληροδοτήµατα ή ίδιους πόρους.  

 
 
 

Άρθρο 82 
Λοιπές διατάξεις 

 
 



Με την παρ. 1 καλύπτεται το υφιστάµενο στο ν. 4354/2015 (Α΄ 176) νοµοθετικό 

κενό και ρυθµίζεται, σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας, το ζήτηµα της απόδοσης 

του επιδόµατος θέσης ευθύνης που προβλέπεται για τους Διευθυντές των 

τετραθέσιων και άνω δηµοτικών σχολείων και στους διευθυντές των τετραθέσιων και 

άνω Νηπιαγωγείων. Οµοίως για λόγους ισότητας, µε την παρ. 2 επεκτείνεται ρητά η 

απόδοση του βαθµού Α΄, που προβλέπεται για τους Σχολικούς Συµβούλους για όσο 

χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους και στους Σχολικούς Συµβούλους µειονοτικού 

εκπαιδευτικού προγράµµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Με την παρ. 3 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 

µετακίνησης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Εθνικού Συµβουλίου 

Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 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, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε σκοπό την 

παροχή συµβουλών και επιστηµονικής καθοδήγησης για µείζονος σηµασίας θέµατα 

που σχετίζονται µε το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής 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’ επέκταση, την εύρυθµη λειτουργία 

του Συµβουλίου.  

Με την παρ. 4 προβλέπεται η έγκριση, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων, των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των 

εκπαιδευτικών στη Μονάδα «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής 

(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 

κρίνεται 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 υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών στο Σχολείο της Μονάδας 

Απεξάρτησης «18 Άνω» Ψ.Ν.Α.», τοποθετήθηκαν, 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. 5 επεκτείνεται και στους οµογενείς εξ Αιγύπτου η εφαρµογή των 

διατάξεων του ν.δ. 3832/1958 (Α΄ 128) που επιτρέπουν στους  οµογενείς που 

προέρχονται από την Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, καθώς 



και τις νήσους  Ίµβρο και  Τένεδο, το διορισµό σε δηµόσιες θέσεις και θέσεις  

οργανισµών δηµοσίου δικαίου χωρίς  την προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής 

ιθαγένειας.  

Με την παρ. 6 απαλείφεται από τις αρµοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 

Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, όπως απαριθµούνται στο άρθρο 7 του 

Οργανισµού του Υπουργείου (π.δ. 114/2014, Α΄ 181) η συγκρότηση των Τεχνικών 

Συµβουλίων των Α.Ε.Ι., σε εναρµόνιση προς το 7 παρ. 2 περ. δ του σχεδίου νόµου 

όπου ορίζεται ότι η σύσταση και συγκρότηση τεχνικού και οικονοµικού συµβουλίου 

και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση 

και στη λειτουργία τους πραγµατοποιούνται µε τους Οργανισµούς των Α.Ε.Ι.  

  Η ρύθµιση της παρ. 7 κρίνεται αναγκαία προκειµένου να καλυφθούν επείγουσες 

και απρόβλεπτες ανάγκες επίλυσης ζητηµάτων που αφορούν στην οµαλή λειτουργία 

των σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και συγκεκριµένα για την εξασφάλιση 

των πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτούµενου αριθµού αναπληρωτών και 

ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού 

Προσωπικού. 

Με την παρ. 8 διευκρινίζεται ρητά ότι οι τίτλοι σπουδών 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 Αναγνώρισης 

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 µε παρακολούθηση των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, σύµφωνα και µε τις λοιπές 

προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80). 

Τέλος, µε την παρ. 9 καθιερώνεται εκ νέου η υποχρέωση υποβολής 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 επιστηµονικότητα και η καταλληλότητα των 

προγραµµάτων αυτών. Παράλληλα, για νοµοτεχνικούς λόγους αντικαθίσταται στο 

σύνολό της η περ. 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου 



πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), καθώς οι πολλαπλές τροποποιήσεις που έχουν 

επέλθει σε αυτή καθιστούν δυσχερή τον εντοπισµό των ισχυουσών διατάξεων.  

 

 

Άρθρο 83 

Με την παράγραφο 1 επιχειρείται νοµοτεχνική βελτίωση. Κρίθηκε απαραίτητη η 

µεταφορά της διάταξης στο ν. 4186/13. 

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι η πρόσκληση επισκέπτη καθηγητή γίνεται µε 

απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος αντί της Κοσµητείας. 

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 

4009/11, δεδοµένου ότι τα προβλεπόµενα 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 

Κανονισµού. 

Με την παράγραφο 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, 

αντί της Συγκλήτου.  

Με τις παραγράφους 5, 6 και 7  τροποποιούνται άρθρα του ν. 4009/11, στα οποία 

προβλεπόταν αρµοδιότητα των καταργούµενων µε τον παρόν νοµοσχέδιο 

συµβουλίων ιδρυµάτων. 

Με την παράγραφο 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. 

 

 

Άρθρο 84 

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄- Ε΄ 

Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται οι µεταβατικές διατάξεις των κεφαλαίων Α΄- Ε΄. 

Ενδεικτικώς προβλέπεται η µετονοµασία των οργάνων διοίκησης των Τ.Ε.Ι. κατ’ αντιστοιχία 

µε τα ισχύοντα για τα όργανα των πανεπιστηµίων. 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 

Αντιπρύτανη.  

 

 

Άρθρο 85 

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄ 

Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται οι µεταβατικές διατάξεις 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 επανίδρυση των ήδη 

υφιστάµενων Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 32. Εξασφαλίζεται η συνέχιση και 

ολοκλήρωση της φοίτησης ήδη εγγεγραµµένων φοιτητών. 

 

 

Άρθρο86 

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ΄ 

Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται οι µεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου  Ζ΄ και 

ορίζεται ότι τα ιδρύµατα οφείλουν να αποστείλουν έως την 31-10-2017 κατάλογο µε 

τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης που 

διατηρούν, καθώς και µε τα λοιπά προγράµµατα µη τυπικής εκπαίδευσης που 

προσφέρουν, 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 

άλλο φορέα πλην του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Άρθρο 87 

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η΄ 

Το άρθρο 87 περιέχει τις τελικές και µεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου Η΄.  

Με το εν λόγω άρθρο, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι οι ΕΛΚΕ που έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν στα ΑΕΙ έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 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 δαπάνες που διενεργήθηκαν και 

εξοφλήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά παρέκκλιση των διατάξεων 



που προβλέπονται στο ν. 4270/2014, το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016 είναι 

νόµιµες και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρµόδια όργανα. Προβλέπονται, 

επίσης, µεταβατικές διατάξεις έως την έκδοση των Οργανισµών των Α.Ε.Ι. και των 

Οδηγών Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης των ΕΛΚΕ. Επίσης, ορίζεται ότι, 

προκειµένου να υπάρξει ικανός µεταβατικός χρόνος προσαρµογής, οι διατάξεις 

σχετικά µε τον προϋπολογισµό θα υλοποιηθούν από το οικονοµικό έτος 2018 και 

µετά. Περαιτέρω, λόγω ασαφειών και διαφορετικών ερµηνειών που είχαν δοθεί, 

επιχειρείται να ερµηνευθεί αυθεντικά 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 προσέγγιση της ερµηνείας µεταξύ της α) και β) παραγράφου. 

Αντίστοιχα, καθίσταται σαφές ότι πλέον για την άσκηση 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 αναγκαίες 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 Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) των εν λόγω φορέων και στα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα 

(Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992. 

 

Αθήνα, …..6.2017 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


