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

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης- Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι.
1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Ε.Ι.).

Τα

Α.Ε.Ι.

είναι

νοµικά

πρόσωπα

δηµοσίου

δικαίου

πλήρως

αυτοδιοικούµενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του
Συντάγµατος και στις κείµενες διατάξεις.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τοµείς:
α) τον πανεπιστηµιακό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία
και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως
«Πανεπιστήµια» και
β) τον τεχνολογικό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
3. Τα Ιδρύµατα των δύο τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν
παράλληλα, µε διακριτή φυσιογνωµία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι.
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. Για την έκδοση της
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ανωτέρω απόφασης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ζητά τη
σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύµατος και του Εθνικού Συµβουλίου
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.).

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους διατάξεις του, νοούνται ως:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. Προπτυχιακοί
φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών,
µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο
σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο
σπουδών.
β) «Φοιτητές µε δικαίωµα συµµετοχής»: Εκ των φοιτητών, δικαίωµα συµµετοχής
στα εκλεκτορικά σώµατα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο, έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές των
οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που
απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα
σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα εξάµηνα. Για τους φοιτητές µερικής
φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραµµα σπουδών
που παρακολουθούν. Ως µεταπτυχιακοί φοιτητές µε δικαίωµα συµµετοχής νοούνται
εκείνοι των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού
προγράµµατος του δεύτερου κύκλου σπουδών, ενώ ως υποψήφιοι διδάκτορες µε
δικαίωµα συµµετοχής νοούνται εκείνοι που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του
τρίτου κύκλου σπουδών.
γ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστηµίου και η Σύγκλητος Τ.Ε.Ι..
δ) «Πρυτανικό Συµβούλιο»: το Πρυτανικό Συµβούλιο Πανεπιστηµίου και το
Πρυτανικό Συµβούλιο Τ.Ε.Ι..
ε) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Πανεπιστηµίου και ο Πρύτανης Τ.Ε.Ι..
στ) «Αντιπρύτανης»: ο Αντιπρύτανης Πανεπιστηµίου και ο Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι..
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ζ) «Κοσµητεία»: η Κοσµητεία Σχολής Πανεπιστηµίου και η Κοσµητεία Σχολής
Τ.Ε.Ι..
η) «Κοσµήτορας»: ο Κοσµήτορας Σχολής Πανεπιστηµίου και ο Κοσµήτορας
Σχολής Τ.Ε.Ι..
θ) «Πρόεδρος Τµήµατος»: ο Πρόεδρος Τµήµατος Πανεπιστηµίου και ο Πρόεδρος
Τµήµατος Τ.Ε.Ι..
ι) «Διευθυντής Τοµέα»: ο Διευθυντής Τοµέα Πανεπιστηµίου και ο Διευθυντής
Τοµέα Τ.Ε.Ι..
ια) «Καθηγητές»: οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας, οι αναπληρωτές καθηγητές και
οι επίκουροι καθηγητές. Η αρχαιότητα καθηγητή ανά βαθµίδα προσδιορίζεται µε
βάση την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης διορισµού στην οικεία βαθµίδα
καθηγητή Α.Ε.Ι..
ιβ) «Υπηρετούντες λέκτορες»: οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δηµοσίευσης του
παρόντος νόµου λέκτορες Πανεπιστηµίων και καθηγητές εφαρµογών Τ.Ε.Ι..
ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή το δίπλωµα που απονέµεται ύστερα από την
επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

Άρθρο 3
Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες
1.

Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα και στη

διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Το
ακαδηµαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των δηµοκρατικών αξιών,
των ακαδηµαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και στη διδασκαλία, την ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώµατος στη γνώση και τη µάθηση
έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.
2.

Επέµβαση δηµόσιας δύναµης σε χώρους των Α.Ε.Ι. λαµβάνει χώρα σε

περιπτώσεις κακουργηµάτων και εγκληµάτων κατά της ζωής αυτεπαγγέλτως και σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση µετά από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. Οι ως
άνω περιορισµοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώµα.
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Άρθρο 4
Αποστολή των Α.Ε.Ι.
1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α) Να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία, να
προετοιµάζουν τους φοιτητές για την εφαρµογή της και να καλλιεργούν τις τέχνες και
τον πολιτισµό.
β) Να συµβάλουν στη δια βίου µάθηση µε σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας,
περιλαµβανοµένης και της διδασκαλίας από απόσταση, µε βάση την επιστηµονική
και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς
αναγνωρισµένα κριτήρια.
γ) Να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να
διαµορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών και να
παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια στους αποφοίτους τους για την
επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.
δ) Να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, να προωθούν τη
διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των τεχνών, την αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων της έρευνας, καθώς και την καινοτοµία, µε προσήλωση στις αρχές
της επιστηµονικής δεοντολογίας, της βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής
συνοχής.
ε) Να προωθούν τη συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικούς
φορείς στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή, την αποτελεσµατική κινητικότητα του
εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συµµετέχοντας
στη διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα.
στ) Να συµβάλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
µε επιστηµονική, επαγγελµατική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και µε
σεβασµό στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας,
της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ισότητας.
2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των Ιδρυµάτων κάθε τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης:
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α) Τα Πανεπιστήµια δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ποιοτική και ολοκληρωµένη
εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις τάσεις της σύγχρονης επιστήµης, της τεχνολογίας και
των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστηµονικής πρακτικής.
β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ποιοτική εκπαίδευση, στις εφαρµογές
των σύγχρονων επιστηµών, της τεχνολογίας και των τεχνών. Στο πλαίσιο αυτό
συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου µε την υψηλού
επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Ιδρύµατα οργανώνονται και
λειτουργούν µε κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση
ιδίως των αρχών:
α) Της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία.
β) Της ερευνητικής και επιστηµονικής δεοντολογίας.
γ) Της ποιότητας της εκπαίδευσης.
δ) Της ποιότητας των υπηρεσιών τους, της αποτελεσµατικότητας και
αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδοµών τους.
ε) Της διαφάνειας στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους.
στ) Της αµεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και κατά τη λήψη
ατοµικών και συλλογικών αποφάσεων.
ζ) Της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους.
η) Της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των φύλων και του σεβασµού κάθε
διαφορετικότητας.
4. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση και οι επί µέρους
στόχοι κάθε Ιδρύµατος, µέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόµος, ορίζονται µε
τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του, σύµφωνα µε τα
άρθρα 7 και 8, αντίστοιχα.

Άρθρο 5
Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, κατάργηση και µεταβολή έδρας
Α.Ε.Ι.. – Παραρτήµατα Α.Ε.Ι.
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1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µπορεί
να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται και καταργούνται
Α.Ε.Ι. και να µεταβάλλεται η έδρα τους, όταν:
α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων κοινωνικών αναγκών για
την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστηµονικών,
καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα, που
κρίνονται απαραίτητα για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν
καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή
β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα µεγάλο ή αντίστοιχα µικρό ετήσιο αριθµό
φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή
γ) η λειτουργία µεµονωµένων Α.Ε.Ι. δεν δικαιολογείται επιστηµονικά και,
αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία
ή
δ) συνάδει µε τις οικονοµικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις
δυνατότητες της χώρας ή µιας συγκεκριµένης περιφέρειας.
2. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µετά από σύµφωνη γνώµη
της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυµάτων για τις περιπτώσεις της παρ. 1, εκτός από την
περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. και πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης,
απευθύνει ερώτηµα στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., προκειµένου να
διατυπώσουν την γνώµη τους ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1.
Η Α.ΔΙ.Π., το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και η Σύγκλητος υποβάλλουν τη γνώµη τους εντός
τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του ερωτήµατος. Για εξαιρετικούς λόγους,
όπως

ενδεικτικά

είναι

η

υποβολή

διευκρινιστικών

ερωτηµάτων

από

τα

γνωµοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται από τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για επτά (7) εργάσιµες ηµέρες.
Περαιτέρω παράταση της προθεσµίας αποκλείεται. Αν παρέλθουν άπρακτες οι
προθεσµίες αυτές, η πρόταση υποβάλλεται χωρίς τις παραπάνω γνώµες.
3. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1, ρυθµίζονται τα θέµατα που συνδέονται
µε την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, µεταβολή έδρας ή κατάργηση
Α.Ε.Ι., όπως ιδίως τα σχετικά µε την προσωρινή διοίκηση των µη αυτοδύναµων
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Α.Ε.Ι. από Διοικούσα Επιτροπή και την πλήρωση των πρώτων θέσεων των
καθηγητών, την κατανοµή και την ένταξη φοιτητών και προσωπικού, το χρόνο
έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυµάτων, την προθεσµία έκδοσης του
Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού τους, τον παρεχόµενο τίτλο σπουδών
και τα θέµατα αντιστοιχίας και επαγγελµατικών προσόντων των παλαιών και νέων
πτυχίων.
4. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό
διάταγµα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα,
τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας προκειµένου περί ακινήτων, και σε όλες
τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων Ιδρυµάτων. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται
αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθεµία από αυτές. Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, αρµόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού
οικονοµικού προϋπολογισµού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού
απολογισµού του Ιδρύµατος, καθώς και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
που αφορά στο Ίδρυµα, είναι η Σύγκλητος του νέου Α.Ε.Ι..
5. Παραρτήµατα των Α.Ε.Ι. µπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες.

Άρθρο 6
Αυτοδυναµία Α.Ε.Ι.
1. Τα µη αυτοδύναµα Α.Ε.Ι., τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή,
αποκτούν αυτοδυναµία µόλις λειτουργήσουν αυτοδύναµα δύο (2) Σχολές τους. Το
αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την απόκτηση της αυτοδυναµίας κινείται από τον
Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και
Αντιπρυτάνεων και συγκρότησης της Συγκλήτου. Με τον διορισµό του Πρύτανη και
των Αντιπρυτάνεων και τη συγκρότηση της Συγκλήτου λήγει αυτοδικαίως η θητεία
των µελών της Διοικούσας Επιτροπής και παύουν να ισχύουν οι περί αυτής διατάξεις.
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2. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ρυθµίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 7
Οργανισµός
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
εγκρίνεται ο Οργανισµός κάθε Α.Ε.Ι, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, η οποία
διατυπώνεται µετά από γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου και εγκρίνεται από την
Σύγκλητο.
2. Με τον Οργανισµό, ρυθµίζονται τα θέµατα της οργανωτικής δοµής και
λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) Η οργάνωση των ακαδηµαϊκών, διοικητικών και οικονοµικών δοµών του
Ιδρύµατος.
β) Η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο
54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως ισχύει κάθε φορά.
γ) Η σύσταση, ιδίως, των παρακάτω υπηρεσιών του Ιδρύµατος και η ρύθµιση
θεµάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη
λειτουργία:
i. υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα
συµβούλων σπουδών,
ii. υπηρεσίας προστασίας και ασφάλειας των φοιτητών, του προσωπικού και της
περιουσίας του Ιδρύµατος,
iii. υπηρεσίας υποστήριξης και διασφάλισης της προσβασιµότητας των φοιτητών
και του προσωπικού του Ιδρύµατος µε ειδικές ανάγκες,
iv. νοµικής υπηρεσίας,
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v. υπηρεσίας αρµόδιας για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των κάθε
είδους και αντικειµένου συµβάσεων που καταρτίζει το Ίδρυµα,
vi. υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύµατος και
vii. τεχνικής υπηρεσίας.
δ) Η σύσταση και συγκρότηση τεχνικού και οικονοµικού συµβουλίου και η
ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη
λειτουργία τους.
ε) Η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν
στην εποπτεία, στη σύνθεση, στις αρµοδιότητες και στους κανόνες λειτουργίας τους.
στ) Η σύσταση και η κατάργηση θέσεων καθηγητών και θέσεων Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
ζ) Ο ελάχιστος αριθµός καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που πρέπει να
υπηρετούν στο Τµήµα προκειµένου να συσταθούν Τοµείς και τα κριτήρια σύστασής
τους.
η) Τα θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Η κατά την παρ. 1 πρόταση του Πρύτανη υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων εντός δώδεκα (12) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 8
Εσωτερικός Κανονισµός
1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη
και γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός κάθε Α.Ε.Ι..
2. Ο Εσωτερικός Κανονισµός ρυθµίζει θέµατα εσωτερικής λειτουργίας του οικείου
Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) Την οργάνωση των σπουδών ανά Τµήµα, όπως ιδίως:
i. τον απαιτούµενο αριθµό µαθηµάτων για τη χορήγηση τίτλου σπουδών βάσει του
αντίστοιχου προγράµµατος σπουδών,
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ii. την αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους,
iii. την ποσοστιαία αναλογία µεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων
στο πρόγραµµα σπουδών,
iv. τις προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, τη
διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και τους όρους και τη διαδικασία επανεξέτασης
των φοιτητών, και
v. τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία εξετάσεων και άλλων µεθόδων
αξιολόγησης των φοιτητών.
β) Τον τρόπο αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών, των
υπηρετούντων λεκτόρων και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., από τους
φοιτητές.
γ) Τον τύπο των τίτλων σπουδών ανά Τµήµα και τη διαδικασία ορκωµοσίας των
πτυχιούχων.

Στην

περίπτωση

των

Εισαγωγικών

Κατευθύνσεων

και

των

Κατευθύνσεων Προχωρηµένου Εξαµήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόµενου τίτλου
σπουδών αποτελεί ο τίτλος της Κατεύθυνσης.
δ) Τη δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαµήνων για ταχύρρυθµη
διδασκαλία ύλης εξαµήνου.
ε) Τους όρους και τις προϋποθέσεις κατάταξης των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε Τµήµα
του Ιδρύµατος, τα εξεταζόµενα µαθήµατα, το εξάµηνο κατάταξης, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 15 τον ν. 3404/2005 (Α΄260), όπως τροποποιήθηκε
µε το ν. 4186/13 (Α΄ 193), καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη
διαδικασία εξετάσεων κατάταξης και τη διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών
µονάδων.
στ) Τις διαδικασίες χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, τους
κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος, όπως των υπηρεσιών
υγειονοµικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης, καθώς και τα θέµατα που
σχετίζονται µε την υποστήριξη φοιτητών και προσωπικού µε αναπηρία.
ζ) Τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών στους
φοιτητές.
η) Τα κριτήρια και τη διαδικασία απονοµής των τίτλων του Επίτιµου Διδάκτορα,
του Οµότιµου και του Επίτιµου Καθηγητή.
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θ) Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο επιβράβευσης των καθηγητών για
την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού τους έργου, καθώς
και για την εν γένει ακαδηµαϊκή και κοινωνική προσφορά τους.
ι) Τα θέµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης του προσωπικού του Ιδρύµατος.
ια) Τη διαδικασία ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των
φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του Ιδρύµατος, όπου
στον παρόντα νόµο δεν ορίζεται.
ιβ) Τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την ανάδειξη των µονοπρόσωπων και των συλλογικών οργάνων του
Ιδρύµατος.
ιγ) Τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, των υπηρεσιών,
των συµβουλίων και των επιτροπών του Ιδρύµατος.
ιδ) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας Διοικητικού Συµβουλίου σε Τµήµα, σύµφωνα µε
το άρθρο 22.
ιε) Τους κανόνες τελετουργικού ή εθιµοτυπικού χαρακτήρα και δηµόσιων
σχέσεων.
ιστ) Τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισµού.
ιζ) Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, τις ποινές, τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της
τήρησης των θεσπισµένων κανόνων από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πλην
των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων, των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π.
και του διοικητικού προσωπικού, τις ειδικότερες αρµοδιότητες των παραπάνω
οργάνων και την πειθαρχική διαδικασία,
ιη) Τα σχετικά µε τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας, του
άρθρου 47 του παρόντος νόµου και του Αυτοτελούς Γραφείου του «Συνηγόρου του
φοιτητή» του άρθρου 55 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
ιθ) Τα ειδικότερα θέµατα προστασίας και ασφάλειας των φοιτητών, του
προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύµατος, καθώς και τους ειδικότερους κανόνες
για τη συντήρηση της εν λόγω περιουσίας.
κ) Τη διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
πρότασης

αναθεώρησης

των

συµφωνιών

προγραµµατικού

σχεδιασµού

που

προβλέπονται στο άρθρο 62 του ν. 4009/2011, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης και
έγκρισης του ετήσιου απολογισµού της εκτέλεσης των συµφωνιών αυτών,
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κα) Τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσκλησης επισκεπτών
καθηγητών, καθώς και τους όρους απασχόλησης και κάθε σχετικό θέµα, µε την
επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 36, και
κβ) Τα θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Εντός δώδεκα (12) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η
Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. λαµβάνει την απόφαση της παρ. 1.
4. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισµού του οικείου Α.Ε.Ι., κάθε Σχολή και
Τµήµα µπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται
µε απόφαση της Συγκλήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 9
Σχολές, Τµήµατα, Τοµείς
1. Κάθε Ίδρυµα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει µία ενότητα συγγενών
επιστηµονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστηµονική προσέγγιση, τη µεταξύ
τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισµό
τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τµηµάτων, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Σπουδών τους.
2. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τµήµατα. Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη Σχολής µε
λιγότερα από δύο (2) Τµήµατα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η
αναγκαιότητα σύστασης Σχολής µε ένα (1) Τµήµα αιτιολογείται ειδικά από τη
Σύγκλητο. Το Τµήµα προάγει την επιστήµη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο
αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο των
προγραµµάτων σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της µάθησης σε αυτά.
3. Τα Τµήµατα διαιρούνται σε Τοµείς, οι οποίοι συντονίζουν τη διδασκαλία
µέρους του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο
πεδίο ή πεδία της επιστήµης.
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Άρθρο 10
Ίδρυση και µεταβολές Σχολής, Τµήµατος και Τοµέα
1. Ίδρυση και κατάργηση Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι. πραγµατοποιείται µε
αναλογική εφαρµογή των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 5.
2. Συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία και µεταβολή έδρας Σχολής ή Τµήµατος
Α.Ε.Ι. πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από
σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..
3. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, πριν την έκδοση της
ανωτέρω απόφασης, απευθύνει ερώτηµα, στην Α.ΔΙ.Π., προκειµένου να διατυπώσει
γνώµη.
Η Α.ΔΙ.Π. υποβάλλει τη γνώµη της εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή
του ερωτήµατος. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή
διευκρινιστικών ερωτηµάτων από το γνωµοδοτούν όργανο, η ανωτέρω προθεσµία
µπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για
επτά (7) εργάσιµες ηµέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσµίας αποκλείεται. Αν
παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες αυτές, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την παραπάνω
γνώµη.
4. 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. Η πράξη του Πρύτανη
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Οργανισµό του Ιδρύµατος
καθορίζονται ο ελάχιστος αριθµός των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που
πρέπει να υπηρετούν στο Τµήµα προκειµένου να συσταθούν Τοµείς και τα κριτήρια
σύστασής τους. Αµέσως µετά την σύσταση των Τοµέων, η Συνέλευση του Τµήµατος
αποφασίζει για την κατανοµή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των
Εργαστηρίων, Κλινικών και λοιπών µονάδων στους Τοµείς ή για την διατήρησή τους
στο Τµήµα. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος µπορεί να αλλάξει Τοµέα
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ένα µέλος του προσωπικού. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες είναι
δυνατόν, µετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, να ασκούν διδακτικό,
ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστηµονικό έργο σε
περισσότερους από έναν Τοµείς του ίδιου Τµήµατος και σε περισσότερα από ένα
Τµήµατα της ίδιας ή διαφορετικών Σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., µετά από αίτηµα του
Τοµέα ή του Τµήµατος υποδοχής.
5. Με τη διαδικασία της παρ. 1 ιδρύονται Κατευθύνσεις Προχωρηµένου Εξαµήνου
και

καταργούνται

Εισαγωγικές

Κατευθύνσεις,

καθώς

και

Κατευθύνσεις

Προχωρηµένου Εξαµήνου σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι.. Με τη διαδικασία των παρ.
2 και 3 συγχωνεύονται, κατατέµνονται ή µετονοµάζονται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις,
καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρηµένου Εξαµήνου σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι..
Οι παρούσες ρυθµίσεις καταλαµβάνουν και τις προβλεπόµενες στην παρ. 22 του
άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) Κατευθύνσεις ή Ειδικεύσεις.

Άρθρο 11
Αυτοδυναµία Τµηµάτων
1. Τµήµατα αποκτούν αυτοδυναµία εφόσον: α) υπηρετούν σε αυτά τουλάχιστον
οκτώ (8) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2)
καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και β) έχουν εγγραφεί σε
αυτά φοιτητές.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρµόζεται αναλογικά στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 12
Όργανα του Ιδρύµατος
Τα όργανα του Ιδρύµατος είναι:
α) η Σύγκλητος,
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β) το Πρυτανικό Συµβούλιο,
γ) ο Πρύτανης και
δ) οι Αντιπρυτάνεις.

Άρθρο 13
Σύγκλητος
1. Η Σύγκλητος αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) τους Κοσµήτορες των Σχολών,
δ) τους Προέδρους των Τµηµάτων,
ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των µελών της
Συγκλήτου των περιπτ. α΄ έως δ΄ και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα
(10). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, µε βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει
δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούµενη ακέραιη µονάδα,
όταν είναι κάτω του µισού (0,5), και στην επόµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι µισό
(0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1)
εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των µεταπτυχιακών φοιτητών και των
υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι

ανωτέρω

εκπρόσωποι

των

φοιτητών

εκλέγονται,

µαζί

µε

τους

αναπληρωµατικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, µε δικαίωµα
συµµετοχής, µε γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας
κατηγορίας του Ιδρύµατος.
στ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π.
και .Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύµατος,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύµατος.
Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ εκλέγονται, µαζί µε τους
αναπληρωµατικούς τους, για διετή θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής για µία (1)
ακόµη θητεία, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, µε άµεση, µυστική και
καθολική ψηφοφορία των µελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύµατος.
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Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι
εκπρόσωποι των φοιτητών, των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των
διοικητικών υπαλλήλων.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, και µόνον ύστερα από πρόσκληση αυτής,
παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Σύλλογος προσωπικού των Ιδρυµάτων, καθώς
και άλλοι φορείς ή πρόσωπα που κρίνονται απαραίτητα για την ενηµέρωσή της.
2. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται
από τις διατάξεις του νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού του
Ιδρύµατος:
α) Χαράσσει τη στρατηγική, αναπτύσσει και εξειδικεύει τις αναγκαίες δράσεις για
την ανάπτυξη του Ιδρύµατος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και
για την διαµόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του στο πλαίσιο της αποστολής
του, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συµβουλίου.
β) Καθορίζει τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την ακαδηµαϊκή στρατηγική και
ανάπτυξη του Ιδρύµατος, επί τη βάσει των οποίων το Πρυτανικό Συµβούλιο
καταρτίζει σχέδιο συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού. Η Σύγκλητος εγκρίνει τα
εν λόγω σχέδια και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των συµφωνιών σε
ετήσια βάση.
γ) Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι..
δ) Διατυπώνει σύµφωνη γνώµη προς τον Πρύτανη για την κατανοµή του συνόλου
των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του
Ιδρύµατος.
ε) Υποβάλλει προτάσεις προς τον Πρύτανη για την συνεργασία του Ιδρύµατος µε
εκπαιδευτικά ή µορφωτικά Ιδρύµατα και επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
στ) Εγκρίνει τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος και τις
τροποποιήσεις τους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8.
ζ) Εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονοµικό προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. και το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, τις τροποποιήσεις τους και τον τελικό οικονοµικό
απολογισµό, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συµβουλίου.
η) Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων και της εν γένει
λειτουργίας του Ιδρύµατος.
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θ) Εποπτεύει την Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου
Α.Ε.Ι. και επιλέγει ή/και παύει από τα καθήκοντά τους τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
ι) Γνωµοδοτεί για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, κατάργηση
και µεταβολή έδρας του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και για τη συγχώνευση, κατάτµηση,
µετονοµασία και µεταβολή έδρας Σχολής ή Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι..
ια) Αποφασίζει για την ίδρυση Τοµέων και για επιγενόµενες µεταβολές σε αυτούς.
ιβ) Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύµατος,
µεριµνώντας για τη διασφάλιση και τη διαρκή αναβάθµιση της ποιότητάς τους, και
συγκροτεί τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύµατος (ΜΟ.ΔΙ.Π.).
ιγ) Εγκρίνει τα καταρτιζόµενα για πρώτη φορά και τα επικαιροποιηµένα µητρώα
εσωτερικών και εξωτερικών µελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής,
εξέλιξης, µονιµοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών, µετά από εισήγηση
της οικείας Κοσµητείας, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος.
ιδ) Συγκροτεί τα εκλεκτορικά σώµατα για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης,
µονιµοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων
των µη αυτοδύναµων Τµηµάτων του Ιδρύµατος, µετά από εισήγηση της προσωρινής
Συνέλευσης Τµήµατος.
ιε) Εγκρίνει τον Κανονισµό Σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.
ιστ) Αποφασίζει την ίδρυση Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και
εγκρίνει τον Κανονισµό Σπουδών του, ορίζει τον Διευθυντή του Κέντρου µετά από
εισήγηση του Προέδρου του, που διατυπώνεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου
του Κέντρου, και εγκρίνει τον ετήσιο οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό του
Κέντρου, και καταρτίζει τον τετραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του.
ιζ) Εγκρίνει το περιεχόµενο όλων των προγραµµάτων σπουδών του Ιδρύµατος.
ιη) Αποφασίζει την ίδρυση προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από
εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος, και αποφαίνεται για κάθε ζήτηµα
ακαδηµαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονοµικού χαρακτήρα, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο νόµο.
ιθ) Αποφασίζει για την ίδρυση και οργάνωση προγραµµάτων δεύτερου και τρίτου
κύκλου σπουδών σε συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου
13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων
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της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας
Αθηνών.
κ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος, την
οργάνωση προγραµµάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία µε
αναγνωρισµένα ως οµοταγή ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 32 και µε την επιφύλαξη των δύο τελευταίων
εδαφίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 43.
κα) Αποφασίζει τη διοργάνωση, συνολικά ή εν µέρει, προγραµµάτων πρώτου
κύκλου σπουδών σε ξένη γλώσσα σε συνεργασία µε το Διεθνές Πανεπιστήµιο της
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος.
κβ) Αποφασίζει για το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο συµπεριλαµβανοµένων και των
εξεταστικών περιόδων.
κγ) Αποφασίζει για τυχόν προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ή του
εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύµατος για έκτακτους λόγους, όπως ιδίως λόγους
ασφάλειας και φυσικών καταστροφών, και για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων
κατά τη διάρκεια των διακοπών.
κδ) Εγκρίνει µέτρα που λαµβάνονται από τον Πρύτανη για την αντιµετώπιση
επειγόντων ζητηµάτων.
κε) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων τη
δηµιουργία νέων θέσεων καθηγητών, µετά από πρόταση των Κοσµητειών των
οικείων Σχολών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τµηµάτων.
Επίσης, κατανέµει στα Τµήµατα τον συνολικό αριθµό των θέσεων καθηγητών που
εγκρίνονται.
κστ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων τη
δηµιουργία νέων θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., µετά από πρόταση των
Κοσµητειών των οικείων Σχολών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των
οικείων Τµηµάτων. Επίσης, κατανέµει και ανακατανέµει στα Τµήµατα ή στις Σχολές
τον συνολικό αριθµό των θέσεων που εγκρίνονται.
κζ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων τη
δηµιουργία νέων θέσεων διοικητικού προσωπικού, ύστερα από εισήγηση του
Πρύτανη.
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κη) Κατανέµει στα Τµήµατα τις θέσεις-πιστώσεις διδακτικού και εκπαιδευτικού
προσωπικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν.
1404/1983 (Α΄ 173), αντίστοιχα.
κθ) Ορίζει Κοσµήτορα Σχολής ή Πρόεδρο Τµήµατος, προερχόµενο από την οικεία
Σχολή ή το οικείο Τµήµα, αντίστοιχα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τα
αξιώµατα αυτά.
λ) Συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση θεµάτων που εµπίπτουν στις
αρµοδιότητές της, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συµβουλίου.
λα) Αναθέτει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, την άσκηση συγκεκριµένων
αρµοδιοτήτων της, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, στο Πρυτανικό Συµβούλιο, η
οποία αναρτάται στο Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύµφωνα µε το ν. 3861/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
λβ) Κατανέµει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισµού στις Σχολές, στα
Μουσεία και τα Γυµναστήρια που ανήκουν στο Ίδρυµα.
λγ) Απονέµει τους τίτλους του Επίτιµου Διδάκτορα, του Οµότιµου και του
Επίτιµου Καθηγητή, µετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος.
λδ) Ασκεί όσες αρµοδιότητες δεν ανατίθενται από τον νόµο ειδικώς σε άλλα
όργανα του Ιδρύµατος.
3. Κατόπιν απόφασης της οικείας Συγκλήτου, τα Α.Ε.Ι. µπορούν να συνάπτουν
συµβάσεις µίσθωσης µεταφορικών µέσων για µεταφορά φοιτητών, συµβάσεις
καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλη
σύµβαση που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των ειδικότερων αναγκών τους. Με
απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η µεταφορά κονδυλίων από τον τακτικό
προϋπολογισµό, τα οποία αφορούν σε υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης,
συντήρησης και λοιπές αναγκαίες υπηρεσίες, στην Εταιρία Διαχείρισης και
Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος. Για τη µεταφορά των ανωτέρω
κονδυλίων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογηµένη και κοστολογηµένη πρόταση στην
Σύγκλητο, ως προς την αναγκαιότητα κάλυψης των κατά περίπτωση αναγκών, την
εξοικονόµηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτήν την ενέργεια. Η Εταιρία
Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος αναλαµβάνει την
υποχρέωση να διαθέσει τα ανωτέρω κονδύλια αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των
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σκοπών για τους οποίους µεταφέρονται προς όφελος του Ιδρύµατος και να συνάπτει
τις σχετικές συµβάσεις µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριµήνου
κάθε οικονοµικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας
υποβάλει στη Σύγκλητο, προς έγκριση, λεπτοµερή έκθεση πεπραγµένων για την
αξιοποίηση των κονδυλίων που της διατέθηκαν κατά το προηγούµενο οικονοµικό
έτος.

Άρθρο 14
Πρυτανικό Συµβούλιο
1. Το Πρυτανικό Συµβούλιο αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους
νοµίµως εκλεγµένους φοιτητές που µετέχουν στη Σύγκλητο και
δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που µετέχει στη Σύγκλητο.
Το Πρυτανικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα έστω και αν δεν έχει
υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο
Πρύτανης.
2. Το Πρυτανικό Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του Οργανισµού και του
Εσωτερικού Κανονισµού του Ιδρύµατος:
α) Εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύµατος σε
τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαµόρφωση της
ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του στο πλαίσιο της αποστολής του.
β) Καταρτίζει το σχέδιο συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού, µε βάση το
οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύµατος.
γ) Καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονοµικό προϋπολογισµό και
τον τελικό οικονοµικό απολογισµό του Ιδρύµατος, καθώς και τους αντίστοιχους του
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προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο
και εποπτεύει την εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου.
δ) Εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισµού και Εσωτερικού Κανονισµού
του Ιδρύµατος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος.
ε) Εισηγείται στη Σύγκλητο την συγκρότηση επιτροπών προς µελέτη ή
διεκπεραίωση θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της.
στ) Έχει την ευθύνη της τήρησης των νόµων, του Οργανισµού και του Εσωτερικού
Κανονισµού.
ζ) Μεριµνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος και
τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές.
η) Εισηγείται στην Σύγκλητο την κατανοµή και την ανακατανοµή στα Τµήµατα
των θέσεων καθηγητών.
θ) Ασκεί τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του αναθέτει, για συγκεκριµένο
χρόνο, µε αιτιολογηµένη απόφασή της η Σύγκλητος.
ι) Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται παροχή γνώµης και υποβολή
εισήγησης ή πρότασης σε επίπεδο Α.Ε.Ι., η σχετική αρµοδιότητα ανήκει στο
Πρυτανικό Συµβούλιο, εφόσον δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο.
3. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συµβουλίου κοινοποιούνται εντός µηνός από τη
λήψη τους στην Σύγκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του οικείου
Ιδρύµατος.

Άρθρο 15
Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις
1. α) Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτής
καθηγητής του οικείου Ιδρύµατος για θητεία τεσσάρων (4) ακαδηµαϊκών ετών, η
οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του τέταρτου ακαδηµαϊκού έτους, ακόµη και αν η
εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, µετά την έναρξη του πρώτου
ακαδηµαϊκού έτους της θητείας. Αντιπρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης
βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Ιδρύµατος για ίδια θητεία.
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β) Δικαίωµα υποψηφιότητας για τα αξιώµατα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη
έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας
των εκλογών και κατά την προηγούµενη τριετία. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι
καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόµενης θητείας. Δεν επιτρέπεται το
ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώµατα.
γ) Στα Α.Ε.Ι. που έχουν περισσότερα από είκοσι (20) Τµήµατα ή έχουν λιγότερα
από είκοσι (20) Τµήµατα, αλλά λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές
έδρες εκλέγονται τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις:
i. ο Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας,
ii. ο Αντιπρύτανης Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
iii. ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται και του
διοικητικού προσωπικού του Ιδρύµατος, και
iv. ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Στα Α.Ε.Ι. που έχουν µέχρι και είκοσι (20) Τµήµατα και δεν υπάγονται στην
προηγούµενη περίπτωση εκλέγονται τρεις (3) Αντιπρυτάνεις:
i. ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
ii. ο Αντιπρύτανης Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης και
iii. ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριµνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του
Ιδρύµατος.
δ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη
συνεχόµενη θητεία στο αξίωµα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Ο Αντιπρύτανης
δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόµενη θητεία
στο αξίωµα του Αντιπρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο
και να εκλεγεί στα αξιώµατα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες
από δύο (2) θητείες, συνολικά. Οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί στα αντίστοιχα
αξιώµατα, δυνάµει προϊσχυουσών διατάξεων, συνυπολογίζονται για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
2. Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται µε δύο (2) ξεχωριστά
ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαµβάνουν τα ονόµατα όλων των υποψηφίων
Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σηµειώνουν την προτίµησή
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τους για έναν µόνον από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν µόνον από τους
υποψηφίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνοµά του.
3. α) Το σώµα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων
απαρτίζεται: αα) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του
Ιδρύµατος (πρώτη οµάδα εκλεκτόρων) και ββ) από το σύνολο των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύµατος (δεύτερη οµάδα
εκλεκτόρων).
β) Ο αριθµός των εγκύρων ψήφων που λαµβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το
άθροισµα των παρακάτω επί µέρους συνόλων:
i) των εγκύρων ψήφων των µελών της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν
τον συγκεκριµένο υποψήφιο και
ii) των µελών της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόµενου µε τον αριθµό
των εγκύρων ψήφων των µελών της δεύτερης οµάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το
συγκεκριµένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόµενου µε 0,2 και διαιρούµενου µε το
συνολικό αριθµό των µελών της δεύτερης οµάδας εκλεκτόρων.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το παραπάνω άθροισµα των εγκύρων ψήφων
προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούµενη ακέραιη
µονάδα, όταν είναι κάτω του µισού (0,5), και στην επόµενη ακέραιη µονάδα, όταν
είναι µισό (0,5) ή άνω του µισού.
γ) Στο εκλεκτορικό σώµα επιτρέπεται να συµµετέχουν καθηγητές και
υπηρετούντες λέκτορες (πρώτη οµάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση
τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται την αναστολή
ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους
εκλέκτορες της δεύτερης οµάδας της περίπτ. α΄.
4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων
γίνεται από τον υπηρετούντα Πρύτανη τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας
του. Σε περίπτωση µη τήρησης της ως άνω προθεσµίας η αρµοδιότητα της
προκήρυξης περιέρχεται στη Σύγκλητο και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστηµα
δεκαπέντε (15) ηµερών, η εν λόγω αρµοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Πρύτανης ή η Σύγκλητος, κατά περίπτωση, µεριµνά
για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της προκήρυξης.
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5. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωµα του Πρύτανη και του
Αντιπρύτανη υποβάλλονται, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην προκήρυξη,
ενώπιον του Πρύτανη ή της Συγκλήτου, αν έχει περιέλθει σε αυτήν η αρµοδιότητα
της προκήρυξης των εκλογών, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης
παραγράφου.
6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει επταµελής ή
πενταµελής, κατά την κρίση του Πρυτανικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση του
Πρύτανη, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Τα
τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι
καθηγητές του Ιδρύµατος και ορίζονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου,
µετά από εισήγηση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από
την ηµέρα της ψηφοφορίας. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο
ανώτερης βαθµίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,
αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, εξετάζει την εκλογιµότητα
και ανακηρύσσει τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, µέσα σε δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από τον ορισµό της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και
εκδίδει το αποτέλεσµα. Αν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εντός της άνω
προθεσµίας των δύο (2) εργάσιµων ηµερών, διαπιστώσει ότι ο αριθµός των
υποψηφίων Αντιπρυτάνεων είναι µικρότερος από τον αριθµό των εκλόγιµων θέσεων,
οι εκλογές Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων µαταιώνονται και επαναπροκηρύσσονται
εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της διαπίστωσης. Σε περίπτωση
που εκ νέου διαπιστωθεί ότι ο αριθµός των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων είναι
µικρότερος από τον αριθµό των εκλόγιµων θέσεων, οι εκλογές διενεργούνται µε
όσους έθεσαν υποψηφιότητα και ο νέος Πρύτανης ορίζει τα πρόσωπα που θα
καταλάβουν τις θέσεις που αποµένουν.
7. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και διεξάγεται µε κάλπη, ταυτόχρονα για
τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, σε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος
τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
8. Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία
των έγκυρων ψήφων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περίπτ. β΄ της παρ. 3. Αν
κανείς από τους υποψηφίους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
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επαναλαµβάνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υποψηφίων που
καταλαµβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή µεταξύ των ισοψηφούντων στην
πρώτη θέση. Σε περίπτωση που κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία µε κάλπη,
ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαµβάνεται η εκλογική διαδικασία µε κάλπη.
Στην πρώτη άγονη διαδικασία µε κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας ή µη
συγκέντρωσης

απόλυτης

πλειοψηφίας,

η

Κεντρική

Εφορευτική

Επιτροπή

υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας µέσω ηλεκτρονικής ψήφου,
το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την
εποµένη της τελευταίας άγονης εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση άγονης
εκλογικής διαδικασίας, επαναλαµβάνεται, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψήφου, η
εκλογική διαδικασία την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υποψηφίων που
καταλαµβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή µεταξύ των ισοψηφούντων στην
πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαµβάνεται αυτή, οµοίως
µέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο
υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής.
Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται µόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα
τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων.
9. Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις ή τρεις, κατά περίπτωση, υποψήφιοι που
συγκέντρωσαν, µε βάση τον προβλεπόµενο στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 τρόπο
υπολογισµού, τον µεγαλύτερο αριθµό των έγκυρων ψήφων. Επί ισοψηφίας στην
τελευταία εκλόγιµη θέση, η εκλογική διαδικασία επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 8.
10. Για την, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, εκλογή του Πρύτανη και των
Αντιπρυτάνεων, καθώς και για τον ορισµό των Αντιπρυτάνεων εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το
αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις
θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του
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Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυµβίβαστη µε κάθε επαγγελµατική
ενασχόληση εκτός του Ιδρύµατος.
12. Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί, εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η
εκλογή του κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του, για την µέχρι τη λήξη της
θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τη Σύγκλητο, εκλογές για την
ανάδειξη Πρύτανη. Η θητεία του νέου Πρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά
κώλυµα εκλογιµότητας για δεύτερη συνεχόµενη θητεία στο αξίωµα του Πρύτανη ή
του Αντιπρύτανη. Το προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύει αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά
το τρίτο ακαδηµαϊκό έτος της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Πρύτανης
πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωµα. Οι προϋποθέσεις αυτές
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και αν ο Πρύτανης
παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά την
διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο
Αντιπρύτανης, τον οποίο ο Πρύτανης έχει ορίσει ως αναπληρωτή του κατά τα
οριζόµενα στην περίπτ. θ΄ της παρ. 15. Ο Αντιπρύτανης, που αναλαµβάνει καθήκοντα
Πρύτανη, αναπληρώνεται κατά τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο. Ο Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
13. Αν Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, την
κενωθείσα θέση καταλαµβάνει, µε απόφαση της Συγκλήτου, ο επόµενος στη σειρά
εκλογικής κατάταξης υποψήφιος Αντιπρύτανης, για τη χρονική περίοδο µέχρι τη
λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη. Ελλείψει επόµενου
στη σειρά εκλογικής κατάταξης υποψηφίου, καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης της
εκλογής Αντιπρύτανη: i. Αν η ανάγκη ανακύψει κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας
των Πρυτανικών Αρχών, διενεργούνται, για τη χρονική περίοδο µέχρι τη λήξη της
θητείας τους, εκλογές για την ανάδειξη Αντιπρύτανη, από τον Πρύτανη και, αν αυτός
αδρανεί για χρονικό διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, από τη Σύγκλητο και αν
αυτή αδρανεί για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών, η εν λόγω αρµοδιότητα
περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ii. Αν ουδείς
εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωµα του Αντιπρύτανη ή αν η ανάγκη ανακύψει κατά
το τελευταίο έτος της ως άνω θητείας, την κενωθείσα θέση καταλαµβάνει καθηγητής
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πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύµατος, τον οποίο ορίζει ο
Πρύτανης. Μέχρι την, κατά τα παραπάνω, διενέργεια εκλογών ή ανάθεση
καθηκόντων, τα καθήκοντα του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη ασκεί ο
Πρύτανης. Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η θητεία στο αξίωµα του
Αντιπρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά κώλυµα εκλογιµότητας για δεύτερη
συνεχόµενη θητεία στο αξίωµα αυτό. Το προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύει αν
συντρέχει η περίπτ. ii του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ή αν η
εκλογή έλαβε χώρα κατά το τρίτο ακαδηµαϊκό έτος της προκηρυχθείσας θητείας και
αναδείχθηκε Αντιπρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωµα.
Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
14. Αν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωµάτων παραιτηθεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη
νέου οργάνου απαιτείται να γίνει µε εκλογές, οι εκλογές διενεργούνται το αργότερο
εντός ενός µηνός (1) από την κένωση της θέσης.
15. Ο Πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού
Κανονισµού:
α) Προΐσταται του Ιδρύµατος, έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των
υπηρεσιών του, είναι διατάκτης των δαπανών του Ιδρύµατος και µεριµνά για την
συνεργασία των οργάνων του Ιδρύµατος, των διδασκόντων και των φοιτητών.
β) Εκπροσωπεί το Ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως.
γ) Συγκαλεί την Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και µεριµνά για την εκτέλεση των
αποφάσεών τους. Ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων που πρόκειται να συζητηθούν στα
παραπάνω όργανα µέλος της Συγκλήτου ή τον αρµόδιο Αντιπρύτανη, αντίστοιχα, και
εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει ορίσει άλλον εισηγητή.
δ) Μπορεί να µετέχει στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του
Ιδρύµατος, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
ε) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύµατος, όταν αυτό παραλείπει
παρανόµως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
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στ) Καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων και
της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύµατος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη
Σύγκλητο.
ζ) Κατανέµει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές
δραστηριότητες

του

Ιδρύµατος

στο

πλαίσιο

της

αντίστοιχης

συµφωνίας

προγραµµατικού σχεδιασµού.
η) Προκηρύσσει, µετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τµήµατος και βάσει των
εγκεκριµένων πιστώσεων, τις θέσεις καθηγητών, διενεργώντας και το σχετικό έλεγχο
νοµιµότητας.
θ) Με απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζει τη σειρά µε την οποία τον αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις σε περίπτωση
που απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του και, µετά από
έγκριση της Συγκλήτου, τον τοµέα ευθύνης και τις επιµέρους αρµοδιότητες του κάθε
Αντιπρύτανη.
ι) Εκδίδει τις πράξεις διορισµού, υπηρεσιακών µεταβολών και αδειών του
προσωπικού του Ιδρύµατος, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή
αρνητικής κρίσης.
ια) Ορίζει τον υπεύθυνο του Ιδρύµατος για το πληροφοριακό σύστηµα που
υποστηρίζει τις διαδικασίες κρίσης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων.
ιβ) Μπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων στους
προϊσταµένους των υπηρεσιών του Ιδρύµατος.
ιγ) Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του Ιδρύµατος, στοιχεία και έγγραφα
για κάθε υπόθεση του Ιδρύµατος.
ιδ) Λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων,
όταν τα αρµόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύµατος αδυνατούν να λειτουργήσουν και
να λάβουν αποφάσεις.
ιε) Είναι υπεύθυνος για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της
περιουσίας του Ιδρύµατος.
ιστ) Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας ατόµων µε
αναπηρία.
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Άρθρο 16
Όργανα της Σχολής
1. Τα όργανα της Σχολής είναι:
α) η Γενική Συνέλευση,
β) η Κοσµητεία και
γ) ο Κοσµήτορας.
2. Τα όργανα της Σχολής επικουρούνται στο έργο τους από Γραµµατεία, η οποία
υπάγεται απευθείας στον Κοσµήτορα.

Άρθρο 17
Γενική Συνέλευση Σχολής
1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
α) Τον Κοσµήτορα της Σχολής.
β) Τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των µελών της
Γενικής Συνέλευσης Σχολής των περιπτ. α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι
περισσότερους των δέκα (10). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, µε βάση το
παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην
προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι κάτω του µισού (0,5), και στην επόµενη
ακέραιη µονάδα, όταν είναι µισό (0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι των
φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1)
των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι

ανωτέρω

εκπρόσωποι

των

φοιτητών

εκλέγονται,

µαζί

µε

τους

αναπληρωµατικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, µε δικαίωµα
συµµετοχής, µε γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας
κατηγορίας της Σχολής.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π.
και .Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, µαζί µε τους αναπληρωµατικούς
τους, για διετή θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά
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κατηγορία, µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία των µελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα έστω και αν
δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των περιπτ. γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
2. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει όσες αρµοδιότητες της αναθέτει ο νόµος,
ο Οργανισµός και ο Εσωτερικός Κανονισµός, καθώς και εκείνες που δεν ανατίθενται
σε άλλα όργανα της Σχολής.

Άρθρο 18
Κοσµητεία
1. Η Κοσµητεία αποτελείται από:
α) τον Κοσµήτορα της Σχολής,
β) τους Προέδρους των Τµηµάτων,
γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των µελών της
Κοσµητείας των περιπτ. α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα
(10). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, µε βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει
δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούµενη ακέραιη µονάδα,
όταν είναι κάτω του µισού (0,5), και στην επόµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι µισό
(0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1)
εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των µεταπτυχιακών φοιτητών και των
υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι

ανωτέρω

εκπρόσωποι

των

φοιτητών

εκλέγονται,

µαζί

µε

τους

αναπληρωµατικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, µε δικαίωµα
συµµετοχής, µε γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας
κατηγορίας της Σχολής.
δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους,
για διετή θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία,
µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία των µελών της οικείας κατηγορίας
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προσωπικού της Σχολής. Η Κοσµητεία της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί
νόµιµα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι των περιπτ. γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για τα θέµατα της περίπτ. στ΄ της παρ. 3.
2. Αν η Σχολή έχει ένα µόνο Τµήµα, η Κοσµητεία αποτελείται από τον
Κοσµήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τµήµατος, από τρεις (3)
εκλεγµένους από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής καθηγητές από δύο (2)
εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) των προπτυχιακών και έναν (1) των
µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς
και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των µελών
Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγονται, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
περιπτ. γ΄ και δ΄ της προηγούµενης παραγράφου και η Κοσµητεία συγκροτείται και
λειτουργεί νόµιµα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι αυτοί. Στην
περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση της Σχολής ασκεί και τις αρµοδιότητες της
Συνέλευσης Τµήµατος. Τα θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή της παραγράφου
αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
3. Στην Κοσµητεία ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού
Κανονισµού:
α) Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τµηµάτων της.
β) Χαράσσει την γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την
πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύµατος, και προβαίνει σε
τακτικό απολογισµό των σχετικών δραστηριοτήτων.
γ) Επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τµηµάτων για τη
δηµιουργία νέων θέσεων καθηγητών, καθώς και µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο.
δ) Κατανέµει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισµού στα Τµήµατα, στα
Εργαστήρια, στις Κλινικές, στα Μουσεία και στα Γυµναστήρια της Σχολής, όταν
αυτά δεν ανήκουν σε Τµήµατα.
ε) Αποφασίζει για τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά µαθήµατα Τµηµάτων της
Σχολής µε άλλα Τµήµατα της ίδιας ή άλλης Σχολής.
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στ) Ασκεί όσες αρµοδιότητες της αναθέτει ο νόµος σχετικά µε τις µεταπτυχιακές
και τις διδακτορικές σπουδές.
ζ) Διατυπώνει γνώµη για τον προγραµµατικό σχεδιασµό του Ιδρύµατος, κατά το
σκέλος που αφορά στη Σχολή.
η) Οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των
υπηρεσιών της Κοσµητείας.
θ) Προτείνει στη Σύγκλητο δηµιουργία νέων θέσεων καθηγητών µετά από
εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τµηµάτων.
ι) Λαµβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών µεταξύ Τµηµάτων της
Σχολής

ή

µε

Τµήµατα

άλλων

Σχολών,

προκειµένου

να

ενισχυθεί

η

διεπιστηµονικότητα των προγραµµάτων σπουδών.

Άρθρο 19
Κοσµήτορας
1. α) Κοσµήτορας εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτής
καθηγητής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3)
ακαδηµαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του τρίτου ακαδηµαϊκού έτους,
ακόµη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, µετά την έναρξη του
πρώτου ακαδηµαϊκού έτους της θητείας.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την
υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόµενης θητείας.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσµήτορα για δεύτερη συνεχόµενη θητεία και έως δύο
θητείες συνολικά.
2. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσµήτορα απαρτίζεται: i) από το σύνολο
των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής (πρώτη οµάδα
εκλεκτόρων) και ii) από το σύνολο των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της
οικείας Σχολής (δεύτερη οµάδα εκλεκτόρων). Οι ρυθµίσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την εκλογή Κοσµήτορα.
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3. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσµήτορα γίνεται από τον
υπηρετούντα Κοσµήτορα τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση
µη τήρησης της ως άνω προθεσµίας η αρµοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον
Πρύτανη. Ο Κοσµήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, µεριµνά για την ανάρτηση
της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύµατος και της οικείας Σχολής και
λαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της
προκήρυξης.
4. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωµα του Κοσµήτορα
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην
προκήρυξη, ενώπιον του Κοσµήτορα ή του Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η
αρµοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της
προηγούµενης παραγράφου.
5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταµελής Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, η οποία ορίζεται, µε
απόφαση του Κοσµήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την
ηµέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές της Σχολής. Σε περίπτωση µη
τήρησης της ως άνω προθεσµίας η σχετική αρµοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη.
Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθµίδας
αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι
αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, εξετάζει την εκλογιµότητα, ανακηρύσσει τους
υποψηφίους Κοσµήτορες µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την συγκρότησή της,
επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσµα και το υποβάλλει
στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και διεξάγεται µε κάλπη σε εργάσιµη
ηµέρα της εβδοµάδος, τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής
ψηφοφορίας την ακριβώς επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
7. Κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία
των εγκύρων ψήφων κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2. Αν κανείς από τους υποψήφιους
Κοσµήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων ή σε
περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµβάνεται κατά τα οριζόµενα στην παρ. 8
του άρθρου 15.
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Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται µόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα
τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων.
8. Ο Κοσµήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωµα άλλου
µονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις θέσεις
Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
9. Ο Κοσµήτορας σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να
ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τµήµατος
της Σχολής, µε βάση την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης
εκλογής του στο αξίωµα αυτό. Επί Προέδρων ίδιας αρχαιότητας, τον Κοσµήτορα
αναπληρώνει ο, εξ αυτών, αρχαιότερος καθηγητής πρώτης βαθµίδας, και, ελλείψει
καθηγητών πρώτης βαθµίδας, ο αρχαιότερος αναπληρωτής καθηγητής. Επί ίδιας
ηµεροµηνίας πράξεων διορισµού στην οικεία βαθµίδα, διενεργείται κλήρωση ενώπιον
της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
10. Αν ο Κοσµήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η
εκλογή του κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της θητείας του για την µέχρι τη λήξη της
θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύτανη εκλογές για την
ανάδειξη Κοσµήτορα, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την
κένωση της θέσης. Η θητεία του νέου Κοσµήτορα θεωρείται πλήρης, εκτός αν η
εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο ακαδηµαϊκό έτος της προκηρυχθείσας θητείας
και αναδείχθηκε Κοσµήτορας πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το
αξίωµα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσµήτορας, καθώς και αν ο Κοσµήτορας
παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τη
διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Κοσµήτορα ασκεί ο
αρχαιότερος πρώτης βαθµίδας καθηγητής της Σχολής. Επί περισσοτέρων καθηγητών
πρώτης βαθµίδας ίδιας αρχαιότητας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής
Συνέλευσης της Σχολής. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο Κοσµήτορας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται
από τις διατάξεις του νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:
α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσµητεία, καταρτίζει την
ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων µέλος της Γενικής Συνέλευσης ή
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της Κοσµητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται τα θέµατα
για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της
Κοσµητείας. Επίσης, µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης και της Κοσµητείας.
β) Επιβλέπει την εφαρµογή των Κανονισµών Σπουδών των Τµηµάτων και την
τήρηση του νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού.
γ) Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσµητείας.
δ) Συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων
που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του.
12. Ο Κοσµήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισµού του έργου του, την
οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Άρθρο 20
Όργανα του Τµήµατος
Όργανα του Τµήµατος είναι:
α) η Συνέλευση του Τµήµατος,
β) το Διοικητικό Συµβούλιο και
γ) ο Πρόεδρος.

Άρθρο 21
Συνέλευση Τµήµατος
1. Η Συνέλευση του Τµήµατος απαρτίζεται από:
α) Τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τµήµατος, ως εξής:
i. Από όλους τους παραπάνω, εφόσον ο αριθµός τους είναι µικρότερος ή ίσος του
τριάντα (30). Αν στο Τµήµα υπάρχουν λιγότεροι από πέντε (5) καθηγητές και
υπηρετούντες λέκτορες, η Γενική Συνέλευση της Σχολής, στην οποία ανήκει το
Τµήµα, συµπληρώνει τα µέλη της ως τον αριθµό πέντε (5) από τουλάχιστον έναν
καθηγητή και υπηρετούντες λέκτορες των συγγενέστερων ως προς το γνωστικό
αντικείµενο Τµηµάτων.
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ii. Αν οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες υπερβαίνουν τους τριάντα (30),
στη Συνέλευση µετέχουν τριάντα (30) εκπρόσωποι, οι οποίοι κατανέµονται στους
Τοµείς ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων
κάθε Τοµέα. Οι ως άνω εκπρόσωποι εκλέγονται για ετήσια θητεία, κατ’ αναλογία του
αριθµού των µελών του Τοµέα σε κάθε βαθµίδα, µε άµεση και µυστική ψηφοφορία
όλων των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του Τοµέα. Στην τελευταία
περίπτωση, τη διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Τοµέα στο Τµήµα
κινεί ο Διευθυντής του Τοµέα, τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των
εκπροσώπων του προηγούµενου έτους.
β) Τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τµήµατος και, εφόσον
υπάρχουν Τοµείς, από τους Διευθυντές των Τοµέων, οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται
στον αριθµό των τριάντα (30) µελών της περίπτ. α΄.
γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των µελών της
Συνέλευσης του Τµήµατος των περιπτ. α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι
περισσότερους των δέκα (10). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, µε βάση το
παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην
προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι κάτω του µισού (0,5), και στην επόµενη
ακέραιη µονάδα, όταν είναι µισό (0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι των
φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1)
των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι

ανωτέρω

εκπρόσωποι

των

φοιτητών

εκλέγονται,

µαζί

µε

τους

αναπληρωµατικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, µε δικαίωµα
συµµετοχής, µε γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας
κατηγορίας του Τµήµατος.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π.
και .Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος, οι οποίοι εκλέγονται, µαζί µε τους αναπληρωµατικούς
τους, για ετήσια θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά
κατηγορία, µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των µελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού του Τµήµατος.
Η Συνέλευση του Τµήµατος συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα έστω και αν οι
εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ δεν έχουν εκλεγεί.
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Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για θέµατα που αφορούν στις σπουδές
δεύτερου και τρίτου κύκλου.
2. Η Συνέλευση του Τµήµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού
Κανονισµού:
α) Χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τµήµατος και
την πορεία ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύµατος.
β) Συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισµό του Τµήµατος, στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισµού του Ιδρύµατος.
γ) Καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείµενο κάθε Τοµέα και αποφασίζει την
αλλαγή του γνωστικού αντικειµένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών
λέκτορας, µετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τοµέα.
δ) Ορίζει Διευθυντή Τοµέα όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες.
ε) Καταρτίζει, αναθεωρεί και καταργεί τα προγράµµατα σπουδών του Τµήµατος
και αποφασίζει για τις κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τµήµατος.
στ) Εισηγείται στην Κοσµητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών µαθηµάτων του
Τµήµατος µε άλλα Τµήµατα της ίδιας ή άλλης Σχολής.
ζ) Συντάσσει τον οδηγό προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος.
η) Ασκεί όσες αρµοδιότητες της αναθέτει ο νόµος σχετικά µε τις µεταπτυχιακές
και τις διδακτορικές σπουδές.
θ) Απονέµει τους τίτλους σπουδών των προγραµµάτων σπουδών που οργανώνει το
Τµήµα.
ι) Κατανέµει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών µαθηµάτων.
ια) Αναθέτει αυτοδύναµο διδακτικό έργο στα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π.,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις.
ιβ) Εγκρίνει τα διανεµόµενα συγγράµµατα για κάθε µάθηµα του προγράµµατος
σπουδών.
ιγ) Συγκροτεί οµάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος.
ιδ) Εισηγείται στην Κοσµητεία της Σχολής τη δηµιουργία νέων θέσεων καθηγητών
και µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π..
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ιε) Καταρτίζει και επικαιροποιεί τα µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών µελών, τα
οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, µονιµοποίησης και ανανέωσης
της θητείας καθηγητών, τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.
ιστ) Εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και ασκεί τις
προβλεπόµενες από το νόµο αρµοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης καθηγητών,
υπηρετούντων λεκτόρων και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π..
ιζ) Αποφασίζει για την ένταξη καθηγητών σε καθεστώς µερικής απασχόλησης.
ιη) Αποφασίζει για τη µετακίνηση καθηγητών από και προς το Τµήµα.
ιθ) Προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές
επιτροπές και λαµβάνει απόφαση περί της επιλογής.
κ) Προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες µεταδιδακτορικούς ερευνητές
και τους παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδηµαϊκού έργου
τους.
κα) Εισηγείται στη Σύγκλητο την απονοµή τίτλων Επίτιµου Διδάκτορα, Οµότιµου
και Επίτιµου Καθηγητή.
κβ) Κατανέµει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές
δραστηριότητες του Τµήµατος.
κγ) Συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων
που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της.

Άρθρο 22
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί σε Τµήµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Εσωτερικό Κανονισµό. Στα Τµήµατα που δεν λειτουργεί Διοικητικό Συµβούλιο
τις αρµοδιότητές του παρόντος άρθρου ασκεί η Συνέλευση του Τµήµατος.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τµήµατος,
β) τους Διευθυντές των Τοµέων και
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γ) έναν (1) εκ των τριών (3) εκλεγµένων εκπροσώπων της περίπτ. δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 21. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Τµήµατος συγκροτείται και λειτουργεί
νόµιµα έστω και αν δεν έχει εκλεγεί ο εκπρόσωπος της παρούσας περίπτωσης.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος ζητήµατα
αρµοδιότητάς της και επεξεργάζεται ζητήµατα που παραπέµπονται σε αυτό από την
τελευταία. Στην αρµοδιότητά του ανήκει, επίσης, κάθε θέµα, πλην των
αναφερόµενων στην παρ. 2 του άρθρου 21, για το οποίο η κείµενη νοµοθεσία
προβλέπει την παροχή γνώµης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο
Τµήµατος.

Άρθρο 23
Πρόεδρος Τµήµατος
1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τµήµατος εκλέγεται πλήρους
απασχόλησης καθηγητής πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του οικείου
Τµήµατος για θητεία δύο (2) ακαδηµαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου
του δεύτερου ακαδηµαϊκού έτους, ακόµη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για
οποιονδήποτε λόγο, µετά την έναρξη του πρώτου ακαδηµαϊκού έτους της θητείας. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν καθηγητές των δύο πρώτων βαθµίδων ή δεν υπάρχουν
υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τµήµατος ορίζεται από την Σύγκλητο µεταξύ των
υπαρχόντων καθηγητών του Τµήµατος, µε προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθµίδες
και µέχρι τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την
υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόµενης θητείας.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόµενη θητεία. Στην
περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν µπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη
από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου
ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
2. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται µε δύο (2)
ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαµβάνουν τα ονόµατα όλων των υποψηφίων
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Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σηµειώνουν την
προτίµησή τους για έναν µόνο από τους υποψηφίους Προέδρους και για έναν µόνο
από τους υποψηφίους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνοµά τους.
3. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
απαρτίζεται: i) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του
οικείου Τµήµατος (πρώτη οµάδα εκλεκτόρων) και ii) από το σύνολο των µελών
Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π.του οικείου Τµήµατος (δεύτερη οµάδα εκλεκτόρων). Οι
ρυθµίσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την εκλογή
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.
4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου Τµήµατος γίνεται από τον Κοσµήτορα τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη
της θητείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Σε περίπτωση
µη τήρησης της ως άνω προθεσµίας, η αρµοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται
στον Πρύτανη. Ο Κοσµήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, µεριµνά για την
ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύµατος και της οικείας
Σχολής και λαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για τη µεγαλύτερη δυνατή
δηµοσιοποίηση της προκήρυξης.
5. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωµα του Προέδρου και του
Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους, εντός
της προθεσµίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ενώπιον του Κοσµήτορα ή του
Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρµοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών,
σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της προηγούµενης παραγράφου.
6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριµελής Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, η οποία ορίζεται, µε
απόφαση του Κοσµήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την
ηµέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές του Τµήµατος. Σε περίπτωση
µη τήρησης της ως άνω προθεσµίας η σχετική αρµοδιότητα περιέρχεται στον
Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης
βαθµίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της
παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, εξετάζει την εκλογιµότητα,
ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους µέσα σε δύο
(2) εργάσιµες ηµέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της
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ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσµα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος
εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
7. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και διεξάγεται µε κάλπη ταυτόχρονα για
τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιµη ηµέρα της
εβδοµάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας
την ακριβώς επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
8. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία
των εγκύρων ψήφων κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους
Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων ή σε
περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµβάνεται κατά τα οριζόµενα στην παρ. 8
του άρθρου 15.
Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται µόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα
τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων της πρώτης οµάδας εκλεκτόρων.
9. Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, τυγχάνει αναλογικής εφαρµογής η
ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου.
10. Ο Πρόεδρος Τµήµατος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωµα
άλλου µονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τη θέση
Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής, Μουσείου.
11. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού
Κανονισµού:
α) Προΐσταται των υπηρεσιών του Τµήµατος και εποπτεύει την εύρυθµη
λειτουργία του Τµήµατος και την τήρηση των νόµων, του Οργανισµού και του
Εσωτερικού Κανονισµού.
β) Συγκαλεί τη Συνέλευση του Τµήµατος, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει
ως εισηγητή των θεµάτων µέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της,
εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος της
Συνέλευσης και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
γ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,
προεδρεύει των εργασιών του και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
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δ) Συγκροτεί επιτροπή για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση του προγράµµατος
σπουδών.
ε)

Μεριµνά

για

την

εφαρµογή

του

προγράµµατος

σπουδών,

συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
στ) Επιµελείται την τήρηση των µητρώων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων του
Τµήµατος.
ζ) Ασκεί τις προβλεπόµενες από το νόµο αρµοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης
καθηγητών, υπηρετούντων λεκτόρων και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π..
η) Εκδίδει πράξεις ένταξης καθηγητών σε καθεστώς µερικής απασχόλησης.
θ) Διαβιβάζει στα προβλεπόµενα από το νόµο όργανα γνώµες, προτάσεις ή
εισηγήσεις της Συνέλευσης Τµήµατος.
ι) Συγκροτεί επιτροπές για την µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων
της αρµοδιότητας του Τµήµατος.
ια) Συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τµήµατος και την διαβιβάζει
στην Κοσµητεία.
ιβ) Εκπροσωπεί το Τµήµα στη Σύγκλητο και υποχρεούται να ενηµερώνει τη
Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.
12. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας
για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή
εκλείψει.

Άρθρο 24
Όργανα µη αυτοδύναµων Τµηµάτων
1. Σε όσα Τµήµατα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναµίας του
άρθρου 11, λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τµήµατος, την οποία αποτελούν:
α) υποχρεωτικά όλοι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες του Τµήµατος.
β) εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των µελών της
προσωρινής Συνέλευσης του Τµήµατος της περιπτ. α΄. Στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες, µε βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός
στρογγυλοποιείται στην προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι κάτω του µισού
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(0,5), και στην επόµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι µισό (0,5) ή άνω του µισού. Οι
εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των
προπτυχιακών και ένας (1) των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων
διδακτόρων, όπου υπάρχουν και
γ) τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) ανά κατηγορία εκ των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος, οι οποίοι εκλέγονται, µαζί µε τον αναπληρωµατικό τους,
για ετήσια θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά
κατηγορία, µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των µελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού του Τµήµατος.
Η προσωρινή Συνέλευση του Τµήµατος συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα έστω
και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και
των φοιτητών.
2. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται µε πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής του Α.Ε.Ι., µετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της
Διοικούσας Επιτροπής αντίστοιχα. Με την ίδια πράξη ορίζονται ο Πρόεδρος και ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας,
άλλως αναπληρωτές καθηγητές του οικείου Τµήµατος, και, ελλείψει τούτων,
καθηγητές των δύο πρώτων βαθµίδων άλλου Τµήµατος του Ιδρύµατος. Ο Πρόεδρος
και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζονται για διετή θητεία, µε δυνατότητα
επανορισµού για µία ακόµη συνεχόµενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος
δεν µπορεί να επανοριστεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης
θητείας του. Δεν επιτρέπεται ο ορισµός του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για
περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά, στο ίδιο ή άλλο Τµήµα.
3. Η Προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τµήµατος. Εντός προθεσµίας ενός µηνός από
την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναµίας του Τµήµατος, κινείται, µε ευθύνη
του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η διαδικασία εκλογής
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος και συγκρότησης της
Συνέλευσης Τµήµατος.
4. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης Τµήµατος µε λιγότερους
από πέντε (5) καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες από το οικείο Τµήµα, η Σύγκλητος
συµπληρώνει τα µέλη της προσωρινής Συνέλευσης µέχρι τον αριθµό πέντε (5) από
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τουλάχιστον έναν καθηγητή και υπηρετούντες λέκτορες των συγγενέστερων
Τµηµάτων ως προς το γνωστικό αντικείµενο του µη αυτοδύναµου Τµήµατος.

Άρθρο 25
Όργανα Τοµέα
Τα όργανα του Τοµέα είναι:
α) η Γενική Συνέλευση και
β) ο Διευθυντής.

Άρθρο 26
Γενική Συνέλευση Τοµέα
1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από:
α) τον Διευθυντή του Τοµέα,
β) τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τοµέα,
γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των µελών της
Γενικής Συνέλευσης Τοµέα των περιπτ. α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι
περισσότερους των δέκα (10). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, µε βάση το
παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην
προηγούµενη ακέραιη µονάδα, όταν είναι κάτω του µισού (0,5), και στην επόµενη
ακέραιη µονάδα, όταν είναι µισό (0,5) ή άνω του µισού. Οι εκπρόσωποι των
φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1)
των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι

ανωτέρω

εκπρόσωποι

των

φοιτητών

εκλέγονται,

µαζί

µε

τους

αναπληρωµατικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, µε δικαίωµα
συµµετοχής, µε γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας
κατηγορίας του Τµήµατος.
δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος, οι οποίοι εκλέγονται, µαζί µε τους αναπληρωµατικούς
τους, για ετήσια θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά
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κατηγορία, µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των µελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού του Τοµέα.
Η Γενική Συνέλευση του Τοµέα συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα, έστω και αν
οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ δεν έχουν εκλεγεί.
2. Η Γενική Συνέλευση του Τοµέα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου, του Οργανισµού και του
Εσωτερικού Κανονισµού:
α) Συντονίζει το έργο του Τοµέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συνέλευσης του
Τµήµατος.
β) Υποβάλλει προτάσεις προς την Συνέλευση του Τµήµατος σχετικά µε το
πρόγραµµα σπουδών.
γ) Κατανέµει τα κονδύλια του Τοµέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του
δραστηριότητες.
δ) Εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος για την κατανοµή του διδακτικού
έργου στους διδάσκοντες.
ε) Εισηγείται στην Συνέλευση του Τµήµατος τα διανεµητέα συγγράµµατα για κάθε
µάθηµα του προγράµµατος σπουδών.

Άρθρο 27
Διευθυντής Τοµέα
1. α) Διευθυντής Τοµέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης καθηγητής του οικείου
Τοµέα για θητεία ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του
ακαδηµαϊκού έτους, ακόµη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο,
µετά την έναρξη αυτού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο
Διευθυντής του Τοµέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος µεταξύ των
καθηγητών του Τοµέα.
β) Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόµενη θητεία.
γ) Διευθυντής δεν µπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη
της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από
τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
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δ) Ο Διευθυντής Τοµέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωµα άλλου
µονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τη θέση Διευθυντή
Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τοµέα γίνεται από τον
Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του
υπηρετούντος Διευθυντή. Σε περίπτωση µη τήρησης της ως άνω προθεσµίας, η
αρµοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Κοσµήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος
ή ο Κοσµήτορας, κατά περίπτωση, µεριµνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο
διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος ή της Σχολής και λαµβάνει κάθε άλλο αναγκαίο
µέτρο για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίησή της.
3. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τοµέα απαρτίζεται από το
σύνολο των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων και των µελών Ε.Ε.Π.,
Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τοµέα. Η εκλογή γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο,
που περιλαµβάνει τα ονόµατα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άµεση και
µυστική και διεξάγεται µε κάλπη. Οι εκλογείς σηµειώνουν την προτίµησή τους για
έναν µόνο από τους υποψηφίους Διευθυντές δίπλα από το όνοµά του. Διευθυντής
εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων
ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται αµέσως, την ίδια ηµέρα, µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε
ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις
περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από
τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον Κοσµήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την
κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική
πράξη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Ο Διευθυντής Τοµέα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού
Κανονισµού:
α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τοµέα και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξή
της.
β) Προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα και εισηγείται τα
θέµατα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο µέλος της Γενικής Συνέλευσης
του Τοµέα.
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γ) Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα
και
δ) Συγκροτεί επιτροπές για την µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων
της αρµοδιότητας του Τοµέα.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, ο Διευθυντής Τοµέα αναπληρώνεται
από τον αρχαιότερο καθηγητή του Τοµέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 28
Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέµατα
1. Τα Εργαστήρια και οι Κλινικές ανήκουν σε Τοµέα. Μπορεί να ανήκουν σε
Σχολή αν υπάρχει: α) τεκµηριωµένο ενδιαφέρον συµµετοχής από καθηγητές και
υπηρετούντες λέκτορες διαφορετικών Τµηµάτων της ίδιας Σχολής και β) απόφαση
της Κοσµητείας της Σχολής ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης των
οικείων Τµηµάτων. Τα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας των Εργαστηρίων και
των Κλινικών ρυθµίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισµούς τους.
2. Εργαστήρια και Κλινικές ιδρύονται µε πράξη του Πρύτανη µετά από απόφαση
της Συγκλήτου, η οποία λαµβάνεται µετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του
Τοµέα ή της Κοσµητείας της Σχολής, ανάλογα µε το αν η υπό ίδρυση µονάδα
πρόκειται να ενταχθεί σε Τοµέα, ή Σχολή. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο
Εσωτερικός Κανονισµός της υπό ίδρυση µονάδας. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία
περιλαµβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισµός, δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η
µετονοµασία, συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη µεταβολή των Εργαστηρίων και
Κλινικών, καθώς και η τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισµών τους.
4. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες τοποθετούνται σε Εργαστήρια και
Κλινικές και µετακινούνται από αυτά/ές µε απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής,
όταν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκει σε Σχολή, και µε απόφαση της Συνέλευσης
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του Τµήµατος, σε κάθε άλλη περίπτωση. Όταν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκει σε
Τοµέα, η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος εκδίδεται µετά από εισήγηση του
οικείου Τοµέα. Κάθε καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας µπορεί να είναι µέλος µόνο
ενός Εργαστηρίου ή µιας Κλινικής, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες
του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια ή σε περισσότερες της µιας Κλινικές.
5. Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια και Κλινικές των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Κοσµητείας της
Σχολής, όταν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση
της Συνέλευσης του Τµήµατος, σε κάθε άλλη περίπτωση.
6. Σε περίπτωση κατάργησης, κατάτµησης ή συγχώνευσης των Εργαστηρίων ή
των Κλινικών, η µετακίνηση των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία
υπηρετούσαν σε αυτά, γίνεται, µε πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της
Κοσµητείας της Σχολής, αν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκε σε Σχολή, και ύστερα
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος, σε κάθε άλλη περίπτωση.
7. Σε περίπτωση κατάργησης Εργαστηρίου ή Κλινικής τα όργανα και ο
εξοπλισµός κατανέµονται, µε απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής, όταν το
Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκει σε Σχολή, και µε απόφαση της Συνέλευσης του
Τµήµατος, σε κάθε άλλη περίπτωση, σε αντίστοιχες µονάδες που λειτουργούν στη
Σχολή, στο Τµήµα ή στον Τοµέα.
8. Τα Μουσεία και οι συναφείς µονάδες, όπως τα αρχεία και οι συλλογές, ανήκουν
σε Τοµέα, Τµήµα, Σχολή ή Α.Ε.Ι.. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και στα Μουσεία και στις συναφείς
µονάδες.
9. Τα Γυµναστήρια ανήκουν σε Σχολή ή Α.Ε.Ι.. Οι διατάξεις των παραγράφων 1
έως 7 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και στα Γυµναστήρια.
10. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
ανάλογα και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.). Μέχρι την
αυτοδύναµη λειτουργία του Ε.Α.Π., η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής έπειτα από
αντίστοιχη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του.
11. Οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Εργαστήρια σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
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Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου
του οικείου Α.Ε.Ι..
12. α) Πανεπιστηµιακές Κλινικές, Εργαστήρια και ειδικές µονάδες µπορεί να
εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε Νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.). Η εγκατάσταση γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του οικείου Τµήµατος
Ιατρικής και πρόταση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ). Με όµοιες
αποφάσεις είναι δυνατή η µετακίνηση Πανεπιστηµιακών Κλινικών, Εργαστηρίων και
ειδικών µονάδων.
β) Το πανεπιστηµιακό προσωπικό που υπηρετεί σε Κλινικές, Εργαστήρια και
ειδικές µονάδες εγκαταστηµένες σε Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., σε ό,τι αφορά την
υπηρεσία του στο Νοσοκοµείο, θεωρείται ότι βρίσκεται σε οργανική σχέση µε αυτό
και υπάγεται στη δικαιοδοσία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρµόδιων οργάνων του
Νοσοκοµείου, όπως και το λοιπό προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας. Οι διοικήσεις
των Νοσοκοµείων οφείλουν να διευκολύνουν την απρόσκοπτη εκπλήρωση των
διδακτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών, προβλεπόµενων από το νόµο,
υποχρεώσεων του ως άνω προσωπικού.

Άρθρο 29
Διευθυντής Εργαστηρίου, Κλινικής, Μουσείου και Γυµναστηρίου
1. α) Κάθε Εργαστήριο ή Κλινική διευθύνεται από καθηγητή, αντίστοιχου
γνωστικού αντικειµένου, ο οποίος ανήκει στην ακαδηµαϊκή µονάδα (Τοµέα, Τµήµα ή
Σχολή), στην οποία ανήκει το Εργαστήριο ή η Κλινική. Η θητεία του Διευθυντή είναι
τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για
περισσότερες από µία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυµβίβαστη µε
την ιδιότητα µονοπρόσωπου Οργάνου ή µέλους συλλογικού Οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν
µπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω
συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόµενης
θητείας.
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β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, από
καθηγητή, αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου, του ίδιου Εργαστηρίου ή της ίδιας
Κλινικής, και ειδικότερα από τον αρχαιότερο στην πρώτη βαθµίδα καθηγητή,
ελλείψει τούτου, από τον αρχαιότερο στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή και,
ελλείψει και τούτου, από τον αρχαιότερο στη βαθµίδα του µόνιµου επίκουρου
καθηγητή. Η αρχαιότητα καθορίζεται µε βάση την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
πράξης διορισµού στην οικεία βαθµίδα.
2. Τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, µε
απόφαση

του επικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκει το

Εργαστήριο ή η Κλινική, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η
απόφαση κοινοποιείται στα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος, το οποίο απαρτίζεται
από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες που µετέχουν στη Γενική
Συνέλευση του Τοµέα ή στη Συνέλευση του Τµήµατος ή στη Γενική Συνέλευση της
Σχολής, ανάλογα µε το αν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκει σε Τοµέα, Τµήµα ή
Σχολή. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας

δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την

εποµένη της ηµεροµηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στην
Γραµµατεία της οικείας ακαδηµαϊκής µονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη θέση του Διευθυντή. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου καλείται, από τον
επικεφαλής της οικείας ακαδηµαϊκής µονάδας, το εκλεκτορικό σώµα, προκειµένου να
προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, µε άµεση και µυστική ψηφοφορία. Διευθυντής
εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους
υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες
ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της
οικείας ακαδηµαϊκής µονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων. Για την εκλογή ή την
κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη
καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε
Διευθυντής, ακόµη και εάν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για
οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδηµαϊκής µονάδας στην οποία ανήκει το
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Εργαστήριο ή η Κλινική αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή στον
Αναπληρωτή Διευθυντή και προκηρύσσει αµέσως τη θέση του Διευθυντή.
3. Προκειµένου περί Εργαστηρίου ή Κλινικής που ανήκει σε Τοµέα, το πρακτικό
εκλογής ή κλήρωσης της παραγράφου 2 ή η διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τµήµατος.
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για την εκλογή
Διευθυντή Πανεπιστηµιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων εγκατεστηµένων σε
Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ., οπότε, αν δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει υποψηφιότητα ούτε
µόνιµος επίκουρος καθηγητής, στη θέση του Διευθυντή τοποθετείται ο αρχαιότερος
τυχόν υπηρετών ιατρός του Ε.Σ.Υ. µε βαθµό Διευθυντή, ο οποίος διατηρεί τη θέση
αυτή µέχρι τον διορισµό καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή
µόνιµου επίκουρου καθηγητή που πληροί την προϋπόθεση του εδαφίου α΄ της
περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
8. Οι παράγραφοι 1 έως 6 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και για
την εκλογή Διευθυντή Μουσείων και Γυµναστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 30
Γενικές διατάξεις
1. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην
παρακολούθηση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο
ολοκληρώνεται µε την απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τα
Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασµό των Α.Ε.Ι., διέπονται από
επιστηµονική συνοχή και αποσκοπούν:
α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των
τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και
β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές ή/και
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εφαρµοσµένες περιοχές συγκεκριµένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεµατικές
ενότητες ή επί µέρους κλάδους των γνωστικών αντικειµένων του πρώτου κύκλου
σπουδών των οικείων Τµηµάτων.
2. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονοµική
διαχείριση των Π.Μ.Σ.
3. Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύναµα Τµήµατα που παρέχουν
σπουδές πρώτου κύκλου. Μη αυτοδύναµα Τµήµατα των Α.Ε.Ι. µπορούν να
συµµετέχουν σε διατµηµατικά ή διιδρυµατικά Π.Μ.Σ. µόνο σε συνεργασία µε
αυτοδύναµα Τµήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 43. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται
η διδασκαλία µαθηµάτων µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 25%, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο Γενικό Κανονισµό
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
4. Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαµβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
και ολοκληρώνεται µε την απονοµή διδακτορικού τίτλου. Ο τρίτος κύκλος σπουδών
οργανώνεται σε Τµήµατα Πανεπιστηµίων, αυτοδύναµα ή µη, και οι διδακτορικοί
τίτλοι απονέµονται από το Πανεπιστήµιο στο οποίο ανήκει το Τµήµα.
5. Το Πρυτανικό Συµβούλιο του οικείου Ιδρύµατος έχει την ευθύνη της τήρησης
του νόµου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, του Γενικού Κανονισµού Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών

Σπουδών

και

των

Εσωτερικών

Κανονισµών

Π.Μ.Σ.,

που

προβλέπονται στο άρθρο 45.
6. Η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων επί των
Α.Ε.Ι., σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ., ασκείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος και τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 31
Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών
1. Αρµόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την
οργάνωση των διδακτορικών σπουδών είναι:
α) η Σύγκλητος του Ιδρύµατος,
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β) η Συνέλευση του Τµήµατος ή η Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή σε περίπτωση
διατµηµατικού Π.Μ.Σ. και η Ειδική Διιδρυµατική Επιτροπή σε περίπτωση
διιδρυµατικού Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 43,
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και
δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
2. Η Σύγκλητος είναι το αρµόδιο όργανο για τα θέµατα ακαδηµαϊκού,
διοικητικού, οργανωτικού και οικονοµικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης, η
Σύγκλητος ασκεί όσες αρµοδιότητες σχετικά µε τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το
νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα.
3. Η Συνέλευση του οικείου Τµήµατος ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Κοσµητείας για την αναγκαιότητα ίδρυσης
Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 32,
β) ορίζει τα µέλη των Σ.Ε.,
γ) κατανέµει το διδακτικό έργο µεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων µεταπτυχιακών
φοιτητών ή διδακτόρων,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειµένου να
απονεµηθεί το Δ.Μ.Σ. και
στ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου.
4. Σε περίπτωση διατµηµατικού ή διιδρυµατικού Π.Μ.Σ., ή σε περίπτωση
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών µε συνεπίβλεψη, τις αρµοδιότητες της
Συνέλευσης του Τµήµατος ασκεί η Ειδική Διατµηµατική ή Διιδρυµατική Επιτροπή,
οι οποίες συγκροτούνται από καθηγητές των συνεργαζόµενων Τµηµάτων που
εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τµήµατος, ερευνητές που υποδεικνύονται από
τον τυχόν συνεργαζόµενο ερευνητικό φορέα, κατ’ αναλογία του αριθµού των
διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των
φοιτητών του µεταπτυχιακού προγράµµατος, που εκλέγονται από τους φοιτητές του
οικείου µεταπτυχιακού προγράµµατος, για ετήσια θητεία. Η Ειδική Διατµηµατική
Επιτροπή είναι επταµελής και η Ειδική Διιδρυµατική Επιτροπή είναι εννεαµελής. Ο
Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής του Προγράµµατος, προέρχονται από το
Τµήµα που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράµµατος και σε περίπτωση
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συνεργασίας αυτοδύναµων και µη αυτοδύναµων Τµηµάτων ή άλλων ερευνητικών
φορέων, από το αυτοδύναµο Τµήµα. Στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που
προβλέπεται στο άρθρο 43 ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εκλογής, συγκρότησης
και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της παρούσας παραγράφου.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5)
καθηγητές του Τµήµατος, οι οποίοι έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο και
εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος για διετή θητεία. Η θητεία του
Προέδρου της Σ.Ε. µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρµόδια για την
παρακολούθηση και το συντονισµό της λειτουργίας του προγράµµατος.
6. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι µέλος της Σ.Ε. και εκλέγεται µαζί µε τον
Αναπληρωτή του, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος για διετή θητεία.
Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι καθηγητής πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής,
είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του
Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και στον Γενικό
Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
εισηγείται στα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος για κάθε θέµα που αφορά στην
αποτελεσµατική λειτουργία του προγράµµατος. Ο Διευθυντής δεν µπορεί να έχει
περισσότερες από δύο (2) συνεχόµενες θητείες, δεν δικαιούται επιπλέον αµοιβή για
το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Άρθρο 32
Ίδρυση Π.Μ.Σ.
1. Τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται µε απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Με την απόφαση ίδρυσης καθορίζονται ο τίτλος του προγράµµατος
και του απονεµόµενου διπλώµατος, οι ειδικεύσεις, το Τµήµα που το οργανώνει, το
γνωστικό αντικείµενο, η γλώσσα διεξαγωγής του προγράµµατος, η διάρκεια
φοίτησης, οι πιστωτικές µονάδες, η διάρκεια της λειτουργίας του, καθώς και τα τυχόν
τέλη φοίτησης.
2. Η Συνέλευση του Τµήµατος εισηγείται µε την απόλυτη πλειοψηφία του
54

συνόλου των µελών της. Στην εισήγηση εκτίθενται αναλυτικά:
α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείµενο και ο σκοπός του προγράµµατος,
β) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί,
γ) η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου,
δ) οι ειδικεύσεις που τυχόν έχει το πρόγραµµα, οι οποίες δεν µπορεί να είναι
περισσότερες από τρεις,
ε) το ενδεικτικό πρόγραµµα, ανά ειδίκευση αν υπάρχουν περισσότερες
ειδικεύσεις,

των

θεωρητικών,

εργαστηριακών,

καλλιτεχνικών

ή

κλινικών

µαθηµάτων, στο οποίο περιλαµβάνεται και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας, οι
πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους ερευνητικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, καθώς και οι αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες,
στ) η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας, η οποία
µπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής,
ζ) ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών,
η) οι δυνατότητες και οι ανάγκες του οικείου Τµήµατος σε προσωπικό και
υλικοτεχνική υποδοµή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράµµατος,
θ)

το

αναλυτικό

λειτουργικό

κόστος

του

προγράµµατος,

οι

πηγές

χρηµατοδότησης και οι εν γένει πόροι της λειτουργίας του,
ι) η ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης, καθώς και
του ύψους του τέλους αυτού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς τους
φοιτητές, και
ια) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράµµατος.
3. Η εισήγηση συνοδεύεται από:
α) µελέτη σκοπιµότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστηµονικοί,
επιστηµολογικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και σηµαντική τη
λειτουργία του Π.Μ.Σ., η συνάφεια του Π.Μ.Σ. µε το αντικείµενο του πρώτου
κύκλου σπουδών του Τµήµατος, η επιστηµονική επάρκεια των διδασκόντων ως προς
το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, µε ανάλογο ερευνητικό και δηµοσιευµένο
έργο, ο βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του
Π.Μ.Σ. και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 44,
β) αναλυτικό προϋπολογισµό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη,
καθώς και έκθεση βιωσιµότητας του προγράµµατος, ο ακριβής τρόπος κατάρτισης
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των οποίων ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και
γ) έκθεση του οικείου Τµήµατος, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη της βασικής
υποδοµής και του αναγκαίου εξοπλισµού για τη λειτουργία του προγράµµατος.
4. Αν το 1/3 των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τµήµατος
θεωρεί ότι το τέλος φοίτησης που ορίζεται στην εισήγηση είναι υψηλό, ζητά να
καταχωρισθούν οι ειδικά αιτιολογηµένες αντιρρήσεις του στην εισήγηση προς τη
Σύγκλητο, η οποία και αποφαίνεται αιτιολογώντας την απόφασή της.
5. Η εισήγηση διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Κοσµητείας, η οποία αν κρίνει
την εισήγηση ελλιπή, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών την
αναπέµπει στη Συνέλευση του Τµήµατος µε αιτιολογηµένη απόφασή της. Το Τµήµα
αφού λάβει υπόψη τις υποδείξεις της Κοσµητείας, υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν την
εισήγησή του. Αν, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, για
δεύτερη φορά η Κοσµητεία δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τµήµα µπορεί να
υποβάλει απευθείας την εισήγησή του στη Σύγκλητο.
6. Η απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ., προτού δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
µαζί µε την εισήγηση της παρ. 2 και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα της παρ. 3. Αν ο
Υπουργός διαπιστώσει α) ότι υπάρχει πρόδηλη δυσαναλογία µεταξύ των τελών
φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές, ή β) ότι το ύψος των τελών φοίτησης
είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συµµετοχή σε Π.Μ.Σ. φοιτητών
περιορισµένης εισοδηµατικής ικανότητας παραβιάζοντας τη γενική ελευθερία
πρόσβασης στην παιδεία, ή γ) ότι δεν είναι επαρκώς δικαιολογηµένο το λειτουργικό
κόστος του προγράµµατος, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 37, αναπέµπει µε
ειδική αιτιολογία την απόφαση στη Σύγκλητο. Αν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων δεν αναπέµψει εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την εποµένη της κοινοποίησης σε αυτόν, ο Πρύτανης υποχρεούται να
δηµοσιεύσει την απόφαση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και να ενηµερώσει
ταυτοχρόνως τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, προκειµένου η
απόφαση ίδρυσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Σε περίπτωση
αναποµπής η Σύγκλητος διαβιβάζει την απόφαση στη Συνέλευση του Τµήµατος,
προκειµένου να τροποποιήσει την εισήγηση, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
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Υπουργού, οπότε και επαναλαµβάνεται η διαδικασία από την παρ. 5 του παρόντος
άρθρου.
7. Κάθε πέντε (5) έτη η αξιολόγηση της παρ. 6 του άρθρου 44 κατατίθεται στη
Σύγκλητο, η οποία συνεκτιµώντας την αξιολόγηση αυτή, καθώς και τις σχετικές µε
το Π.Μ.Σ. εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του ν. 3374/2005 (Α΄
189) αποφασίζει αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Η σχετική
απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 33
Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές µονάδες
1. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) εξάµηνα,
στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και
υποβολή προς κρίση διπλωµατικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόµενος χρόνος
ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Π.Μ.Σ..
2. Στον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, που
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 45, µπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα µερικής
φοίτησης για εργαζόµενους φοιτητές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ρητά
ορίζονται στον οικείο Κανονισµό, και για µη εργαζόµενους φοιτητές, η διάρκεια της
οποίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της κατά την παρ. 1 διάρκειας φοίτησης.
3. Στον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών µπορεί
να παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν
υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόµενα εξάµηνα. Τα εξάµηνα αναστολής της φοιτητικής
ιδιότητας δεν προσµετρώνται στην προβλεπόµενη ανώτατη διάρκεια κανονικής
φοίτησης.
4. Η έναρξη του προγράµµατος τοποθετείται στο χειµερινό ή το εαρινό εξάµηνο.
5. Κάθε Π.Μ.Σ. περιλαµβάνει µαθήµατα, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε
εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες.

Άρθρο 34
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Επιλογή, δικαιώµατα και υποχρεώσεις µεταπτυχιακών φοιτητών
1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή τίτλου οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, ο οποίος έχει
αναγνωριστεί

από

το

Διεπιστηµονικό

Οργανισµό

Αναγνώρισης

Τίτλων

Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε το ν. 3328/2005 (Α΄
80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και τις προβλέψεις των κατά την παρ. 2 του
άρθρου 45 Εσωτερικών Κανονισµών Π.Μ.Σ..
2. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση µίας τουλάχιστον
γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσοµάθειας
που απαιτείται, τα ακαδηµαϊκά κριτήρια που συνεκτιµώνται για την επιλογή και η
σχετική διαδικασία ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Π.Μ.Σ.. Στα ακαδηµαϊκά
κριτήρια περιλαµβάνονται ιδίως ο βαθµός του πτυχίου, η βαθµολογία στα µαθήµατα
που είναι σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε
διπλωµατική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς
και η τυχόν σχετική ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υποψηφίου.
3. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις παροχές που
προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του
δικαιώµατος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραµµάτων.
4. Αν το Π.Μ.Σ. περιλαµβάνει την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας, η Σ.Ε. µετά
από αίτηση του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο προτεινόµενος τίτλος της
διπλωµατικής εργασίας, ο προτεινόµενος επιβλέπων και στην οποία επισυνάπτεται
περίληψη της προτεινόµενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί
την τριµελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα εκ των µελών
της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να
την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.
5. Οι µεταπτυχιακές διπλωµατικές εργασίες, εφ’ όσον εγκριθούν από την
εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας
Σχολής.
6. Αν ο µεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση µαθήµατος ή
µαθηµάτων, ούτως ώστε κατά τα οριζόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό Π.Μ.Σ. να
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κρίνεται ότι ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα, ύστερα από
αίτησή του, εξετάζεται από τριµελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο και ορίζονται από τη Συνέλευση του
Τµήµατος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Άρθρο 35
Δωρεάν φοίτηση- υποτροφίες
1. Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των
φοιτητών που πληρούν τα ακαδηµαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την
οικονοµική τους κατάσταση.
2. Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το
ατοµικό, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδηµα, και το οικογενειακό διαθέσιµο ισοδύναµο
εισόδηµα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου
ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ορίζεται µε απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί
στο 70% του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου λαµβάνονται
υπόψη τα εισοδήµατα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο
της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
3. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονοµική
κατάσταση υποψηφίου σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο µη επιλογής σε
Π.Μ.Σ. Όσοι λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγής.
4. Η απαλλαγή της παρ. 2 ισχύει για τα δύο (2) πρώτα εξάµηνα φοίτησης και
συνεχίζεται και για τα επόµενα εξάµηνα, µόνο εάν ο φοιτητής έχει την
προβλεπόµενη επίδοση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό
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Π.Μ.Σ.
5. Σε κάθε περίπτωση, τα Ιδρύµατα χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές βάσει
ακαδηµαϊκών κριτηρίων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Γενικό Κανονισµό
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
6. Η παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 έως 3 και των σχετικών προβλέψεων
του Γενικού Κανονισµού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών συνιστά
βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωµα.

Άρθρο 36
Διδακτικό προσωπικό
1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από καθηγητές,
υπηρετούντες λέκτορες και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., µε την επιφύλαξη της
παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/11, ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου
Τµήµατος. Σε περίπτωση διατµηµατικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το 80% των
διδασκόντων

προέρχεται

από

καθηγητές,

υπηρετούντες

λέκτορες

ή

αφυπηρετήσαντες καθηγητές των συνεργαζόµενων Τµηµάτων.
2. Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, η Συνέλευση του Τµήµατος
αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον οι
υφιστάµενοι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., µε
την επιφύλαξη της παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/11, ή αφυπηρετήσαντες
καθηγητές και οι διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή του άρθρου 19 του
ν. 1404/83 (Α΄ 173) ή της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν επαρκούν, µε αιτιολογηµένη απόφασή της αποφασίζει
την ανάθεση διδακτικού έργου σε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων
Τµηµάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση καθηγητών ή υπηρετούντων λεκτόρων
άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), όπως ισχύει κάθε φορά, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων
της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας
Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συµβάσεις σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις.
3. Προϋπόθεση για την αµοιβή καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα για τη
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συµµετοχή του σε Π.Μ.Σ., µε τη µορφή µαθήµατος, σεµιναρίου ή εργαστηρίου,
αποτελεί η αµισθί διδασκαλία, επιπλέον των νοµίµων υποχρεώσεών του, ενός
µαθήµατος, σεµιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του
Τµήµατός του ή άλλου Τµήµατος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τµήµα του
δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αµισθί και η αµειβόµενη διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας
και παρέχονται εντός του ίδιου ή άλλου ακαδηµαϊκού εξαµήνου, σε κάθε, όµως,
περίπτωση εντός του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν
ισχύουν για όσους καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες έχουν νόµιµες υποχρεώσεις
δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.
4. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αµοιβή των καθηγητών, υπηρετούντων
λεκτόρων και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π. για την µε οποιονδήποτε τρόπο
συµµετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν υπερβαίνει ανά µήνα το 20% των
µηνιαίων τακτικών αποδοχών τους.
5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία λαµβάνεται ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., καλούνται από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή,
ως επισκέπτες, καταξιωµένοι επιστήµονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή
ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους
µε εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ.,
για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.. Η πρόσκληση επισκέπτη από
την αλλοδαπή πραγµατοποιείται µόνον εφόσον του ανατίθεται η διδασκαλία
ολοκληρωµένου εξαµηνιαίου µαθήµατος ή κύκλου σεµιναρίων, µε τη διαδικασία και
τα ειδικότερα οριζόµενα στον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών
Σπουδών, κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στους καθηγητές του
Ιδρύµατος. Ο ανωτέρω περιορισµός δεν ισχύει εφόσον διδάσκει εθελοντικά, χωρίς
αµοιβή, αποζηµίωση ή άλλη οικονοµική απολαβή πλην των οδοιπορικών του. Το
ύψος και οι προϋποθέσεις αµοιβής των επισκεπτών διδασκόντων καθορίζονται µε
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
6. Οµότιµοι καθηγητές και λοιποί αφυπηρετήσαντες καθηγητές των Α.Ε.Ι.
διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν.
4009/11 και στον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
αντίστοιχα, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος
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άρθρου.

Άρθρο 37
Πόροι – χρηµατοδότηση Π.Μ.Σ.
1. Η χρηµατοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. και των τυχόν συνεργαζόµενων για την
οργάνωσή του φορέων σύµφωνα µε το άρθρο 43,
β) τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του
δηµόσιου, όπως οριοθετείται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247),
ή του ιδιωτικού τοµέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράµµατα,
ε) πόρους από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών
οργανισµών,
στ) µέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
και
ζ) κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
2. Σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός
Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηµατοδότησης,
µέρος των λειτουργικών του εξόδων µπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης.
3. Για τη χρηµατοδότηση της περίπτ. β΄ της παρ. 1 προσµετράται θετικά το
γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.
4. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και
κατανέµεται ως εξής:
α) 70% λειτουργικά έξοδα του προγράµµατος τα οποία κατανέµονται σε δαπάνες
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, µετακινήσεων, εξοπλισµού,
λογισµικού, αναλώσιµων, χορήγησης υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζηµίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και
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διοικητικού προσωπικού των Ιδρυµάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά
νόµο υποχρεώσεις τους.
β) 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύµατος, µε προτεραιότητα στην
κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
5. Η κατανοµή της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση
δωρεάς, κληροδοτήµατος ή χορηγίας για συγκεκριµένο σκοπό, καθώς και για
κρατικές επιχορηγήσεις.
6. Τα Α.Ε.Ι. δηµοσιεύουν ετησίως, µε ανάρτηση 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
Διδακτορικές σπουδές, διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
1. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο
κάτοχος Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένου ως ισότιµου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46. Σε ειδικές περιπτώσεις που
προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών
Σπουδών, γίνεται αιτιολογηµένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και µη κάτοχος
Δ.Μ.Σ..
2. Ο υποψήφιος υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε ακαδηµαϊκού έτους, και
ειδικότερα

στις

ηµεροµηνίες

που

προβλέπονται

στον

Γενικό

Κανονισµό

Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του
Τµήµατος Πανεπιστηµίου, στο οποίο επιθυµεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή.
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόµενος τίτλος, η προτεινόµενη γλώσσα
εκπόνησης, η οποία µπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, αν αυτό προβλέπεται
στον οικείο Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών και
προαιρετικά ο προτεινόµενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος
ανήκει στα άτοµα που έχουν δικαίωµα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύµφωνα
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µε τα οριζόµενα στο άρθρο 39. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό
σηµείωµα του υποψήφιου, προσχέδιο διδακτορικής διατριβής και ό,τι άλλο ορίζεται
στον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
3. Η Συνέλευση του Τµήµατος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί µε βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειµένου,
και συγκροτεί µία τριµελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριµελής
επιτροπή, που αποτελείται από καθηγητές του Τµήµατος, εξετάζει τις αντίστοιχες
αιτήσεις και τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε
συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τµήµατος αναλυτικό υπόµνηµα,
στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν
πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόµενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει
προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τµήµατος, αφού λάβει τη γνώµη του
προτεινόµενου επιβλέποντος, τη συνεκτιµά µε το υπόµνηµα της επιτροπής και
εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογηµένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική
απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 39
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
1. Δικαίωµα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν οι καθηγητές του οικείου
Πανεπιστηµίου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθµίδας από ερευνητικά
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδηµίας Αθηνών.
2. Η Συνέλευση του Τµήµατος αναθέτει στον προτεινόµενο επιβλέποντα,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 38, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και
ορίζει τριµελή συµβουλευτική επιτροπή, µε αρµοδιότητα να πλαισιώνει και να
υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούµενου
εδαφίου µετέχουν ως µέλη ο επιβλέπων και δύο ακόµη καθηγητές από το οικείο
Πανεπιστήµιο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισµένων ως οµοταγών ιδρυµάτων
της αλλοδαπής ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του
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άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας
Αθηνών, ή από αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε την υπό κρίση διδακτορική
διατριβή. Στη συµβουλευτική επιτροπή µετέχει τουλάχιστον ένας καθηγητής του
οικείου Τµήµατος.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωµένα
αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών
Σπουδών, η Συνέλευση του Τµήµατος, εκτιµώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε
άλλον την επίβλεψη, κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους,
λαµβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση του υποψηφίου διδάκτορα και γνώµη του
προτεινόµενου επιβλέποντος, άλλως σε ένα εκ των δύο άλλων µελών της τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής, ακόµη και καθ’ υπέρβαση του µέγιστου αριθµού
υποψηφίων διδακτόρων που µπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, κατά τα
οριζόµενα στον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Αν
ο αρχικός επιβλέπων µετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τµήµα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί,
συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει
αναλάβει, και ο τίτλος απονέµεται από το Πανεπιστήµιο, στο οποίο ανήκει το Τµήµα,
όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
4. Τα ονόµατα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων καθηγητών ή
ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούµενων διδακτορικών διατριβών και σύντοµη
περίληψη αυτών, καθώς και τα µέλη των συµβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται
στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύµατος στην ελληνική και στην αγγλική.

Άρθρο 40
Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώµατα και υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος είναι
τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της
τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 39.
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2. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθεσµία που ορίζεται από τον
Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, παρουσιάζει
προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόµνηµα ενώπιον της τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής.
Αντίγραφο του υποµνήµατος, καθώς και τυχόν σχόλια επ’ αυτού από τον
επιβλέποντα ή την τριµελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου κατά τα οριζόµενα στον
οικείο

Γενικό

Κανονισµό

Μεταπτυχιακών

και

Διδακτορικών

Σπουδών,

καταχωρίζονται στον ατοµικό φάκελο του υποψηφίου.
2. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες
έχουν µέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδηµαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα
δικαιώµατα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου
κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισµούς. Μέχρι και πέντε έτη
µετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώµατα
πρόσβασης,

δανεισµού

και

χρήσης

των

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών

των

πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών.

Άρθρο 41
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και αφού
έχει οριστικοποιηθεί ο προσωρινός τίτλος, η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή
αποδέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δηµόσια υποστήριξη και την
αξιολόγησή της. Στον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών
Σπουδών µπορεί να προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα
δηµόσιας υποστήριξης της διατριβής. Εφόσον η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή
αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και
την υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τµήµατος, ζητώντας τη συγκρότηση
επταµελούς εξεταστικής επιτροπής για την αποδοχή, την κρίση και τη βαθµολόγηση
της διδακτορικής διατριβής. Εάν την απορρίψει, ο υποψήφιος µπορεί να αιτηθεί άπαξ
τη συγκρότηση νέας τριµελούς επιτροπής, προκειµένου να εξετάσει το αίτηµά του
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για δηµόσια υποστήριξη της διατριβής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Γενικό
Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
2. Στην επταµελή εξεταστική επιτροπή µετέχουν τα µέλη της τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής, εξαιρουµένων των αφυπηρετησάντων µελών αυτής οι
οποίοι µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος αντικαθίστανται από ισάριθµα
µέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 39, καθώς και τέσσερα επιπλέον µέλη, που πληρούν τα κριτήρια του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39.
3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δηµόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα.
Η διαδικασία της δηµόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των πέντε
τουλάχιστον µελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά µέλη µπορούν να
συµµετέχουν και µέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή
συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα,
την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συµβολή της στην επιστήµη και µε
βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, µε τη σύµφωνη γνώµη πέντε (5) τουλάχιστον εκ
των µελών της. Τα αφυπηρετήσαντα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής,
που αντικαθίστανται σύµφωνα µε την προηγούµενη, παράγραφο µπορεί να
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Άρθρο 42
Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής
1. Τα Πανεπιστήµια µπορούν να προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων,
υποτρόφων ή όχι, κατά τα οριζόµενα στον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών Σπουδών. Οι σχετικές προκηρύξεις αφορούν σε συγκεκριµένο Τµήµα,
δηµοσιοποιούνται δια του ηµερησίου τύπου και αναρτώνται στους οικείους
διαδικτυακούς τόπους των Ιδρυµάτων.
2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσµίες και οι διαδικασίες κατάθεσης
υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες
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υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των
διατριβών, µνηµονεύονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.
3. Η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών του παρόντος άρθρου
µπορεί να υπόκειται σε διαδικασίες και επιπλέον κριτήρια από εκείνα που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο και τους οικείους Γενικούς Κανονισµούς
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 43
Διατµηµατικά ή διιδρυµατικά Π.Μ.Σ. - Διδακτορικές διατριβές µε
συνεπίβλεψη
1. Π.Μ.Σ. οργανώνονται από περισσότερα Τµήµατα του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή
από Τµήµατα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που αναφέρονται στο
άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83), συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας
Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον εκ των συνεργαζόµενων
Τµηµάτων να είναι αυτοδύναµο. Μεταξύ των Τµηµάτων ή µεταξύ Τµηµάτων και
Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων του προηγούµενου εδαφίου καταρτίζεται
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες
Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. Στο
Ε.Π.Σ. καθορίζονται ιδίως οι υποχρεώσεις κάθε Τµήµατος ή Ερευνητικού Κέντρου ή
Ινστιτούτου, τα θέµατα συγκρότησης της Ειδικής Διατµηµατικής ή Διιδρυµατικής
Επιτροπής και της Σ.Ε. µε τρόπο που να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των
συνεργαζόµενων φορέων, του ορισµού του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι
καθηγητής αυτοδύναµου Τµήµατος, της κατανοµής του διδακτικού και ερευνητικού
έργου µεταξύ του προσωπικού των συνεργαζόµενων φορέων και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εύρυθµη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Τα διατµηµατικά ή
διιδρυµατικά Π.Μ.Σ. ιδρύονται µε απόφαση των οικείων Συγκλήτων ή της οικείας
Συγκλήτου και του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Ερευνητικού Κέντρου, στην
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οποία προσαρτάται το Ε.Π.Σ., µε τη διαδικασία ίδρυσης του άρθρου 32 και η σχετική
εισήγηση καταρτίζεται από τις Συνελεύσεις όλων των συνεργαζόµενων Τµηµάτων.
2. Αυτοδύναµα Τµήµατα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής συνεργάζονται µε Τµήµατα
αναγνωρισµένων ως οµοταγών ιδρυµάτων ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της
αλλοδαπής, για την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ.. Η απόφαση της
ίδρυσης του κοινού Π.Μ.Σ. εκδίδεται από τη Σύγκλητο του ηµεδαπού ιδρύµατος,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 32 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά η προηγούµενη παράγραφος
και στο οικείο Ε.Π.Σ. ρυθµίζονται επιπλέον τα θέµατα που είναι αναγκαία για την
υλοποίηση της συνεργασίας, όπως, ιδίως, η διάρκεια της συνεργασίας, οι πηγές
χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο
πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση
ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε Ίδρυµα, ο τύπος του χορηγούµενου
τίτλου, η συγκρότηση οργάνου µε αρµοδιότητες αντίστοιχες της Ειδικής
Διατµηµατικής ή Διιδρυµατικής Επιτροπής των διατµηµατικών ή διιδρυµατικών
προγραµµάτων της ηµεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια. Η απόφαση ίδρυσης εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η απόφαση ίδρυσης µαζί µε την απόφαση έγκρισης
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Τα Τµήµατα Πανεπιστηµίων συνεργάζονται µε Ερευνητικά Κέντρα και
Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του
Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, καθώς και µε
αναγνωρισµένα ως οµοταγή ιδρύµατα ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της
αλλοδαπής, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών µε συνεπίβλεψη. Στην
περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
αναλαµβάνει ένα εκ των συνεργαζόµενων ιδρυµάτων, ορίζεται ένας επιβλέπων από
κάθε συνεργαζόµενο ίδρυµα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί
τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισµό των επιβλεπόντων καθηγητών/ερευνητών.
Τα σχετικά µε την διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του
υποψήφιου διδάκτορα έως και την απονοµή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η
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χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων,
προβλέπονται στο οικείο Ε.Π.Σ., που καταρτίζεται από τα συνεργαζόµενα
Τµήµατα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο, τα συλλογικά όργανα
διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των
αλλοδαπών ιδρυµάτων/ερευνητικών φορέων. Σε περίπτωση συνεργασίας µε
αλλοδαπά ιδρύµατα/ερευνητικούς φορείς, και αν δεν έχει ήδη εκδοθεί και εγκριθεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 απόφαση ίδρυσης κοινού Π.Μ.Σ., το Ε.Π.Σ.
για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών µε συνεπίβλεψη εγκρίνεται από τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η απόφαση έγκρισης δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 44
Αξιολόγηση
1. Στο τέλος κάθε εξαµήνου, πραγµατοποιείται αξιολόγηση κάθε µαθήµατος και
διδάσκοντος από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στον Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
2. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., µε ευθύνη του απερχόµενου Διευθυντή,
συντάσσεται αναλυτικός απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, µε στόχο την αναβάθµιση των
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη βελτιστοποίηση
των υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων
πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισµός κατατίθεται στο Τµήµα.
3. Εξωτερική ακαδηµαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών
σπουδών κάθε Σχολής, επιπλέον των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής
αξιολόγησης οι οποίες προβλέπονται στον ν. 3374/2005 (Α΄ 189), διενεργείται από
Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία αποτελείται από πέντε (5)
µέλη, τα οποία είναι καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα
του

άρθρου

13Α

του

ν.

4310/2014,

όπως

τροποποιήθηκε

και

ισχύει,

συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του
Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, ή επιστήµονες της
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αλλοδαπής ή της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους
επισκέπτες διδάσκοντες στην παρ. 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστηµονικού
πεδίου, και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της
Σχολής. Η διάρκεια της θητείας τους, η ιδιότητα του Προέδρου, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέµα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική
υποστήριξη της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις παρ. 4 έως 6, καθορίζονται στον Γενικό
Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύµατος.
4. Με απόφαση της οικείας Κοσµητείας συγκροτείται µία Ε.Σ.Ε. για τα Π.Μ.Σ.
και τις διδακτορικές σπουδές κάθε Τµήµατος, και τα µέλη της επιλέγονται από
σχετικό µητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. Για την κατάρτιση του
µητρώου κάθε Τµήµα προτείνει, µε τεκµηριωµένη εισήγηση της Συνέλευσης του
Τµήµατος, τρία (3) µέλη από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές λεπτοµέρειες ως
προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του µητρώου, ορίζονται στον Γενικό
Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύµατος. Η απόφαση
συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από διαβούλευση µε τους Προέδρους των
Τµηµάτων, αφού προηγουµένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιµότητα των υποψηφίων,
και αφορά κατά προτίµηση σε υποψηφίους ίδιου ή συναφούς γνωστικού
αντικειµένου µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση
προγράµµατα σπουδών, και που έχουν διακριθεί για το ερευνητικό τους έργο.
5. Τα µέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενηµερώνονται για κάθε θέµα
που αφορά στα Π.Μ.Σ., καθώς και στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται στα
αντίστοιχα Τµήµατα της Σχολής, όπως τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύουν,
τον αριθµό των φοιτητών, τους κανόνες επιλογής, το λειτουργικό κόστος και τα
τυχόν τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισµός της παρ. 2 µε ευθύνη της
Κοσµητείας αποστέλλεται αµελλητί στα µέλη της οικείας Ε.Σ.Ε..
6. Ανά πενταετία τα µέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του
οικείου Τµήµατος για επαρκές χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο συναντώνται και
συζητούν µε εκπροσώπους των διδασκόντων και των φοιτητών, καθώς και µε τους
Διευθυντές και τα µέλη των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειµένου να
διαµορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η
οποία περιέχει και προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών,
υποβάλλεται στην Κοσµητεία, στο οικείο Τµήµα και στη Σύγκλητο, προκειµένου να
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τη συνεκτιµήσει για τη συνέχιση ή µη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε την
παρ. 7 του άρθρου 32.
7. Στα µέλη των Ε.Σ.Ε. µπορεί να καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση, δαπάνες
µετακίνησης και διαµονής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιµο
εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή µισθωµένου
µεταφορικού µέσου και έξοδα διανυκτέρευσης), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον
Γενικό Κανονισµό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, τα οποία
καλύπτονται από το οικείο Α.Ε.Ι..
8. Ο απολογισµός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρθρου δηµοσιοποιούνται
στο διαδικτυακό τόπο των Ιδρυµάτων και κοινοποιούνται, µε ευθύνη της
Κοσµητείας,

στον

Υπουργό

Παιδείας,

Έρευνας

και

Θρησκευµάτων,

και

λαµβάνονται υπόψη για τη σύνταξη των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης του ν.
3374/2005 (Α΄ 189).

Άρθρο 45
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρίνεται ο Γενικός Κανονισµός Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών Σπουδών, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής και
κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. στον οποίον
καθορίζονται:
α) η δοµή και οι κανόνες λειτουργίας που είναι κοινοί για όλα τα Π.Μ.Σ. του
Ιδρύµατος,
β) ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα, καθώς και ο
µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τµήµα, σε σχέση και µε τον αριθµό
των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, προκειµένου για τη διασφάλιση
της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών του ιδρύµατος,
γ) οι αρµοδιότητες του Διευθυντή και των Σ.Ε. των Π.Μ.Σ.,
δ) η δυνατότητα, οι λόγοι και η διαδικασία µερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ., καθώς
και αναστολής της φοίτησης σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,
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ε) οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.,
στ) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, καθώς και οι
όροι και κάθε θέµα σχετικό µε την παροχή υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 35,
ζ) ο χρόνος διενέργειας και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων στα Π.Μ.Σ.,
η) οι διαδικασίες αξιολόγησης των µαθηµάτων και των διδασκόντων από τους
µεταπτυχιακούς φοιτητές,
θ) το τελετουργικό αποφοίτησης και ο τύπος των απονεµόµενων διπλωµάτων
(Δ.Μ.Σ.),
ι) ειδικότερα θέµατα του Παραρτήµατος Διπλώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 15
του ν. 3374/2005 (Α΄ 189),
ια) τα ειδικότερα ζητήµατα διοικητικής, τεχνικής και οικονοµικής υποστήριξης
των Π.Μ.Σ.,
ιβ) η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας των µαθηµάτων, σεµιναρίων και
ασκήσεων του Π.Μ.Σ.,
ιγ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης, καθώς και οι όροι
απασχόλησης και κάθε θέµα σχετικό µε τους επισκέπτες διδάσκοντες της παρ. 5 του
άρθρου 36,
ιδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής αφυπηρετησάντων καθηγητών σε
Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36,
ιε) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης διδακτορικών σπουδών,
καθώς και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ακόµη και από µη κάτοχο Δ.Μ.Σ.,
ιστ) ο χρόνος υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι γλώσσες υποβολής του προτεινόµενου τίτλου και
προσχεδίου της διατριβής, η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής,
ιζ) η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης διδακτορικής διατριβής και ο µέγιστος
αριθµός υποψηφίων διδακτόρων που µπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα,
ιη) ειδικότεροι λόγοι και προϋποθέσεις αντικατάστασης επιβλέποντος σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 39,
ιθ) η προθεσµία και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την ετήσια προφορική
παρουσίαση αναφορικά µε την πρόοδο της διατριβής, την υποβολή του υποµνήµατος
της παρ. 2 του άρθρου 40,
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λ) τυχόν υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ανά
ακαδηµαϊκό έτος, τυχόν µέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής, η υποχρέωση
παρακολούθησης ή συµµετοχής σε µαθήµατα, εργαστήρια ή σεµινάρια σχετικά µε τη
διδακτορική διατριβή, τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων
(ενδιάµεσα παραδοτέα κλπ.) και των επιβλεπόντων αυτών (περιοδικές εκθέσεις
προόδου κλπ.), λόγοι και διαδικασία διαγραφής από τα µητρώα υποψηφίων
διδακτόρων, λεπτοµέρειες σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών στο Ίδρυµα σύµφωνα
µε την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 40.
λα) λεπτοµέρειες σχετικά µε την οριστικοποίηση του προσωρινού τίτλου, τη
δηµόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41, τα σχετικά µε τη
διαδικασία συγκρότησης νέας τριµελούς επιτροπής κατά το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 41, τα σχετικά µε την απονοµή του διδακτορικού τίτλου, η µορφή
και το περιεχόµενο του διδακτορικού τίτλου,
λβ) λεπτοµέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του µητρώου της
παρ. 4 του άρθρου 44,
λγ) η διάρκεια της θητείας των µελών της Ε.Σ.Ε., η ιδιότητα του Προέδρου, η
τυχόν καταβολή ηµερήσιας αποζηµίωσης, δαπανών µετακίνησης και διαµονής για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το ύψος αυτών, καθώς και κάθε ειδικότερο
θέµα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της
Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 44,
λδ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του
δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών στο Ίδρυµα.
2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος καταρτίζεται ο Εσωτερικός
Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής και κοινοποιείται στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Στον Εσωτερικό Κανονισµό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος µπορεί να επικαιροποιείται ανά ακαδηµαϊκό
έτος, περιλαµβάνονται τα εξής:
α) ο αριθµός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στα Π.Μ.Σ.,
β) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαµβάνονται οι
γλώσσες, των οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσοµάθειας,
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γ) η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρεπόµενος χρόνος
ολοκλήρωσης των σπουδών κατά την παρ. 1 του άρθρου 33,
δ) το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, στο οποίο περιλαµβάνονται ιδίως ο
χαρακτηρισµός των µαθηµάτων, οι ειδικεύσεις, το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών
µαθηµάτων, καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά µάθηµα και οι αντίστοιχες
πιστωτικές µονάδες σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 3374/2005,
ε) ο τρόπος εξέτασης και βαθµολόγησης, οι προϋποθέσεις επιτυχούς
ολοκλήρωσης των µαθηµάτων, η εκπόνηση εργασιών ή η συµµετοχή σε άλλες
ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η ελάχιστη επίδοση του
φοιτητή κατά δύο πρώτα εξάµηνα, προκειµένου ο φοιτητής να απαλλάσσεται από τα
τέλη φοίτησης και των επόµενων εξαµήνων σύµφωνα µε το άρθρο 35.
στ) ο τρόπος αναπλήρωσής των µαθηµάτων,
ζ) οι υποχρεώσεις για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. και τα σχετικά µε την τυχόν εκπόνηση
διπλωµατικής εργασίας,
η) ο τρόπος µερικής φοίτησης, όπου προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισµό
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών,
θ) οι κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των µεταπτυχιακών
φοιτητών,
ι) η διαδικασία ορισµού επιβλέποντα και εξεταστικής επιτροπής διπλωµατικής
εργασίας, που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 34, και τα ειδικότερα
καθήκοντά τους,
ια) το ύψος των τυχόν προβλεπόµενων τελών φοίτησης και η δυνατότητα
τµηµατικής καταβολής τους, και
ιβ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 46
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου και
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επαγγελµατικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.
1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε
Τµήµατα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα
(υποχρεωτικά εξάµηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώµατος σύµφωνα µε το
πρόγραµµα σπουδών), οδηγεί στην απονοµή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του
Τµήµατος, αν στο πρόγραµµα σπουδών:
α) περιλαµβάνονται µαθήµατα ώστε να διασφαλίζεται:
i) η θεµελίωση στις βασικές επιστήµες και τέχνες,
ii) η ανάπτυξη των µαθηµάτων κορµού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του
σχετικού γνωστικού αντικειµένου και
iii) η εµβάθυνση και η εµπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του
γνωστικού αντικειµένου της ειδικότητας, και
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωµατικής εργασίας διάρκειας ενός
(1) ακαδηµαϊκού εξαµήνου κατ’ ελάχιστον.
2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.,
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος, απευθύνει πρόταση στον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώµη του
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1,
εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. H ανωτέρω γνώµη θεωρείται ότι εδόθη µετά την παρέλευση εξήντα
(60) ηµερών από την περιέλευση του ερωτήµατος από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και την Α.Δ.Ι.Π. Μετά την έκδοση
της υπουργικής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, ο ενιαίος και αδιάσπαστος
τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί
από την ηµεροµηνία απονοµής του πτυχίου ή διπλώµατος και καταλαµβάνει και τους
αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Ο ενιαίος και
αδιάσπαστος τίτλος σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου δεν προσδίδει επιπλέον
µοριοδότηση σε διαγωνισµούς, ούτε επιφέρει µεταβολές, όπως ιδίως µισθολογικές
και βαθµολογικές.
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3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση επιστηµονικής επιτροπής, η
οποία ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
καθορίζονται

τα

σχετικά

µε

το

πλαίσιο

πρόσβασης

σε

επαγγελµατικές

δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν
οι πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµη µέχρι
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού επαγγελµατικά δικαιώµατα. Για τη σύνθεση των
επιστηµονικών επιτροπών του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη το
γνωστικό αντικείµενο που θεραπεύει κάθε Τµήµα.
4. Προκειµένου για πτυχιούχους Τµηµάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι., οι ως άνω
επιστηµονικές επιτροπές είναι επταµελείς. Τρία εκ των µελών κάθε επιτροπής είναι ο
Γενικός Γραµµατέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ο οποίος προεδρεύει των επιτροπών, ένας
καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής και ένας καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών των
Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. Τα λοιπά µέλη µε τους
αναπληρωτές τους ορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της
παρ. 3.
5. Τα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4, ,
ισχύουν και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τµήµατος, που αποφοίτησαν πριν
την έκδοσή τους, καθώς και για τους αποφοίτους των Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. που
συγχωνεύθηκαν ή µετονοµάστηκαν, δυνάµει των π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄
123), 83/2013 (Α΄ 123), 84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130),
91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133), 100/2013 (Α΄ 135), 101/2013
(Α΄ 135), 102/2013 (Α΄ 136),103/2013 (Α΄ 136), 104/2013 (Α΄ 137), 127/2013 (Α΄
190), όπως ισχύουν.
Άρθρο 47
Επιτροπή Δεοντολογίας
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαρτίζεται από τους Κοσµήτορες του οικείου Α.Ε.Ι.
και τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριµνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης. Ο Αντιπρύτανης προΐσταται της Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας
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ή κωλύµατος τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος Κοσµήτορας, µε βάση την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της πράξης διορισµού του στη βαθµίδα του καθηγητή πρώτης βαθµίδας.
2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι άµισθη και έχει ιδίως τις εξής αρµοδιότητες:
α) τη σύνταξη «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτικής» για ακαδηµαϊκά,
διοικητικά και ερευνητικά θέµατα (κανόνες βιοηθικής κλπ), ο οποίος εγκρίνεται από
τη Σύγκλητο και ενσωµατώνεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος,
β) τη διασφάλιση της τήρησης και εφαρµογής των κανόνων δεοντολογίας εκ
µέρους όλων των µελών του Ιδρύµατος και τη διαπίστωση της παράβασης των
κανόνων δεοντολογίας.
γ) τη σύνταξη γενικής ετήσιας έκθεσης ως προς την τήρηση και εφαρµογή ή την
ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον
Πρύτανη και κοινοποιείται στη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύµατος στην αρχή κάθε
ακαδηµαϊκού έτους.
δ) την εξέταση αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά- καταγγελία
φοιτητών, καθηγητών, υπηρετούντων λεκτόρων, µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και
.Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε
θέµατα της αρµοδιότητάς της, προκειµένου να διαπιστώσει την παραβίαση των
κανόνων του κώδικα δεοντολογίας. ή διερευνά σχετικά περιστατικά κατόπιν εντολής
του Πρύτανη. Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή κατά τη
διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση παραπτώµατος δυνάµει λοιπών διατάξεων,
αποστέλλει το σχετικό πόρισµα στον Πρύτανη, προκειµένου να αξιολογήσει το
περιστατικό και να διενεργήσει τα νόµιµα.
3. Κάθε σχετική λεπτοµέρεια που αφορά στη συγκρότηση και λειτουργία της,
ρυθµίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος.

Άρθρο 48
Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από πρόταση της Συγκλήτου,
είναι δυνατό να ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
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(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Η πρόταση της Συγκλήτου αναγράφει το ευρύτερο πλαίσιο
στρατηγικής και δραστηριοτήτων εντός του οποίου διοργανώνονται τα εκπαιδευτικά
ή επιµορφωτικά προγράµµατα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
2. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί µονάδα του Ιδρύµατος που εξασφαλίζει τον
συντονισµό και τη διεπιστηµονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραµµάτων
επιµόρφωσης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου
µάθησης. Τα εκπαιδευτικά ή επιµορφωτικά προγράµµατα µπορούν να υλοποιούνται
και σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι ή Ερευνητικά Κέντρα της ηµεδαπής, καθώς και
αναγνωρισµένα ως οµοταγή Ιδρύµατα της αλλοδαπής, µε απόφαση του Πρυτανικού
Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου του Κέντρου. Αρµόδιος για τον
σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε έργου και προγράµµατος
επιµόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου µάθησης
είναι ο οικείος επιστηµονικός υπεύθυνος κάθε έργου.
3. Τα υφιστάµενα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυµάτων και τα
λειτουργούντα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ιδρυµάτων καταργούνται.
Για την κατάργησή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η

παροχή

κάθε

προγράµµατος

επιµόρφωσης,

συνεχιζόµενης

εκπαίδευσης,

κατάρτισης και εν γένει δια βίου µάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, πέραν των
σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 1, παρέχεται αποκλειστικά µέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Την ευθύνη τήρησης της
διάταξης των προηγούµενων εδαφίων, φέρει η Σύγκλητος του ιδρύµατος.
4. Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:
α) ο Πρόεδρος του Κέντρου, και
β) το Συµβούλιο του Κέντρου.
5. Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης στον οποίο έχει ανατεθεί η
σχετική αρµοδιότητα, µετά από πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου.
6. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Συγκαλεί το Συµβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει
ως εισηγητή των θεµάτων µέλος του Συµβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του και
εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του
Συµβουλίου.
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β) Επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του
Κανονισµού του.
γ) Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου.
δ) Προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυπογράφει µε τον πρόεδρο του
Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύµατος τις συµβάσεις προσωπικού, τις συµβάσεις
προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις γενικές του ανάγκες.
ε) Υπογράφει τις εντολές πληρωµής για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου. Ειδικά
για τις εντολές πληρωµής του εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται η προηγούµενη
πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του προγράµµατος από τον επιστηµονικά υπεύθυνο.
στ) Συγκροτεί, όπου απαιτείται, µετά από γνώµη του Συµβουλίου του Κέντρου, τις
επιτροπές επιλογής εκπαιδευοµένων.
ζ) Συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων
που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του.
η) Εισηγείται στη Σύγκλητο, µετά από γνώµη του Συµβουλίου, την επιλογή του
Διευθυντή του Κέντρου.
θ) Υπογράφει τα απονεµόµενα από το Κέντρο πιστοποιητικά µη τυπικής
εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).
ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισµού του έργου του Κέντρου, την οποία
υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο, και η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µετά την έγκρισή της.
7. Το Συµβούλιο του Κέντρου αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Κέντρου,
β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύµατος, ο οποίος ορίζεται µετά από
πρόταση της Κοσµητείας της οικείας Σχολής και
γ) τον Διευθυντή Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
8. Το Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται
από τον Κανονισµό του Κέντρου:
α) Διαµορφώνει στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου την πολιτική του
Κέντρου για την ανάπτυξη των έργων και των προγραµµάτων επιµόρφωσης,
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου µάθησης.
β) Εποπτεύει την λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης,
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου µάθησης.
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γ) Εισηγείται προς το Πρυτανικό Συµβούλιο τα προς έγκριση έργα και
εκπαιδευτικά προγράµµατα του Κέντρου, τα οποία µετά την έγκρισή τους
κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
δ) Αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του
Κέντρου στους επιστηµονικά υπευθύνους.
ε) Συνεργάζεται µε τις Κοσµητείες των Σχολών για την υποστήριξη της
υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Κέντρου.
στ) Καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέµει το Κέντρο.
ζ) Διατυπώνει γνώµη προς την Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό
προγραµµατισµό του Κέντρου.
η) Διατυπώνει γνώµη προς την Σύγκλητο για τον Κανονισµό και την οργανωτική
δοµή των υπηρεσιών του Κέντρου.
θ) Συγκροτεί οµάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων του Κέντρου.
ι) Ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Κέντρου και το
ποσοστό παρακράτησης από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του
Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυτανικό Συµβούλιο, προκειµένου
να αποφασίσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10.
ια) Εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ για τη σύναψη συµβάσεων
προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις
εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.
ιβ) Διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή του
Κέντρου.
9. Ο Διευθυντής Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης παρακολουθεί την
εφαρµογή του αναπτυξιακού προγράµµατος του Κέντρου, συντονίζει την υλοποίηση
των έργων και των προγραµµάτων επιµόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου µάθησης και επιµελείται την ποιοτική αναβάθµισή
τους. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των αποφάσεων του Συµβουλίου
και είναι υπεύθυνος του µητρώου εκπαιδευτών.
10. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των προγραµµάτων του Κέντρου ορίζονται µε
απόφαση του Συµβουλίου του. Πέραν των αρµοδιοτήτων του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 2, της περίπτ. ε΄ της παρ. 6, υποβάλλουν προς έγκριση στο Συµβούλιο του
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Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτοµέρειες, τον προϋπολογισµό των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και το ύψος των τελών και πιστοποιούν την άρτια
διεξαγωγή του προγράµµατος. Η απόφαση του Συµβουλίου του Κέντρου
Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό
Συµβούλιο. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί µετά την άπρακτη πάροδο 10
εργάσιµων ηµερών.
11. Οι πόροι του Κέντρου µπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
α)

Χρηµατοδοτήσεις

από

επιχειρησιακά

ή

άλλα

προγράµµατα

που

συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
β) Χρηµατοδοτήσεις από φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες
προς το Κέντρο.
γ) Έσοδα από εκπαιδευοµένους.
δ) Έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου
υλικού, από την εκπόνηση µελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την
εκτέλεση επιµορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου µάθηση.
ε) Μετά από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και πρόσοδοι από περιουσιακά
στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Κέντρου.
Τους πόρους του Κέντρου διαχειρίζεται Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύµατος. Για τον σκοπό
αυτό, παρακρατά έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εσόδων των έργων του
Κέντρου, ενώ ένα ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των χρηµατοδοτήσεων
των έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Κέντρου
κατατίθενται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του.
Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για κάθε τύπου έργο καθορίζεται
από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες του Κέντρου πραγµατοποιούνται µε τη µορφή
ερευνητικών έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..
12. Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους το Συµβούλιο συντάσσει απολογισµό
δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τον οποίο και κοινοποιεί αµελλητί στη Σύγκλητο
στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η
εσωτερική αξιολόγηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διενεργείται ανά διετία, σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 και 6 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189). Η εξωτερική αξιολόγηση του
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Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8 και 9 του ν. 3374/2005, πραγµατοποιείται
ταυτόχρονα µε την εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύµατος και συντάσσεται ειδική
έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου
του Κέντρου, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισµός του
Κέντρου, όπου ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και
στη διοίκησή του και δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόµο.
14. Τα Κέντρα Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης δύνανται να οργανώνουν τα
προγράµµατα δια βίου µάθησης και µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Άρθρο 49
Ακαδηµαϊκά Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
1. Σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας συστήνεται Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Είναι δυνατόν να συστήνεται ένα
Α.Σ.Α.Ε.Ε. ανά δύο ή περισσότερες Περιφέρειες ή δύο ή περισσότερα Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε
µία Περιφέρεια. Η σύσταση των Α.Σ.Α.Ε.Ε. γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) τη χάραξη προτάσεων στρατηγικής για την ανάπτυξη των Α.Ε.Ι. και των
Ερευνητικών Κέντρων - Ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/14 (Α΄ 258),
συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του
Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών (εφεξής Ε.Κ.) σε
περιφερειακό επίπεδο, µε στόχο την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης και
έρευνας. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. λαµβάνει υπόψη ιδίως τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους
στόχους που έχει θέσει κάθε Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, τη δυνατότητα
εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών µεταξύ τους και τη διαµόρφωση
κρίσιµων κοινών υποδοµών. Λαµβάνει, επίσης, υπόψη την αναπτυξιακή πολιτική της
Περιφέρειας και τις σχετικές εισηγήσεις ή µελέτες του Περιφερειακού Συµβουλίου
Έρευνας και Καινοτοµίας (Π.Σ.Ε.Κ.), βάσει του άρθρου 10 του ν. 4310/2014, καθώς
και τις κοινωνικές ανάγκες αυτής,
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β) την προώθηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης δράσεων αλληλεπίδρασης
µεταξύ των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονοµικούς φορείς
της οικείας Περιφέρειας,
γ) την εισήγηση στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια
σχετικά µε τις διαδικασίες, τα µέσα και τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανάπτυξή
τους, τη χρηµατοδότηση ερευνητών και αποφοίτων.
δ) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων έκθεση ως
προς το βαθµό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και του προϋπολογισµού των
Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, προς υποβοήθηση του εποπτικού ρόλου της
Πολιτείας.
3. Συγκεκριµένα, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παρ. 2, το Α.Σ.Α.Ε.Ε.
συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής, στο οποίο αποτυπώνονται προτεινόµενες
δράσεις που εξασφαλίζουν ιδίως:
α) τη συνεργασία των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της Περιφέρειας σε εκπαιδευτικό και
ερευνητικό επίπεδο,
β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών στην κατεύθυνση της
συµπληρωµατικότητας και της εξοικονόµησης πόρων,
γ) τη σύνδεση µε την τοπική κοινωνία,
δ) τη συµβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας,
µέσω της ανάπτυξης του εµπορίου, της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας και των
επαγγελµάτων,
ε) τη συµβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην ανάδειξη επιστηµονικών πεδίων µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιφερειακό επίπεδο, που θα ήταν ενδεδειγµένο να
αποτελέσουν αντικείµενα προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών
των Α.Ε.Ι. της οικείας Περιφέρειας.
Προκειµένου το Α.Σ.Α.Ε.Ε. να συντάξει το σχέδιο στρατηγικής, ως προς τα
στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄, ζητά τη γνώµη των Επιµελητηρίων που εδρεύουν στην οικεία
Περιφέρεια. Τα Επιµελητήρια καλούνται να εκφράσουν γνώµη, αλλά και να
συµµετέχουν στην συζήτηση συγκεκριµένων θεµάτων, τα οποία άπτονται των
αντικειµένων της δραστηριότητάς τους.

84

4. Το διετές σχέδιο στρατηγικής της προηγούµενης παραγράφου εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντονίζει τις διαδικασίες εκπλήρωσης
και έχει την ευθύνη της εφαρµογής του εγκεκριµένου σχεδίου στρατηγικής.
5. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. κάθε δύο έτη συντάσσει απολογισµό πεπραγµένων, ο οποίος
δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο, καθώς και τις εκθέσεις της περίπτ. ε΄ της
παρ. 2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συµµετέχουν στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. πρέπει να
διαβιβάζουν σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του.
Ο απολογισµός και οι εκθέσεις, κατά τα ανωτέρω, λαµβάνονται υπόψη στην
κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της επόµενης διετίας και κοινοποιούνται στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
6. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. για την υλοποίηση των αρµοδιοτήτων των παρ. 2 και 3, µπορεί
να συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα µέλη
των οποίων δεν δικαιούνται αµοιβής ή άλλης αποζηµίωσης.
7. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελείται από δέκα εννέα (19) µέλη:
α) δεκαέξι (16) µέλη είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας ή
της αλλοδαπής και ερευνητές Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται
ύστερα από σχετική πρόσκληση που απευθύνει η Σύγκλητος του αρµόδιου Α.Ε.Ι.,
σύµφωνα µε την παρ. 10.
β) ένα (1) µέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και
Καινοτοµίας (Ε.Σ.Ε.Κ.),
γ) ένα (1) µέλος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
δ) ένα (1) µέλος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων,
8. Τα µέλη έχουν τριετή θητεία, µε δυνατότητα επανεκλογής για µία (1) ακόµη
θητεία.
9. Τα µέλη της περίπτ. α΄ της παρ. 7 πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, καθηγητές τουλάχιστον της βαθµίδας του αναπληρωτή ή καθηγητές
οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής ή ερευνητές Ε.Κ. τουλάχιστον β΄ βαθµίδας. Ο
Πρόεδρος του Α.Σ.Α.Ε.Ε. προέρχεται από διαφορετικό Α.Ε.Ι. ανά θητεία.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκλογή καθηγητές ή ερευνητές, οι οποίοι
συνταξιοδοτούνται, λόγω ορίου ηλικίας, πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας τους.
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Δεν επιτρέπεται η εκλογή καθηγητών ή ερευνητών για τρίτη συνεχόµενη θητεία στο
ίδιο Α.Σ.Α.Ε.Ε..
Κωλύονται να εκλεγούν ως µέλη πρόσωπα, τα οποία είχαν τα ίδια ή ο/η σύζυγός
τους ή συγγενής τους έως και β΄ βαθµού οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή µε τα
Α.Ε.Ι. ή τα Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας την τελευταία πενταετία µε σκοπό το
κέρδος, καθώς και οι συνταξιούχοι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Ε.Κ. της οικείας ή
άλλης Περιφέρειας.
10. α) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των µελών του
Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε κάθε Περιφέρεια, καθώς και την αρµοδιότητα συγκρότησης αυτού έχει
η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται ο Πρόεδρος του απερχόµενου
Α.Σ.Α.Ε.Ε. (εφεξής αρµόδια Σύγκλητος). Η αρµοδιότητα της Συγκλήτου γεννάται µε
τον ορισµό καθηγητή του οικείου Α.Ε.Ι. ως Προέδρου του Α.Σ.Α.Ε.Ε. και παύει µε
τον ορισµό νέου Προέδρου, οπότε αρµόδια καθίσταται η αντίστοιχη Σύγκλητος.
β) Με απόφαση των µελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., κατά την πρώτη συνεδρίασή του,
ορίζονται:
i. o Πρόεδρος και o αναπληρωτής Προέδρου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, και προέρχεται από τους εκπροσώπους των
Α.Ε.Ι. και
ii. η έδρα του Α.Σ.Α.Ε.Ε., µεταξύ των εδρών των Ιδρυµάτων που εκπροσωπούνται.
Το Ίδρυµα στου οποίου την έδρα πραγµατοποιούνται οι συνεδριάσεις, αναλαµβάνει
και την διοικητική υποστήριξη του Α.Σ.Α.Ε.Ε..
γ) Τρεις µήνες πριν τη λήξη της θητείας των µελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., η αρµόδια
Σύγκλητος:
i. προκηρύσσει εκλογές για τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται και
στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύµατος και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστηµα
δεκαπέντε (15) ηµερών, η αρµοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Το εκλεκτορικό σώµα για την εκλογή των
εκπροσώπων του κάθε Α.Ε.Ι. αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων.
ii. αποστέλλει αίτηµα στα Ε.Κ., προκειµένου να πραγµατοποιήσουν εκλογές για
την ανάδειξη του εκπροσώπου τους. Το εκλεκτορικό σώµα για την εκλογή των
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εκπροσώπων του κάθε Ε.Κ. αποτελείται από το σύνολο του ερευνητικού
προσωπικού.
iii. αποστέλλει αίτηµα ορισµού µελών στα αρµόδια όργανα, για τον ορισµό των
λοιπών µελών της παρ. 7.
δ) Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει:
i. για την ανάδειξη εκπροσώπων των Α.Ε.Ι. πενταµελής Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά
µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές του Ιδρύµατος και
ορίζονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση του
Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της
ψηφοφορίας. Σε περίπτωση µη τήρησης της ως άνω προθεσµίας η σχετική
αρµοδιότητα περιέρχεται στη Σύγκλητο. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθµίδας αρχαιότερος καθηγητής.
ii. για την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Κ. η συγκρότηση της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, ορίζονται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του κάθε Ε.Κ.
ε) Το αποτέλεσµα της εκλογής αποστέλλεται από την Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτωνο οποίος συγκροτεί
το Α.Σ.Α.Ε.Ε. µε τα εκλεγµένα µέλη του. Η απόφαση συγκρότησης δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
στ) Τα απερχόµενα µέλη του Α.Σ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά
τους και µετά τη λήξη της θητείας τους, έως την ανάληψη καθηκόντων των νέων
µελών. Σε κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
καθορίζεται η αναλογία εκπροσώπησης των Α.Ε.Ι. και των Ε.Κ. της οικείας
Περιφέρειας στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. από τα µέλη της περίπτ. α΄ της παρ. 7, η ακριβής
διαδικασία εκλογής των καθηγητών Α.Ε.Ι., τα σχετικά µε την παύση, αντικατάσταση
και αναπλήρωση των µελών, αν αυτά εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε
λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν µέλη, τα
σχετικά µε την οργάνωση, και τη λειτουργία του Α.Σ.Α.Ε.Ε., ειδικότερα θέµατα
σχετικά µε τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς και η αρµόδια
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Σύγκλητος σε κάθε Περιφέρεια κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
η) Η ορισθείσα κατά τα ανωτέρω ως αρµόδια Σύγκλητος, οφείλει να εκκινήσει τις
σχετικές διαδικασίες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου εντός µηνός από την
έκδοση της υπουργικής απόφασης της περίπτ. ζ΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα

Άρθρο 50
Σύσταση Ειδικού Λογαριασµού - Σκοπός
1. Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΕΙ)
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.
2. 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 έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών,
καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης, σεµιναρίων και συνεδρίων, παροχής
επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και
κλινικών µελετών, εκτέλεσης δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και
αναλύσεων, παροχής γνωµοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασµό
τρίτων, διαµόρφωσης και εκτέλεσης επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και
αναπτυξιακών προγραµµάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του
ΑΕΙ σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ.
3. Τα έργα/προγράµµατα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ εκτελούνται από Οµάδες
Έργου µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος µπορεί να είναι καθηγητής ή
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λέκτορας Α.Ε.Ι., µέλος του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του
Α.Ε.Ι., καθώς και µέλος του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και
τεχνολογικών φορέων. Επιστηµονικός υπεύθυνος µπορεί να είναι, επίσης, και
εξωτερικός

συνεργάτης

κάτοχος

διδακτορικού

διπλώµατος.

Ειδικά

στους

ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, µπορεί επίσης να είναι επιστηµονικός
υπεύθυνος µέλος του λοιπού προσωπικού (µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου)
των εν λόγω φορέων, εφόσον κατέχει µεταπτυχιακό δίπλωµα. Η δυνατότητα να είναι
ορισµένες ή όλες οι ανωτέρω κατηγορίες προσώπων ΕΥ, καθώς και οι ειδικότερες
προϋποθέσεις ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηµατοδότησης του οικείου
ΕΛΚΕ.

Άρθρο 51
Πόροι – Πηγές Χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ
1. Οι πόροι του ΕΛΚΕ προέρχονται από:
α. Κονδύλια από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που διατίθενται
είτε µέσω συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της
έρευνας και της τεχνολογίας - καινοτοµίας, είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
β. χρηµατοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήµατα και κάθε είδους εισφορές
από φυσικά

πρόσωπα, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής ή της

αλλοδαπής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς Οργανισµούς.
γ. παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται µε την ερευνητική και λοιπή
δραστηριότητα του ΕΛΚΕ,
δ. εµπορική εκµετάλλευση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων
µεταφοράς

τεχνολογίας-τεχνογνωσίας,

που

προκύπτουν

από

την

εκτέλεση

χρηµατοδοτούµενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των µελών
της πανεπιστηµιακής κοινότητας,
ε. εκδόσεις,
στ. τέλη εγγραφής/δίδακτρα, οικονοµική συµµετοχή τρίτων σε συνέδρια,
σεµινάρια και εκτελούµενα προγράµµατα τυπικής, µη τυπικής και δια Βίου
Μάθησης.
89

ζ. πρόσοδοι από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΚΕ (κινητών
και ακινήτων).
η. ποσοστό επί του εισοδήµατος των καθηγητών και των λεκτόρων, σύµφωνα µε
το άρθρο 23 του ν. 4009/2011.
θ. έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογαριασµό του ΕΛΚΕ/ΑΕΙ,
σύµφωνα µε την εκάστοτε απόφαση ή σύµβαση χρηµατοδότησης, σε εκτελούµενα
έργα/προγράµµατα των περιπτώσεων α, β, γ και στ της παρούσας παραγράφου,
συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής κράτησης της παρ. 5 του άρθρου 59 του παρόντος
(overhead).
2. Τα πρόσωπα και οι φορείς που εισφέρουν, επιχορηγούν και χρηµατοδοτούν τον
ΕΛΚΕ µπορούν να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν µε τους
πόρους που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίον αυτοί θα αναλωθούν. Σε περίπτωση
αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων ή έργων που χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους,
τα ανωτέρω καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ.

Άρθρο 52
Διοίκηση και Διαχείριση του ΕΛΚΕ
1. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι:
α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (εφεξής, η Επιτροπή).
β. ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,
2. α. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (εφεξής, η
Μονάδα) είναι η αρµόδια υπηρεσία για την διοικητική υποστήριξη και οικονοµική
διαχείριση του ΕΛΚΕ.
β. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και ασκεί καθήκοντα
Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον ΕΛΚΕ.
3. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε προγράµµατος/ έργου ευθύνεται για
την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου του.
4. Η Σύγκλητος του οικείου ΑΕΙ:
α. Εγκρίνει τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,
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β. παρακολουθεί και ελέγχει την επιστηµονική στρατηγική και τον οικονοµικό
προϋπολογισµό και απολογισµό του και
γ. αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής έως το τέλος του τρίτου µήνα
της επόµενης χρήσης για την κατανοµή των ετήσιων εσόδων του άρθρου 51 παρ. 1
περίπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του παρόντος 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.

Άρθρο 53
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι το αποφασιστικό όργανο
του ΕΛΚΕ και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου ΑΕΙ.
Συγκροτείται σε κάθε ΑΕΙ µε απόφαση του Πρύτανη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από
εκπροσώπους όλων των Τµηµάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ο οποίος είναι
αυτοδικαίως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Κάθε εκπρόσωπος Τµήµατος
ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τµήµατος
όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον µήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Μετά τον ορισµό
των εκπροσώπων των Τµηµάτων, ο Πρύτανης εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη
συγκρότησης της Επιτροπής.
2. Τα µέλη της Επιτροπής είναι Καθηγητές οι οποίοι κατά προτεραιότητα ανήκουν
στις βαθµίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε εκτεταµένη
εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα, που τεκµηριώνεται από δηµοσιεύσεις σε
επιστηµονικά περιοδικά κύρους, βιβλία και µονογραφίες, ευρεσιτεχνίες και από
αυτοδύναµη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων και πείρα σε ζητήµατα σχεδιασµού,
διοίκησης και διαχείρισης έργων. Τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται από τη Γ.Σ. του
αντίστοιχου Τµήµατος.
3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τριετής.
4. Τα ορισθέντα µέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου της. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγεται µε µυστική
ψηφοφορία µεταξύ των µελών της ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος
αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή/και κωλύµατος.
91

5. Αν τα µέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα, µπορεί να
συγκροτείται ειδικό επταµελές όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής και από πέντε µέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή µεταξύ των µελών
της.

Στο ειδικό αυτό επταµελές όργανο, εφόσον έχει συγκροτηθεί, µπορεί να

µεταβιβάζονται αρµοδιότητες του άρθρου 54.
6. Τα αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής µπορούν να µετέχουν σ` όλες τις
συνεδριάσεις της Επιτροπής, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
7. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της,
οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, είτε αν ζητηθεί αυτό από το 1/3 των µελών της,
είτε από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να
πραγµατοποιούνται µέσω τηλεδιάσκεψης.
8. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα µισά τουλάχιστον µέλη
της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας του ΕΛΚΕ,
τον οποίο ορίζει η Επιτροπή. Ο ασκών καθήκοντα Προϊσταµένου Οικονοµικών
Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον ΕΛΚΕ µπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Άρθρο 54
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ για την ερευνητική και
επιστηµονική στρατηγική του Ιδρύµατος.
β. Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο ΑΕΙ στο συντονισµό των
ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του
ΑΕΙ που χρηµατοδοτούνται και διαχειρίζονται µέσω του ΕΛΚΕ και εισηγείται
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση πόρων του.
γ. Καταρτίζει τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και τον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του.
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δ. Εγκρίνει προτάσεις για χρηµατοδότηση εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών
έργων, σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
ε. Εγκρίνει την ένταξη (και την τροποποίηση) του προϋπολογισµού κάθε έργου
στον προϋπολογισµό του ΕΛΚΕ, σε βάρος του οποίου πραγµατοποιούνται οι
δαπάνες.
στ. Εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ τον ετήσιο οικονοµικό
προϋπολογισµό και απολογισµό, εγκρίνει τις αναµορφώσεις του προϋπολογισµού και
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και εισηγείται στη Σύγκλητο έως το τέλος του
τρίτου µήνα της επόµενης χρήσης για την κατανοµή των ετήσιων εσόδων του άρθρου
51 παρ. 1, περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του παρόντος µεταξύ του ΕΛΚΕ, του τακτικού
προϋπολογισµού του ΑΕΙ και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του ΑΕΙ, για την αντιµετώπιση των αναγκών τους.
ζ. Παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση για τις δραστηριότητες του ΕΛΚΕ προς τον
Πρύτανη και τη Σύγκλητο του ΑΕΙ και προς τους φορείς του δηµοσίου.
η. Αναθέτει ερευνητικές µελέτες και υπηρεσίες, για εξυπηρέτηση των σκοπών του
ΕΛΚΕ στο προσωπικό του ΑΕΙ ή σε τρίτους, µετά από τεκµηρίωση της σκοπιµότητας
και µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και
Διαχείρισης.
θ. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις, δωρεές και
εισφορές τρίτων στον ΕΛΚΕ και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και
διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συµβατικές υποχρεώσεις.
ι. Αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ και ενεργεί κάθε πράξη που είναι
απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων.
ια. Χορηγεί υποτροφίες, σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ.
ιβ. Προσλαµβάνει ή/και απασχολεί προσωπικό για την υποστήριξη των έργων/
προγραµµάτων που διαχειρίζεται.
ιγ. Χορηγεί ταµειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράµµατα/ έργα,
σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
ιδ. Διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθµη λειτουργία του ΕΛΚΕ.

Άρθρο 55
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Αρµοδιότητες Προέδρου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Εκπροσωπεί τον ΕΛΚΕ ενώπιον όλων των δηµοσίων αρχών, υπηρεσιών και των
δικαστηρίων και των ιδιωτικών φορέων.
β. Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών
και αιτηµάτων χρηµατοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.
γ. Υπογράφει τις συµβάσεις µε τους φορείς χρηµατοδότησης των έργων που
διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και τις συµβάσεις µε τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο
των έργων/ προγραµµάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.
δ. Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων
της Επιτροπής.
ε. Ασκεί τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρύτανης του ΑΕΙ για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του ΕΛΚΕ.
στ. Αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
ΕΛΚΕ και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
ζ. Δύναται να µεταβιβάσει, µε πράξη του, σε άλλο µέλος της Επιτροπής Ερευνών
του ΕΛΚΕ, το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων. Η εν λόγω πράξη δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 56
Επιστηµονικός Υπεύθυνος
1. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) ορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης, ευθύνεται για την ορθή
υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου και την
αναγκαιότητα των δαπανών που συνδέονται µε την εκτέλεση του φυσικού
αντικειµένου του έργου και παρακολουθεί το οικονοµικό αντικείµενό του.
2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων
του συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού έργου/ προγράµµατος απαιτείται έγγραφο
τεκµηριωµένο αίτηµα του Επιστηµονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΟΥ, σύµφωνα µε το
άρθρο 62 του παρόντος.
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3. Για την πραγµατοποίηση και την πληρωµή κάθε δαπάνης του έργου για την
οποία υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης απαιτείται αιτιολογηµένη εντολή
πληρωµής από τον επιστηµονικό υπεύθυνο, ο οποίος αποστέλλει τα δικαιολογητικά
των δαπανών στη Μονάδα του ΕΛΚΕ για τον έλεγχο τους, την εκκαθάριση των
σχετικών δαπανών και την πληρωµή τους.
4. Εφόσον η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισµό του έργου απαιτείται
αναµόρφωση του προϋπολογισµού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µετά από
τεκµηριωµένο αίτηµα του ΕΥ.

Άρθρο 57
Προϊστάµενος Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ)
– Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
1. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(ΠΜΟΔΥ) προΐσταται και εποπτεύει την οµαλή λειτουργία της Μονάδας.
2. Ο ΠΜΟΔΥ έχει τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των
άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον
παρόντα νόµο.
3. Τα καθήκοντα του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του ΕΛΚΕ
δεν δύναται να ανατίθενται στον ΠΟΥ του οικείου ΑΕΙ.
4. Ο ορισµός και η αναπλήρωση του ΠΜΟΔΥ διέπονται από τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, του ν. 4009/2011 και του Οργανισµού του οικείου ΑΕΙ.

Άρθρο 58
Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ
1. Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Μονάδα)
αποτελεί οργανική µονάδα του ΑΕΙ. Με τον Οργανισµό του οικείου ΑΕΙ καθορίζεται,
η δοµή, το επίπεδο λειτουργίας της και η οργανωτική της διάρθρωση. Στην Μονάδα
αυτή ανήκουν όλες οι αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον
ΕΛΚΕ, συµπεριλαµβανοµένης και της αρµοδιότητας που αφορά τις διαδικασίες
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σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων του
ΕΛΚΕ.
2. Η Μονάδα είναι αρµόδια ιδίως για:
α. την κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ και των
τροποποιήσεών του, καθώς και την παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών από
όλες τις πηγές χρηµατοδότησης,
β. τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων και την τήρηση του µητρώου
δεσµεύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 60 παρ. 13 του παρόντος.
γ. τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλµάτων πληρωµής των δαπανών του
ΕΛΚΕ, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό
κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και
την τήρηση του µητρώου αυτών,
δ. την εκκαθάριση αποδοχών και κάθε είδους αποζηµιώσεων για το πάσης φύσεως
προσωπικό που απασχολείται στον ΕΛΚΕ, τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων
και βεβαιώσεων αποδοχών,
ε. την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που
διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ,
στ. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την σύνταξη των προβλεπόµενων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, του απολογισµού και των δηµοσιονοµικών
αναφορών,
ζ. τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ, την
εφαρµογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά µε τα έσοδα,
τις δαπάνες, τις προµήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΚΕ,
η. τη διεκπεραίωση όλων των θεµάτων και την υλοποίηση των ενεργειών που
αφορούν την πληρωµή (εξόφληση) των δαπανών όπως την παραγωγή των εντολών
πληρωµής µέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς και
πίστωσης λογαριασµού των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούµενων
κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και
απόδοση στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των
δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και
ασφαλιστικών οφειλών, την ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την
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έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων, την καταχώριση
στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
θ. την παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων και την τήρηση των οδηγιών
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά µε την κατάρτιση και εκτέλεση του
προϋπολογισµού,
ι. την είσπραξη των εσόδων του ΕΛΚΕ και τον κατ΄ είδος προσδιορισµό του
ετήσιου ύψους τους, καθώς και τη γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή
έως το τέλος του δεύτερου µήνα του επόµενου οικονοµικού έτους από την είσπραξή
των εσόδων αυτών,
ια. τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε την Επιτροπή Ερευνών, την υποβολή της
στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων και στη
Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και την κοινοποίησή της στη Σύγκλητο
και τον Πρύτανη του ΑΕΙ,
ιβ. την τήρηση µητρώου των αµειβόµενων φυσικών προσώπων, µε οποιαδήποτε
συµβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ,
ιγ. την εκτέλεση και παρακολούθηση των προµηθειών του ΕΛΚΕ,
ιδ. την υποστήριξη του ΕΛΚΕ, της Επιτροπής και του Ε.Υ. για όλα τα θέµατα που
αφορούν στη δηµοσιότητα, στη σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων,
προµηθειών, υπηρεσιών και έργων,
ιε. την γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την εισήγηση για θέµατα της
αρµοδιότητάς της,
ιστ. την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και την παρακολούθηση της
τήρησης των προβλεπόµενων διαδικασιών του Οδηγού Χρηµατοδότησης και
Διαχείρισης και του Εσωτερικού Κανονισµού του ΕΛΚΕ,
ιζ. την τήρηση του αρχείου των έργων και προγραµµάτων που διαχειρίζεται ο
ΕΛΚΕ,
ιη. τη χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου έγγραφου,
σύµφωνα µε το τηρούµενο αρχείο της,
3. Η Μονάδα του ΕΛΚΕ στελεχώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες της:
α. από προσωπικό του οικείου ΑΕΙ, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες οικονοµικού
ενδιαφέροντος.
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β. από προσωπικό που απασχολείται µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή
συµβάσεις ανάθεσης έργου, µετά από απόφαση της Επιτροπής και αµείβεται από
έργα του ΕΛΚΕ.
4.α. Τα καθήκοντα του προσωπικού της Μονάδας που ασκούν αρµοδιότητες
οικονοµικού περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένου του Προϊσταµένου της, είναι
ασυµβίβαστα µε τα καθήκοντα του δηµοσίου υπολόγου, του διατάκτη και των µελών
συλλογικών οργάνων για την αξιολόγηση, τον έλεγχο της καταλληλότητας των
προσφερόντων και των προσφορών τους, τη διενέργεια διαγωνισµών, την
αξιολόγηση ενστάσεων και την παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών και έργων.
β. Τα καθήκοντα δέσµευσης πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισµό, ελέγχου των
δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής

πληρωµής δαπανών είναι

ασυµβίβαστα µε αυτά της εξόφλησής τους.

Άρθρο 59
Οικονοµική διαχείριση
1. Στον ΕΛΚΕ αποδίδεται διαφορετικός, από το οικείο ΑΕΙ, αριθµός φορολογικού
µητρώου (ΑΦΜ).
2. Ο ΕΛΚΕ λειτουργεί εσωτερικά συστήµατα, διαδικασίες και µηχανισµούς
παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισµών των έργων που διαχειρίζεται,
βάσει των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
3. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόµενων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων γίνεται σύµφωνα µε το ν. 4308/2014.
4. α. Οι ΕΛΚΕ διατηρούν λογαριασµούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε
πιστωτικά ιδρύµατα µε τίτλο «ΕΛΚΕ/ονοµασία ΑΕΙ». Οι πόροι των ΕΛΚΕ
κατατίθενται σε αυτούς και διατίθενται µε εντολές του Προέδρου ή άλλου
εξουσιοδοτηµένου µέλους της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών.
β. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µεταφέρεται µέρος των ταµειακών τους
διαθεσίµων από τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασµούς
ταµειακής διαχείρισης και η διαχείρισή τους ενεργείται από τη ΤτΕ και τον ΟΔΔΗΧ,
σύµφωνα µε τον Α.Ν. 1611/1950, όπως ισχύει, το άρθρο 15, παρ. 11 του ν.
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2469/1997, όπως ισχύει και την από 20/4/2015 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε µε το ν.
4323/2015. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αιτιολογείται σύµφωνα µε τις
ανάγκες των έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζεται ο οικείος ΕΛΚΕ και τον Οδηγό
εφαρµογής των έργων/προγραµµάτων.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η διαδικασία και οι σχετικές
λεπτοµέρειες για την ανά µήνα ή δεκαπενθήµερο µεταφορά χρηµατικών διαθεσίµων
από την Τράπεζα της Ελλάδας σε πιστωτικά ίδρυµα, βάσει αντίστοιχου µηνιαίου ή
δεκαπενθήµερου προγραµµατισµού πληρωµών του ΕΛΚΕ για τη διενέργεια αυτών µε
ηλεκτρονικό τρόπο. Έως την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, η Επιτροπή
Ερευνών αποφασίζει για τον τρόπο διαχείρισης των ταµειακών διαθεσίµων του
ΕΛΚΕ και το ποσοστό µεταφοράς στην ΤτΕ.
5. Ποσοστό µέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισµού των έργων που
χρηµατοδοτούνται και τυγχάνουν διαχείρισης µέσω του ΕΛΚΕ και

από

οποιονδήποτε πόρο του, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή, την
απόφαση ή τη σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι
φορείς χρηµατοδότησης και ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης, κρατείται
για έξοδα λειτουργίας του ΕΛΚΕ και το λειτουργικό κόστος του ΑΕΙ και αποτελεί
έσοδο του ΕΛΚΕ.
6.α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων του άρθρου 51 παρ. 1, περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄
και θ΄ του παρόντος που µεταβιβάζεται από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισµό
του ΑΕΙ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου,
δεν µπορεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εσόδων
αυτών.
β. Σε περίπτωση µη απορρόφησης του ποσού που διατίθεται για τις υποχρεώσεις
του τακτικού προϋπολογισµού του ΑΕΙ, το µη απορροφηθέν ποσό µπορεί να
αναλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ΑΕΙ του αµέσως επόµενου οικονοµικού
έτους για εξόφληση δαπανών σε βάρος ταµειακών διαθεσίµων.
γ. Το υπολειπόµενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ, µετά την αφαίρεση
του ποσού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, κατανέµεται µε απόφαση
της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον ΕΛΚΕ και την
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, για να αναληφθούν
δαπάνες σε βάρος προϋπολογισµού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και
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πέραν του έτους, 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.
δ. Υπόλοιπο ταµειακών διαθεσίµων των έργων/προγραµµάτων που εκτείνονται
πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί στο τέλος του οικονοµικού έτους
επανεγγράφονται στο επόµενο οικονοµικό έτος, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών
του ΕΛΚΕ η οποία κοινοποιείται στον ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.
7. Τα περιουσιακά ταµειακά διαθέσιµα του ΕΛΚΕ, ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ, µπορούν να χρησιµοποιούνται για
να αναλαµβάνονται

υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογισµού έργων

/προγραµµάτων του ΕΛΚΕ για δαπάνες για κτηριακές υποδοµές του ΑΕΙ, για αγορά
και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισµού, για ταµειακές
διευκολύνσεις των εκτελούµενων έργων/προγραµµάτων, για αυξήσεις µετοχικού
κεφαλαίου εταιρειών που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο οικείο ΑΕΙ, για κάλυψη
δηµοσιονοµικών διορθώσεων, νόµιµων και µη επιλέξιµων δαπανών και για εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων και συναφών δαπανών. Ποσοστό έως 5% των περιουσιακών
ταµειακών διαθεσίµων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της
Συγκλήτου του ΑΕΙ, µπορούν να χρησιµοποιούνται για να αναλαµβάνονται δαπάνες
σε βάρος του προϋπολογισµού έργων/ προγραµµάτων του ΕΛΚΕ για δαπάνες
υποτροφιών και ερευνητικών/ εκπαιδευτικών προγραµµάτων νέων επιστηµόνων.

Άρθρο 60
Προϋπολογισµός - απολογισµός
1. Με τον προϋπολογισµό του ΕΛΚΕ κάθε οικονοµικό έτος προσδιορίζονται τα
έσοδα και καθορίζονται τα όρια των δαπανών κάθε ΕΛΚΕ. Στον προϋπολογισµό
περιλαµβάνονται τα προβλεπόµενα για το επόµενο οικονοµικό έτος έσοδα και
έξοδα,

χαρακτηριζόµενα

από

συναλλαγές

χρηµατοοικονοµικής φύσεως.
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µη

χρηµατοοικονοµικής

και

2. Οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος, που περιλαµβάνει τις διοικητικές
και

οικονοµικές πράξεις, οι οποίες σχετίζονται µε τη

διαχείριση του

προϋπολογισµού και της περιουσίας κάθε ΕΛΚΕ. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ιδίου ηµερολογιακού έτους.
3. Κατά τη κατάρτιση του προϋπολογισµού των ΕΛΚΕ, ως έσοδα ορίζονται,
ανεξαρτήτως του έτους που δηµιουργήθηκαν, οι προβλέψεις απαιτήσεων
αποκλειστικά για το επόµενο οικονοµικό έτος µε την προϋπόθεση προβλεπόµενης
είσπραξης στο οικονοµικό έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισµός.
4. Στα έσοδα αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις οι οποίες, κατά την διάρκεια του
οικονοµικού έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισµός, λογίζονται βάσει
παραστατικών και στοιχείων, ασχέτως της χρονικής περιόδου που αυτές
δηµιουργήθηκαν. Οι

απαιτήσεις καθίστανται απαιτητές κατά την ηµεροµηνία

λογιστικοποίησής τους στους αντίστοιχους λογαριασµούς χρεωστών-πελατών της
κατάστασης οικονοµικής θέσης των ΕΛΚΕ. Στον προϋπολογισµό και στις
δηµοσιονοµικές αναφορές, ως έσοδα λογίζονται οι πωλήσεις των παγίων
περιουσιακών στοιχείων.
5. Ως έξοδα του προϋπολογισµού των ΕΛΚΕ ορίζονται οι προβλέψεις
υποχρεώσεων αποκλειστικά του επόµενου οικονοµικού έτους οι οποίες πρόκειται
να εξοφληθούν εντός του ιδίου έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισµός.
6. Έξοδα του προϋπολογισµού αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις οι οποίες κατά την
διάρκεια του οικονοµικού έτους στον οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός,
λογίζονται βάσει σχετικού παραστατικού, τιµολογίου ή ισότιµου τίτλου, σε βάρος
του αναλυτικού ορίου δαπανών του προϋπολογισµού των ΕΛΚΕ, ανεξαρτήτως του
χρόνου που δηµιουργήθηκαν.

Για τις ανάγκες του προϋπολογισµού και των

δηµοσιονοµικών αναφορών, ως έξοδα λογίζονται οι αγορές παγίων περιουσιακών
στοιχείων και οι αγορές αναλώσιµων υλικών.
7. Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται και εµφανίζονται σε έναν ενιαίο
προϋπολογισµό του ΕΛΚΕ. Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισµού δεν
δύνανται να πραγµατοποιηθούν παρά µόνο αν αντιστοιχούν στον προϋπολογισµό
τους κάτω από την σχετική ταξινόµηση των λογαριασµών (αρχή ενότητας). Καµία
δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγµατοποιηθεί, αν υπερβαίνει, τα
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εγκεκριµένα κατά κατηγορία όρια δαπανών, του προϋπολογισµού τους (αρχή της
καθολικότητας).
8. Ο συνοπτικός προϋπολογισµός του ΕΛΚΕ περιλαµβάνει διακριτά τα
προβλεπόµενα

µη

χρηµατοοικονοµικά

έσοδα

και

έξοδα

καθώς

και

τα

χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα σε κύριες κατηγορίες. Η προκύπτουσα
διαφορά µεταξύ των προβλεπόµενων µη χρηµατοοικονοµικών εσόδων και εξόδων
διαµορφώνει το προβλεπόµενο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα.
9. Αναλυτικός προϋπολογισµός του ΕΛΚΕ είναι η αναλυτική πρόβλεψη, µέχρι
τέταρτο βαθµό ανάλυσης, των εσόδων και εξόδων για το επόµενο οικονοµικό έτος.
Στον αναλυτικό προϋπολογισµό περιλαµβάνονται τα µη χρηµατοοικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής

φύσεως

έσοδα

και

τα

µη

χρηµατοοικονοµικής

και

χρηµατοοικονοµικής φύσεως έξοδα.
10. Η ταξινόµηση της κατηγορίας των εσόδων και εξόδων, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, περιλαµβάνει την υποχρεωτική ανάπτυξη των λογαριασµών από τον
πρώτο έως τη δυνατότητα ανάπτυξης τετάρτου βαθµού. Η ταξινόµηση επιτρέπει
την

συµβατότητα

µε τους λογαριασµούς ΕΣΟΛ 2010 και

µεγεθών και του αποτελέσµατος των προϋπολογισµών

τη σύγκριση των

σε επίπεδο Γενικής

Κυβέρνησης.
11. Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ, όπως ορίζονται στις
παρ. 4, 5, 6 και 7 λογίζονται, εισπράττονται, εξοφλούνται και διαγράφονται
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπουν τα ΕΛΠ. Οι εκπτώσεις στα έσοδα και
τα έξοδα λογίζονται, επίσης, σύµφωνα µε τα ΕΛΠ.
12. Ο χρόνος πραγµατοποίησης της πληρωµής των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ
λαµβάνει χώρα στο ίδιο ή σε επόµενο οικονοµικό έτος του προϋπολογισµού. Αν
πραγµατοποιηθούν σε επόµενο οικονοµικό έτος του προϋπολογισµού, δεν
λογίζονται στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
13. Μέσω των λογιστικών και πληροφοριακών συστηµάτων πραγµατοποιείται η
παρακολούθηση του προϋπολογισµού, η ανάληψη υποχρέωσης, η δέσµευση των
κονδυλίων των προϋπολογισµών, η παρακολούθηση των υποχρεώσεων και η
εξόφλησή τους (Μητρώο δεσµεύσεων). To πληροφοριακό σύστηµα είναι
προσαρµοσµένο έτσι ώστε να παρακολουθείται το όριο δαπανών του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού και των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται επ’ αυτού. Στο
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πληροφοριακό σύστηµα τηρούνται κατ’ ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες ο
εγκεκριµένος αναλυτικός προϋπολογισµός, η αναµόρφωση του εγκεκριµένου
αναλυτικού προϋπολογισµού, η διαµόρφωση του, η ανειληµµένη δέσµευση, η
υπολειπόµενη προς διάθεση δαπάνη, το ποσό της υποχρέωσης βάσει τιµολόγιου ή
ισοδυνάµου εγγράφου, το ποσό της πληρωµής κάθε υποχρέωσης, οι απλήρωτες
υποχρεώσεις και οι εκκρεµείς δεσµεύσεις.
14. Κάθε µήνα, οι ΕΛΚΕ υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων τις δηµοσιονοµικές αναφορές µε απολογιστικά στοιχεία των δαπανών
και των εσόδων σε δεδουλευµένη βάση, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6
και 7 του παρόντος άρθρου και το προκύπτον δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα.
15. Ο απολογισµός της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ καταρτίζεται
σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο. Η κατάσταση του απολογισµού εξόδων
περιλαµβάνει τον

προϋπολογισµό, την τελική διαµόρφωση του,

τις ετήσιες

συνολικές δεσµεύσεις, τα έξοδα που έχουν λογισθεί στο έτος, τα έξοδα που έχουν
εξοφληθεί καθώς και τα απλήρωτα έξοδα. Στον απολογισµό των εσόδων
περιλαµβάνεται ο

προϋπολογισµός, η τελική διαµόρφωση,

έσοδα που έχουν

λογισθεί, τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί και τα ανείσπρακτα έσοδα.
16. Μετά το κλείσιµο κάθε οικονοµικής χρήσης και έως την 30η Ιουνίου, ο ΕΛΚΕ
µε ευθύνη του ΠΟΥ, αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων τον εγκεκριµένο απολογισµό της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
καθώς

και

τις

προβλεπόµενες,

σύµφωνα

µε

τους

λογιστικούς

κανόνες,

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης.
17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ αποτελεί ο προϋπολογισµός
κάθε έργου/ προγράµµατος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Ο προϋπολογισµός κάθε
έργου/ προγράµµατος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισµών των
λοιπών έργων και αφορά όλη τη διάρκεια του έργου, το οποίο µπορεί να εκτείνεται
και πέραν του έτους. Συντάσσεται σύµφωνα µε την παρ. 9 του παρόντος άρθρου,
είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερος.
18. Για κάθε έργο η αναλαµβανόµενη οικονοµική υποχρέωση, ανεξαρτήτως
ποσού, εκτελείται εντός των ορίων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού ανά κατηγορία
δαπάνης. Κάθε πληρωµή ελέγχεται και παρακολουθείται µε βάση τον εγκεκριµένο
προϋπολογισµό κάθε έργου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πληρωµή καθ’ υπέρβαση
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του συνολικού προϋπολογισµού του κάθε έργου. Πληρωµή που πραγµατοποιείται
καθ' υπέρβαση του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού του κάθε έργου είναι
αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης, ο Προϊστάµενος Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ και κάθε άλλο συµπράττον όργανο ευθύνονται ατοµικά,
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για τη ζηµία του ΕΛΚΕ.
19. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός κάθε έργου δύναται να αναµορφώνεται µε
αιτιολογηµένο αίτηµα του Επιστηµονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών κατόπιν σύµφωνης γνώµης του ΠΟΥ και έγγραφης συµφωνίας του φορέα
χρηµατοδότησης, όπου αυτή απαιτείται.

Άρθρο 61
Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισµού.
1. Ο ΕΛΚΕ καταρτίζει και υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων µέχρι την 31η Ιουλίου σχέδιο του συνοπτικού
προϋπολογισµού του για το επόµενο έτος.
2. Αν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ, που υποβάλλεται
δεν είναι συµβατό µε το δεσµευτικό στόχο και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα που
περιλαµβάνονται στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του
αντίστοιχου εποπτεύοντος Υπουργείου, η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου
παρέχει οδηγίες για τη διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισµού και
το επιστρέφει µαζί µε τις οδηγίες. Ακολούθως, ο ΕΛΚΕ διορθώνει, σύµφωνα µε τις
οδηγίες και υποβάλλει αναθεωρηµένο σχέδιο στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος
Υπουργείου µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στις οδηγίες.
3. Οι αναλυτικοί προϋπολογισµοί των ΕΛΚΕ καταρτίζονται από την Επιτροπή
Ερευνών, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και υποβάλλονται προς έγκριση στον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, εφόσον είναι συνεπείς µε τα
σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έως την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου
από το έτος προϋπολογισµού µετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
ως προς την συνέπεια µε το σχέδιο των συνοπτικών προϋπολογισµών.
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4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός κάθε ΕΛΚΕ δύναται να
αναµορφώνεται, κατά την διάρκεια του έτους, µε απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του Π.Ο.Υ. του οικείου ΕΛΚΕ και µε την προϋπόθεση τήρησης
και διασφάλισης της δηµοσιονοµικής ουδετερότητας του προϋπολογισµού κάθε
έργου. Ο ΕΛΚΕ ενηµερώνει τον Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων για κάθε αναµόρφωση του συνολικού προϋπολογισµού.
5. Τυχόν απόκλιση του εγκεκριµένου αποτελέσµατος του προϋπολογισµού από
την αντίστοιχη αναµόρφωση, υπό την προϋπόθεσης τήρησης δηµοσιονοµικής
ουδετερότητας, δεν αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων. Η δηµοσιονοµική
ουδετερότητα

επιτυγχάνεται

µε

ισόποση

αναµόρφωση

των

εσόδων

του

προϋπολογισµού των έργων εντός του ιδίου έτους που εκτελείται ο προϋπολογισµός
ή στο αµέσως επόµενο, της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, οικονοµικό έτος, σε
περιπτώσεις αναµόρφωσης των δαπανών των έργων του ΕΛΚΕ.

Άρθρο 62
Ανάληψη υποχρέωσης.
1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού
του ΕΛΚΕ ισχύουν, αναλόγως εφαρµοζόµενες, οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν.
4270/2014 (Α.143) και του π.δ. 80/2016 (Α.145).
2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Ειδικά για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των
πιστώσεων προϋπολογισµού έργου από τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ), το τεκµηριωµένο
αίτηµα υποβάλλεται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο. Στην περίπτωση αυτή, η
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:
α. εκδίδεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης
του έργου από τον ΕΛΚΕ, δηλαδή µετά: i) την έκδοση απόφασης αποδοχής της
διαχείρισης της Επιτροπής, ii) την ένταξη του προϋπολογισµού του έργου στον
προϋπολογισµό του ΕΛΚΕ ή και την τροποποίηση αυτού,
β. αφορά το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος και συνοδεύεται από
αναλυτική κατάσταση κατανοµής τους ανά κατηγορία δαπάνης και λογαριασµό.
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Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές
νόµιµες προϋποθέσεις

παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3 του

παρόντος, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Εάν
προκύψει διάσταση απόψεων µεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ,
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.1γ του άρθρου 4 του παρόντος. Στην περίπτωση
αυτή ο ΠΟΥ του ΕΛΚΕ κοινοποιεί την διαφωνία του στην Σύγκλητο του ΑΕΙ.
γ. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους δύναται να δεσµεύονται στον
προϋπολογισµό του οικείου ΕΛΚΕ, πλην των περιπτώσεων της παρ. 3 του παρόντος,
στο πλαίσιο εγκεκριµένου έργου του ΕΛΚΕ, πιστώσεις που αφορούν σε δεσµευµένες
πιστώσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεµεί
σχετική υποχρέωση».

Άρθρο 63
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωµή δαπανών
1. Ο έλεγχος των δαπανών του ΕΛΚΕ που 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:
α. προβλέπεται από διάταξη νόµου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του ΕΛΚΕ
ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιµη
πίστωση (έλεγχος νοµιµότητας),
β. έχει νόµιµα αναληφθεί, η σχετική απαίτηση δεν έχει παραγραφεί και
επισυνάπτονται τα νόµιµα δικαιολογητικά (έλεγχος κανονικότητας). Κατά τον
ασκούµενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεµπιπτόντως αναφυόµενα ζητήµατα, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασµένο και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
(παρεµπίπτων έλεγχος).
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και ο
τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης και ενταλµατοποίησης των δαπανών των ΕΛΚΕ και η
διαδικασία και ο τρόπος εξόφλησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 64
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Απασχόληση επιστηµονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικούΑποδοχές
Στα έργα/προγράµµατα, ο ΕΛΚΕ απασχολεί τις εξής κατηγορίες προσωπικού:
1. Μέλη του προσωπικού του ΑΕΙ µε πρόσθετη αµοιβή για πρόσθετο έργο, η
εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών, εφόσον η σχετική
πρόβλεψη περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου και εντός του
ανώτατου ορίου αµοιβής.
2α. Πρόσθετο επιστηµονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που
απαιτείται για την εκτέλεση κάθε έργου και δεν είναι µέλος του προσωπικού του ΑΕΙ.
Το εν λόγω προσωπικό απασχολείται µε σύµβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας
ορισµένου χρόνου. Οι εν λόγω συµβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται µε
αποφάσεις της Επιτροπής του ΕΛΚΕ χωρίς περιορισµό, µέχρι τη λήξη των έργων για
την εκτέλεση των οποίων εγκρίθηκαν και εντός των εγκεκριµένων ορίων του
προϋπολογισµού του κάθε έργου ή προγράµµατος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω
συµβάσεις συνδέονται µε το παραγόµενο αποτέλεσµα του έργου για το οποίο
συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.2190/1994, της παρ. 8 του
άρθρου 9 του Ν.3812/2009, της ΠΥΣ 33/2006 και της παρ.8 του άρθρου 6 του
Ν.2527/1997, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράµµατα ή τα
έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η
αναγνώρισή τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.
β. Φοιτητές και λοιπό επιστηµονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δύναται να
απασχολείται ευκαιριακά στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων του ΕΛΚΕ.
3. Η επιλογή του προσωπικού της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το
οποίο απασχολείται για τις ανάγκες ενός έργου/προγράµµατος µε οποιαδήποτε
συµβατική σχέση (σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµβαση µίσθωσης έργου,
κλπ.) πραγµατοποιείται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρώντας
ιδίως την αρχή της διαφάνειας και την αρχή της ίσης µεταχείρισης. Ειδικότερα:
α. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα του οικείου ΑΕΙ και
όπου απαιτεί ο φορέας χρηµατοδότησης του έργου στο πλαίσιο του οποίου
πραγµατοποιείται η συγκεκριµένη πρόσκληση και η Επιτροπή Ερευνών και
αναρτάται στη Διαύγεια.
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β. Η ελάχιστη προθεσµία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους
είναι δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης.
γ. Η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται µε τρόπο, ώστε να αποκλείεται η
στόχευση σε εξατοµικευµένες περιπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων
αντιστοιχούν σε κριτήρια ακαδηµαϊκής, επαγγελµατικής, επιστηµονικής κλπ
αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. Η
συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής προβλέπεται µόνο όπου είναι αυτό απολύτως
αναγκαίο και προσδιορίζονται µε τρόπο αντικειµενικό τα στοιχεία εκείνα που θα
αξιολογηθούν µε αυτήν.
δ. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται µε
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 3
τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη, προερχόµενα από το προσωπικού του
Πανεπιστηµίου (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό). Το ένα τακτικό µέλος είναι
υποχρεωτικά ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή παραµένει ίδια καθ’
όλη τη διάρκεια κάθε έργου. ∆εν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
Προτάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθµού εξ’ αίµατος ή αγχιστείας µε
οποιοδήποτε υποψήφιο.
ε. Κάθε υποψήφιος έχει δυνατότητα ένστασης, η οποία ασκείται εντός 5
εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής
Ερευνών στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Αρµόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η
Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται κάθε έτος µε απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών και δύναται να είναι ενιαία για όλα τα έργα. Η Επιτροπή Ενστάσεων
αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη, προερχόµενα από το
προσωπικού του Πανεπιστηµίου (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό). Το ένα τακτικό
µέλος είναι υποχρεωτικά µέλος ∆ΕΠ. ∆εν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής
Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθµού εξ’ αίµατος ή αγχιστείας µε
οποιοδήποτε υποψήφιο.
στ. Το προσωπικό που ασκεί ακαδηµαϊκό και ερευνητικό έργο, του οποίου η
συµµετοχή του στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του και το οποίο
αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την χρηµατοδότηση του
έργου, συµµετέχει στο έργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Εφόσον ο φορέας
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χρηµατοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού που ασκεί
ακαδηµαϊκό και ερευνητικό έργο, η επιλογή του εν λόγω προσωπικού
πραγµατοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών, είτε ύστερα από εισήγηση του
Επιστηµονικού Υπευθύνου είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση κατά την
ανωτέρω διαδικασία.
4. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου ή έργου καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισµού του
έργου και οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία.
5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των αµειβόµενων από τον ΕΛΚΕ καταβάλλονται
µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής.

Άρθρο 65
Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό
1. Οι µετακινήσεις των µελών της οµάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και
το εξωτερικό, ανεξάρτητα από την συµβατική σχέση απασχόλησης, που είναι
απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε έργου, πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια του
προϋπολογισµού που έχει εγκρίνει ο ΕΛΚΕ, κατόπιν άδειας του αρµόδιου οργάνου ή
προϊσταµένου, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος και επιστηµονικός υπεύθυνος
του συγκεκριµένου έργου. Στους µετακινούµενους καταβάλλονται σε βάρος του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου οι δαπάνες µετακίνησης σύµφωνα µε τις
διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α’ 94).
2. Οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται
για τις ανάγκες προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από την
Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισµούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους δεν εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4336/2015. Οι εν λόγω µετακινήσεις (δαπάνες ταξιδιού,
δαπάνες διαµονής, ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση και χιλιοµετρική αποζηµίωση)
καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ. Οι ηµέρες
εκτός έδρας των µετακινουµένων για τις ανάγκες εγκεκριµένου έργου δεν
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υπολογίζονται για τη συµπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου ηµερών
µετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το προσωπικό των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 66
Προµήθειες, υπηρεσίες, µισθώσεις
1. Η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία
δαπάνης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
2. Οι απαιτούµενες πράξεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο ν.4412/2016. Συγκεκριµένα:
α.

Πρωτογενές

αίτηµα

συνιστά

το

αίτηµα

αποδοχής

διαχείρισης

προγράµµατος/έργου ανά κατηγορία δαπάνης προϋπολογισµού.
β. Τα εγκεκριµένα αιτήµατα εκτέλεσης δαπανών καταχωρούνται αµέσως µετά την
έγκριση - αποδοχή διαχείρισης από την Επιτροπή Ερευνών και την σχετική ανάληψη
(ανά κατηγορία) των δαπανών του προϋπολογισµού.
γ. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία
µεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ, ανά δαπάνη και ανεξαρτήτως του προϋπολογισµού της οικείας κατηγορίας. Για
δαπάνη κατώτερη του ως άνω ποσού απαιτείται απόφαση (εντολή πληρωµής) από τον
Επιστηµονικό Υπεύθυνο.
3. Οι µισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και εργαστηριακού ή συµβατικού
εξοπλισµού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων έργων,
πραγµατοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α. Μισθώσεις που για καθεµία το συνολικό ετήσιο µίσθωµα δεν υπερβαίνει τα
20.000,00 ευρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, ύστερα
από εκτίµηση των τιµών που προσφέρει η αγορά.
β. Μισθώσεις που για καθεµία το συνολικό ετήσιο µίσθωµα υπερβαίνει τα
20.000,00 ευρώ γίνονται µε µειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε το π.δ. 715/1979.
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Άρθρο 67
Τακτικός Οικονοµικός Έλεγχος
1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του ΕΛΚΕ καθώς και ο
έλεγχος

των

χρηµατοοικονοµικών

καταστάσεων

σύµφωνα

µε

τα

ΕΛΠ

πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συγκλήτου κάθε χρόνο από δύο (2) ορκωτούς
ελεγκτές. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον ΕΛΚΕ.
2. Ο έλεγχος ενεργείται µε βάση τα προβλεπόµενα από τα ΕΛΠ παραστατικά,
καθώς και τυχόν σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και της Επιτροπής του ΕΛΚΕ τα
οποία τηρούνται για κάθε πραγµατοποιούµενη δαπάνη και χωριστά για κάθε
εκτελούµενο έργο.
3. Το διαχειριστικό έτος του ΕΛΚΕ συµπίπτει µε το οικονοµικό έτος.
4. Οι ορκωτοί ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης
του ΕΛΚΕ συντάσσουν έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισµό του
διαχειριστικού έτους που έληξε σύµφωνα µε τα ΕΛΠ. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, τον Υπουργό Οικονοµικών, το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τη Σύγκλητο του ΑΕΙ και
την Επιτροπή Ερευνών του οικείου ΕΛΚΕ.

Άρθρο 68
Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης
1. Με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του
ΕΛΚΕ, εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης των ΕΛΚΕ του
οικείου ΑΕΙ.
2. Στον Οδηγό εξειδικεύονται, στο πλαίσιο κείµενων διατάξεων:
α. τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή, χρηµατοδότηση και
διαχείριση των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ,
β. ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου του ΕΛΚΕ από την Σύγκλητο του οικείου
ΑΕΙ,
γ. οι ειδικότερες διαδικασίες οικονοµικής διαχείρισης των έργων,
δ. οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστηµονικών Υπευθύνων και λοιπού
προσωπικού,
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ε. οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτηµα σχετικά µε την απασχόληση, τις αµοιβές
και τις µετακινήσεις των απασχολούµενων στα έργα του ΕΛΚΕ,
στ. οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταµειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων
των έργων,
ζ. ο Κανονισµός χορήγησης υποτροφιών,
η. οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των
άλλων δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΛΚΕ,
θ. η διαχείριση και προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και
βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι. η συµµετοχή του ΑΕΙ σε εταιρείες έντασης γνώσης (spin off),
ια. θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ιβ. οι λεπτοµέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων των έργων/ προγραµµάτων
του ΕΛΚΕ,
ιγ. κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία των
ΕΛΚΕ και των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραµµάτων που αυτοί
διαχειρίζονται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΚΣΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69
Ρυθµίσεις για την έρευνα
1. «Καθηγητές Α.Ε.Ι. µπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της µερικής
απασχόλησης και πριν τη συµπλήρωση τριετούς πραγµατικής άσκησης καθηκόντων
στη βαθµίδα του πρώτου διορισµού τους, εφόσον, κατά τη διάρκεια ισχύος του
άρθρου 83 του ν.4310/2014 είχαν θέσει υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή σε
ερευνητικό φορέα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και εξελέγησαν στη
συγκεκριµένη θέση µετά την κατάργησή του».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

112

«2. Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση
υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας
και τεχνολογίας που πραγµατοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών
αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) µηνών. Μετά την
άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν
εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
ενηµερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διαδικασία που
καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1».
3. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αµέσως στους υποψηφίους, µε
εξατοµικευµένη αναφορά και τεκµηρίωση της απόφασης αξιολόγησης».
4. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4429/2016 (Α’ 199)
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Έως το διορισµό του Διευθυντή του Ιδρύµατος και το αργότερο έως τις
31.8.2017, ο Υπουργός διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις για τη στέγαση του
Ιδρύµατος, για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, την έκδοση των
απαραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη συµβάσεων και ασκεί προσωρινώς τις
λοιπές αρµοδιότητες των οργάνων αυτών που είναι απολύτως αναγκαίες για την
οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύµατος. Από το διορισµό του Διευθυντή,
µεταφέρονται αυτοδικαίως σε αυτόν οι προβλεπόµενες µε τον παρόντα νόµο
αρµοδιότητες, τις οποίες παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός».
5. Η παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν. 4429/2016 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. α. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, συγκροτείται Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη προς
τα λοιπά όργανα του Ιδρύµατος. Η διάρκεια της θητείας των µελών της
Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής.
β. Η Συµβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από έντεκα (11) µέλη τα οποία είναι
διακεκριµένοι επιστήµονες διεθνούς κύρους ή προέρχονται από επιχειρηµατικούς
ή/και παραγωγικούς φορείς, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
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γ. Τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής επιλέγονται ως εξής: το Εθνικό
Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΚ), τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της
θητείας των µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής, καταρτίζει και υποβάλει στον
Υπουργό και στο Επιστηµονικό Συµβούλιο κατάλογο είκοσι δύο (22) προτεινόµενων
µελών, εκ των οποίων έξι (6) είναι συγχρόνως και µέλη του ΕΣΕΚ. Από τον εν λόγω
κατάλογο, ο Υπουργός επιλέγει έξι (6) µέλη ενώ πέντε (5) µέλη επιλέγονται από το
Επιστηµονικό Συµβούλιο. Έως τρία (3) από τα έντεκα (11) µέλη της Συµβουλευτικής
Επιτροπής µπορούν να είναι συγχρόνως και µέλη του ΕΣΕΚ.
δ. Η Συµβουλευτική Επιτροπή έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την
αξιολόγηση της δράσης του Ιδρύµατος και τη διατύπωση γνωµοδοτήσεων και
εισηγήσεων µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Η Συµβουλευτική
Επιτροπή εξετάζει θέµατα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέµατα που παρουσιάζουν
ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος και τη
χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας. Η εξέταση των θεµάτων γίνεται
είτε µετά από αίτηση του Υπουργού ή του Επιστηµονικού Συµβουλίου είτε µε
πρόταση µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής.
ε. Στις συνεδριάσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής του ΕΛΙΔΕΚ δικαιούνται να
παρίστανται έως τρία (3) µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Τα µέλη αυτά
ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Στις
συνεδριάσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου δικαιούται, επίσης, να παρίσταται
εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος ορίζεται
από τον εποπτεύοντα Υπουργό.
στ. Με απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου ή και της Συµβουλευτικής
Επιτροπής είναι δυνατόν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της τελευταίας
διακεκριµένοι επιστήµονες της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
6. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) προστίθεται περίπτωση
(ζ), η οποία έχει ως εξής:
«ζ) Ειδικά για τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών, οι επιτροπές κρίσης
είναι επταµελείς (7µελείς) και συγκροτούνται ως εξής: από τον Διευθυντή και έναν
ερευνητή του οικείου Κέντρου και από τρία (3) εξωτερικά µέλη. Ο ερευνητής της
Ακαδηµίας Αθηνών και τα εξωτερικά µέλη, τα οποία προέρχονται από τον εθνικό
κατάλογο κριτών, επιλέγονται µε κλήρωση και κατέχουν βαθµίδα ανώτερη ή ίση µε
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τη βαθµίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές
γνωστικό αντικείµενο. Επίσης, στις επιτροπές κρίσης συµµετέχουν και δύο τακτικά
µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε συναφές
γνωστικό αντικείµενο, τα οποία επιλέγει και ορίζει η Σύγκλητος της Ακαδηµίας
Αθηνών. Αν δεν υπάρχουν µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών µε συναφές γνωστικό
αντικείµενο, η επιτροπή κρίσης συµπληρώνεται από ερευνητές που υπηρετούν στο
οικείο Κέντρο και τα οποία επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης. Αν οι ερευνητές που
υπηρετούν στο Κέντρο δεν αρκούν για τη συµπλήρωση του αναγκαίου αριθµού, η
επιτροπή κρίσης συµπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύµφωνα
µε την ανωτέρω διαδικασία.
7. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με τις προκηρύξεις, ή µε τους οδηγούς εφαρµογής αυτών, ορίζονται, ιδίως, η
φύση και οι στόχοι του έργου, της µελέτης ή του προγράµµατος, οι δυνητικοί
δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι), η διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής των
προτάσεων χρηµατοδότησης, του προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι
οικονοµικές δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δαπάνες που χρηµατοδοτούνται, ο
τρόπος

τελικής

επιλογής

των

προς

χρηµατοδότηση

έργων,

ο

συνολικός

προϋπολογισµός, η διαδικασία υλοποίησης έργου, της µελέτης ή του προγράµµατος,
η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων, οι προϋποθέσεις καταβολής της
χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες µη τήρησης των όρων
και προϋποθέσεων της απόφασης χρηµατοδότησης. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για
την υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, καθώς και διευκρινίσεις για
κάθε άλλο σχετικό θέµα».
8. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων γίνεται από έναν ή
περισσότερους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ή από επιτροπή (ή επιτροπές)
εµπειρογνωµόνων ή από ανεξάρτητο/τους εµπειρογνώµονα/νες και επιτροπή/ες
εµπειρογνωµόνων, ανάλογα µε το είδος και το πλήθος των επιστηµονικών πεδίων που
καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες, ανεξάρτητοι ή
µέλη επιτροπών προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του
άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α`258) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται µε
το αντικείµενο του προς αξιολόγηση έργου. Τους εµπειρογνώµονες και την επιτροπή
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ορίζει το Επιστηµονικό Συµβούλιο. Εάν για ορισµένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι
απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί επιστήµονες, ή οι υφιστάµενοι
δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριµένης αξιολόγησης επιτρέπεται, µε απόφαση
του Επιστηµονικού Συµβουλίου, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών. Η αµοιβή των εµπειρογνωµόνων και των µελών των επιτροπών της
παρούσας παραγράφου καθώς και δαπάνες των µετακινήσεων τους εκτός έδρας
επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή,
τον ορισµό, τις µετακινήσεις εκτός έδρας και τις αµοιβές των εµπειρογνωµόνων και
των µελών των επιτροπών δηµοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραµµα Διαύγεια
αµέσως µετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Η ισχύς της
παραγράφου αρχίζει από 1.1.2017».
9. H παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«8. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για χρηµατοδότηση φορέων
γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ή από επιτροπή (ή
επιτροπές) εµπειρογνωµόνων ή από ανεξάρτητο/τους εµπειρογνώµονα/νες και
επιτροπή/πες εµπειρογνωµόνων, ανάλογα µε την πολυπλοκότητα και το πλήθος των
επιστηµονικών πεδίων, που καλύπτει µία δράση ή ένα πρόγραµµα. Οι εν λόγω
εµπειρογνώµονες, ανεξάρτητοι ή µέλη επιτροπών, προέρχονται από το Μητρώο
Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και
διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία
σχετίζονται µε το αντικείµενο του προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισµός των
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων και των µελών της κάθε επιτροπής γίνεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισµένη
αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί
επιστήµονες, ή οι υφιστάµενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριµένης
αξιολόγησης επιτρέπεται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοιβή των
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων και των µελών της επιτροπής καθορίζεται µε βάση
τις κείµενες διατάξεις. Στην επιτροπή µπορεί να συµµετέχει και εκπρόσωπος του
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Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών ή της Ένωσης Εµπορικών και
Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιµετώπιση εξειδικευµένων
θεµάτων η επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιεί εµπειρογνώµονες, οι οποίοι συντάσσουν
σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούµενοι από την επιτροπή µπορούν να
συµµετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο. Οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες και τα µέλη
επιτροπών εµπειρογνωµόνων και ενστάσεων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος
άρθρου που ορίζονται µε την ως άνω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας καθώς και όσοι εµπειρογνώµονες από το Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 συµµετέχουν σε αξιολογήσεις
προτάσεων έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο προκηρύξεων που εκδίδονται δυνάµει του
ν.4314/2014 από αρµόδιο φορέα διαχείρισης καλύπτονται από απόρρητο και τα
στοιχεία τους δεν δηµοσιεύονται µε κανένα τρόπο πριν την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ανεξάρτητα αν προβλέπεται σε
αυτούς η καταβολή αµοιβής ή όχι για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή τους
στις διαδικασίες αξιολόγησης και ενστάσεων.
Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισµό τις µετακινήσεις εκτός έδρας και
τις αµοιβές των εµπειρογνωµόνων και των µελών των επιτροπών εµπειρογνωµόνων
και των επιτροπών ενστάσεων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου καθώς
και οι αντίστοιχες που εκδίδονται στο πλαίσιο προκηρύξεων έργων Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας δυνάµει του Ν.4314/2014 από αρµόδιο
φορέα διαχείρισης, αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ µετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση
των αξιολογήσεων. Η ισχύς της παραγράφου αρχίζει από 1.1.2017».
10. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αποδοχές των µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αποσπασµένων
και µετακινούµενων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τις οποίες λαµβάνουν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου και µέχρι τη λήξη της προγραµµατικής
περιόδου, ισούνται µε το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και
επιδοµάτων της οργανικής τους θέσης και καταβάλλονται από το φορέα προέλευσής
τους. Οµοίως, καταβάλλονται και τα επιδόµατα που συνδέονται µε την άσκηση των
καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους κατά την
ψήφιση του παρόντος Νόµου και µέχρι τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου.
Ειδικά, στην περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της
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Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούµενη δαπάνη των επιδοµάτων που
συνδέονται µε την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που
δικαιολογεί την καταβολή τους, τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους από τους
φορείς προέλευσης, καλύπτεται µε επιχορήγησή αυτών από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Το µηνιαίο επίδοµα θέσης
ευθύνης καταβάλλεται εκτός από τους δηµοσίους υπαλλήλους και στο ερευνητικό
προσωπικό που καταλαµβάνει αντίστοιχες θέσεις στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης. Ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου δύνανται
να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης».
11. Το «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)», που
εντάχθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης µε το άρθρο 7
του ν. 4109/2013 και προβλέπεται στην παρ. 4ε της περίπτ. Α του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 µετονοµάζεται σε «Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και Αγρο-Τεχνολογίας
(IBΟ)» .
12. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (A΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας
του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας,
οφείλει να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστηµονικές,
τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού
κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό µε το υπόλοιπο
προσωπικό, παρευρισκόµενο στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον
είκοσι (20) ώρες εβδοµαδιαίως, οι οποίες κατανέµονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες».
13. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014
παρατείνεται έως τις 31.12.2017.».
14.α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) υπάγονται και
οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας
(Ε.Ε.Α.Ε.).
β. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 135 του ν.
4472/2017 υπάγεται και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας
(Ε.Ε.Α.Ε.).
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γ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 162 του ν. 4472/2017.
15. Οι αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄
143) της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) ασκούνται από τον
προϊστάµενο της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας. Έως τη λειτουργία της οικονοµικής
υπηρεσίας σύµφωνα µε τον Οργανισµό της Ε.Ε.Α.Ε., οι εν λόγω αρµοδιότητες, όσον
αφορά τα οικονοµικά θέµατα του κρατικού προϋπολογισµού, ασκούνται από τη
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.
16. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και
αποζηµιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων
µισθολογικών παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία, πλην της αµοιβής από
συγγραφικά δικαιώµατα, από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και από παροχή
εκπαιδευτικού έργου, από συµµετοχή σε επιτροπές ή επιστηµονικά ή διοικητικά
συµβούλια του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ή σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και
από τη συµµετοχή µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης –
έντασης γνώσης και πλην της πρόσθετης αµοιβής για εκτέλεση».
17. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συµβούλιο ερευνητικού κέντρου µετά από γνώµη του
Επιστηµονικού Συµβουλίου ή πρόταση του διευθυντή ινστιτούτου µπορεί σε
περίπτωση συνδροµής περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης
ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του και τους εκεί
αναφερόµενους δείκτες, να διαθέτει από τους ίδιους πόρους του ερευνητικού κέντρου
ή από πόρους που προέρχονται από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ειδικά
βραβεία, οικονοµική ενίσχυση και υποτροφίες σε ερευνητές ή υποψήφιους
διδάκτορες που διακρίνονται για τις ερευνητικές τους επιδόσεις και σύµφωνα µε τους
κανόνες αξιολόγησης που ορίζονται µε τον παρόντα νόµο ή κατά την κρίση του
διοικητικού συµβουλίου».
18. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Από 23-12-2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά
κέντρα ή ινστιτούτα σύµφωνα µε τους όρους των παρ. 1 και 7 του άρθρου 28 του ν.
4310/2014, από Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τον ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και από
το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύµφωνα µε τον ν. 2158/1993 (Α’ 109)
και το π.δ. 321/1999 (Α’ 306) είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα
ανωτέρω επιχειρησιακά προγράµµατα, καθώς και από επιχειρησιακά προγράµµατα
του ΕΣΠΑ 2014-2020».
19. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο ίδρυµα µπορεί να απασχοληθεί προσωπικό µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή έµµισθης εντολής έως τριετούς
(3ετούς) διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσης. Το προσωπικό του Ιδρύµατος
προσλαµβάνεται µε απόφαση του Διευθυντή και έγκριση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και αξιολόγηση των προσόντων από τριµελή (3µελή)
επιτροπή που ορίζεται από τον Διευθυντή σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας. Οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
ν. 2190/1994 και της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009.

Άρθρο 70
Θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. α) Καταργείται ο χαρακτηρισµός της διαγωγής των µαθητών της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κανένας χαρακτηρισµός που αφορά τη διαγωγή των
µαθητών αυτών δεν καταχωρίζεται στα υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα και δεν
αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως ιδίως στα απολυτήρια, τα αποδεικτικά
απόλυσης και τα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.
β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά
σπουδών που εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν µαθητές
που φοίτησαν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισµού της διαγωγής.
120

γ) Στο άρθρο 5 παρ. 11 περίπτ. ε΄ και στο άρθρο 8 παρ. 9 περίπτ. στ΄ του ν.
1566/1985 (Α΄ 167) διαγράφονται οι λέξεις «χαρακτηρισµό της διαγωγής,».
2. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της υποπερ. εε΄ ο σύνδεσµος «και» αντικαθίσταται από κόµµα («,»).
β) Στο τέλος της υποπερ. στστ΄ η τελεία («.») αντικαθίσταται από το σύνδεσµο
«και».
γ) Ύστερα από την περίπτ. στστ΄ προστίθεται περίπτ. ζζ΄ ως εξής:
«ζζ) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές µονάδες.
Προκειµένου για έρευνα που διεξάγεται από µέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι.
δεν απαιτείται η εισήγηση ή γνώµη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτηµα συνοδεύεται
από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού
Συµβουλίου του Τµήµατος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τµήµα κατά την
έννοια της περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει
κάθε φορά.»
3. α) Οι µουσουλµάνοι µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα µαθήµατα κατά τις ακόλουθες
κινητές µουσουλµανικές γιορτές: α) Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράµ), β) Εΐντ ΑλΑντχά (Κουρµπάν Μπαϊράµ), καθώς και την επόµενη ηµέρα αυτών.
β) Η υποπερ. γ΄ της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23)
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) του Μουσουλµανικού Θρησκεύµατος κατά τις ηµέρες των εορτών Εΐντ αλΦιτρ (Σεκέρ Μπαϊράµ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρµπάν Μπαϊράµ), καθώς και την
επόµενη ηµέρα αυτών.»
γ) Η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 294/1979 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής;
«Οι µαθητές της Μουσουλµανικής Θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα
µαθήµατα και κατά τις ακόλουθες Μουσουλµανικές εορτές: α) Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ
Μπαϊράµ), β) Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρµπάν Μπαϊράµ), καθώς και την επόµενη ηµέρα
αυτών.»
4. Στην περίπτ. ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
καταργούνται τα τέσσερα τελευταία εδάφια, τα οποία προστέθηκαν µε την παρ. 1 του
άρθρου 198 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
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5. Μετά την επιλογή τους σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3848/2010 (Α’ 71)
οι υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. µπορούν να συµπληρώνουν έως το 25% του υποχρεωτικού
διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους των µικτών
µαθηµάτων,

τα

οποία

έχουν

θεωρητικό

και

εργαστηριακό

µέρος, στο

ΕΠΑ.Λ., εφόσον α) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό
συγκρότηµα, β) δεν υπάρχουν ελλείψεις στο Ε.Κ. και γ) η διδασκαλία του µαθήµατος
πραγµατοποιείται εντός του ωραρίου που έχει ο υπεύθυνος τοµέα στο Ε.Κ.. Η
ανωτέρω ανάθεση του θεωρητικού µέρους των µικτών µαθηµάτων γίνεται από το
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώµη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..
6.

Χορηγηθείσα

αναρρωτική

άδεια

στους

αναπληρωτές

εκπαιδευτικούς

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήµατα,
διάρκειας δεκαπέντε (15) ηµερών επιπλέον της προβλεπόµενης από τις ισχύουσες
διατάξεις, είναι αµειβόµενη και λαµβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγµατικής
διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώµατα. Τα δυσίατα νοσήµατα του άρθρου
αυτού καθορίζονται από την υπ’ αριθµ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/2001

(Β΄ 1386)

Απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας.

Άρθρο 71
Θέµατα ιδιωτικών σχολείων
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή, προκειµένου για τα σχολεία της
παρ. 2 του άρθρου 2, της διοίκησης του σχολείου, τα ιδιωτικά σχολεία µπορούν να
αργούν και κατά µία επιπλέον ηµέρα ανά έτος, για εθιµικούς λόγους που σχετίζονται
µε την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση.»
2. α) Στο άρθρο 16 του ν. 682/1977 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Στα ιδιωτικά σχολεία δύνανται να εγγράφονται και να φοιτούν µαθητές µε
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, µε τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις
και προσαρµογές που ισχύουν για τα δηµόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθµιας και
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δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής µαθητών εξ αιτίας
της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους.»
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 προστίθεται περίπτ. κγ΄ ως εξής:
«κγ. Παράβαση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος.»
3. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 9 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 από την έναρξη ισχύος του τελευταίου νόµου (6-9-2016)
και έως την έναρξη ισχύος του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) (19-5-2017), η ακυρότητα της
απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού, που έλαβε χώρα χωρίς απόφαση του οικείου
υπηρεσιακού συµβουλίου περί της µη καταχρηστικότητας της καταγγελίας και της
νοµιµότητας της απόλυσης, τίθεται χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και είναι
απόλυτη, υπερισχύει δε κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 72
Θέµατα ιδιωτικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων
1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄130),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄159), η
φράση «των µαθητών» διαγράφεται.
β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄130), όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄159), προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση µη επιτυχούς ή µη συµµετοχής το κατεχόµενο πτυχίο
καθίσταται εξ υπαρχής ανίσχυρο.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄130) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο
διεξαγωγής, καθώς και µε τη διαδικασία των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, τα
Ιδιωτικά Τεχνικά – Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια της παραγράφου 1, η εξεταστέα
ύλη για την οποία εκφέρει γνώµη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο τρόπος
αξιολόγησης, ο τύπος και το περιεχόµενο του χορηγούµενου τίτλου σπουδών Α΄ και
Β΄ κύκλου των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε., η καταβολή παραβόλου και η συγκρότηση των
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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.
Τα θέµατα των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων προκύπτουν αποκλειστικώς από
κεντρική επιτροπή εξετάσεων που έχει τη συνολική ευθύνη των εξετάσεων.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων συστήνονται τα αναγκαία ατοµικά και συλλογικά όργανα της
περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου και καθορίζονται οι αρµοδιότητες και η
αποζηµίωση αυτών.
γ) Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται υπέρ του Δηµοσίου
παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 73
Θέµατα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
αντικαθίσταται ως εξής: «Παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράµµατα, καθώς και
ως προς τα θέµατα του προηγούµενου εδαφίου, ανάλογα µε τις συνθήκες που
επικρατούν στις χώρες υποδοχής, επιτρέπονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου
φορέα και γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4415/2016 προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να
ορίζονται αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης και κατά παρέκκλιση του
προηγούµενου εδαφίου.»
3. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, ύστερα από το
τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθµίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4,
παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί µέχρι τη λήξη της κατά τα ανωτέρω
καθορισµένης διάρκειας του οικείου σχολικού έτους.»
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4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016,
ύστερα από τη φράση «ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθεται η φράση «είτε στρατιωτικοί ή µέλη των
σωµάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευµένη ή µη αρχή του εξωτερικού»
5. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α’ διαρκούν για όσο διάστηµα
εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός
δεν έχει συµπληρώσει δύο έτη πραγµατικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση».
6. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 5 εφαρµόζονται και για τις αποσπάσεις που
βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 74
Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1. α) Στο άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
αα) Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Τµήµατα των
ιδρυµάτων της παραγράφου 1 κατατάσσονται σε τέσσερα Επιστηµονικά Πεδία, που
ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες
2ο Επιστηµονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες
3ο Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορική.»
ββ) Η περίπτ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς
συνδυασµούς µαθηµάτων ανά Οµάδα Προσανατολισµού, λαµβάνοντας υπόψη και τα
µαθήµατα στα οποία υπάρχουν αυξηµένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή
στα τµήµατα κάθε Επιστηµονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα µαθήµατα και οι
συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Οµάδα Προσανατολισµού όπου
ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριµένο Επιστηµονικό Πεδίο.
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Οµάδα Προσανατολισµού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της
Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο
κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Οµάδας
Προσανατολισµού, η Ιστορία Οµάδας Προσανατολισµού και η Νεοελληνική Γλώσσα
(Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να
εξετασθούν και στα Λατινικά της Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση
στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να
εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο
Επιστηµονικό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της
Οµάδας

Προσανατολισµού

Ανθρωπιστικών

Σπουδών

παρουσιάζονται

στον

παρακάτω πίνακα:
Οµάδα Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Ε.Π.: Ανθρωπιστικές,
3ο Ε.Π.: Επιστήµες Υγείας και
Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες Ζωής
Αρχαία
Ελληνικά
Αρχαία
Ελληνικά
Προσανατολισµού
Προσανατολισµού
Ιστορία Προσανατολισµού
Ιστορία Προσανατολισµού
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα
Λατινικά Προσανατολισµού
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Οµάδα Προσανατολισµού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της
Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστηµονικό Πεδίο κι αν
κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Οµάδας Προσανατολισµού, η
Χηµεία Οµάδας Προσανατολισµού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα, επιλέξουν να
εξετασθούν στα Μαθηµατικά Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στα
Τµήµατα του 2ου Επιστηµονικού Πεδίου.
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Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα, επιλέξουν να
εξετασθούν στη Βιολογία Οµάδας Προσανατολισµού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο
Επιστηµονικό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της
Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:
Οµάδα Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών
2ο Ε.Π.: Θετικές και Τεχνολογικές
3ο Ε.Π.: Επιστήµες Υγείας και
Επιστήµες
Ζωής
Φυσική Προσανατολισµού
Φυσική Προσανατολισµού
Χηµεία Προσανατολισµού
Χηµεία Προσανατολισµού
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηµατικά Προσανατολισµού
Βιολογία Προσανατολισµού
Οµάδα

Προσανατολισµού

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

και

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
αα) Τα κοινά µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι µαθητές της
Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής, σε όποιο
Επιστηµονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηµατικά
Οµάδας Προσανατολισµού, η Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό
Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να
εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο
Επιστηµονικό Πεδίο.
Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά µαθήµατα επιλέξουν να
εξετασθούν και στις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο
4ο Επιστηµονικό Πεδίο.
ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασµοί πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της
Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
Οµάδα Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής
3ο Ε.Π.: Επιστήµες Υγείας και
4ο Ε.Π.: Επιστήµες Οικονοµίας
Ζωής
και Πληροφορική
Μαθηµατικά Προσανατολισµού
Μαθηµατικά Προσανατολισµού
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Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισµού
Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισµού
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Α.Ο.Θ. Προσανατολισµού
»
β) Η ισχύς της παρούσας παρ. αρχίζει από το διδακτικό έτος 2017-2018.
2. Οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως οι δύο
πρώτες τροποποιήθηκαν και η τρίτη προστέθηκε µε το άρθρο 57 περίπτ. γ΄ έως ε΄ του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των
υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά µε κατατακτήριες
εξετάσεις µε θέµατα ανάπτυξης σε τρία µαθήµατα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον
Εσωτερικό Κανονισµό του οικείου Α.Ε.Ι. Στην επιλογή των υποψηφίων µε εξετάσεις
διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται
επιλογή υποψηφίων που ισοβαθµούν µε τον τελευταίο κατατασσόµενο στο Τµήµα
υποδοχής ως υπεράριθµων.
5. Το εξάµηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τµήµα ορίζεται στον Εσωτερικό
Κανονισµό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του 7ου εξαµήνου
για Τµήµατα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαµήνου για πενταετή ή
τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος υποδοχής οι
κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων ή ασκήσεων του
προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο
Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόµενοι
υποχρεώνονται να εξεταστούν σε µαθήµατα ή ασκήσεις, τα οποία σύµφωνα µε το
πρόγραµµα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τµήµα ή τη
Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την
εξέταση των µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα
µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν σε µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών του
Τµήµατος υποδοχής.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται ειδικότερα θέµατα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου. Με όµοια απόφαση, στην οποία συµπράττει και ο κατά περίπτωση
αρµόδιος Υπουργός, µπορεί να επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου και σε άλλα Τµήµατα και Σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
128

καθώς και να προσαρµόζονται οι διατάξεις αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες
λειτουργίας των οικείων Σχολών και των Τµηµάτων.»

Άρθρο 75
Επιµέρους θέµατα Σχολών και Τµηµάτων των Α.Ε.Ι.
1. α) Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή, µε έδρα τη Σάµο, η
οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, µε έδρα τη
Σάµο,
ββ) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, µε έδρα τη Σύρο, και
γγ) Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης, µε έδρα τη Χίο.
β) Για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της Σχολής που ιδρύεται µε
την περίπτ. α΄ συνιστάται Γραµµατεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε
επίπεδο Τµήµατος κατά την έννοια της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.
4178/2013 (Α΄ 174).
γ) Η ισχύς της παρούσας παρ. αρχίζει από 1-9-2017. Η συγκρότηση και ανάδειξη
των οργάνων διοίκησης της Σχολής που ιδρύεται µε την περίπτ. α΄ ολοκληρώνεται
µέχρι την 30-11-2017. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και
ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον
Πρύτανη του Ιδρύµατος. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και
ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, η οποία διαπιστώνεται σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από
Προσωρινή Κοσµητεία, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Τµηµάτων της
Σχολής. Στις συνεδριάσεις της Προσωρινής Κοσµητείας προεδρεύει ο Πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Από την έναρξη ισχύος της
παρούσας παρ. παύει η συµµετοχή των Τµηµάτων που συγκροτούν την ιδρυόµενη
Πολυτεχνική Σχολή στα όργανα διοίκησης των Σχολών στις οποίες ανήκουν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
2. α) Από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, το Τµήµα Μαθηµατικών της Σχολής
Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε έδρα τη Σάµο, κατατµείται στα
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Τµήµατα:

αα)

Μαθηµατικών

και

ββ)

Στατιστικής

και

Αναλογιστικών–

Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών, στα οποία εντάσσονται οι υφιστάµενες κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος οµώνυµες εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τµήµατος
Μαθηµατικών.
β) Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των τµηµάτων που προκύπτουν από
την κατάτµηση, καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται από το
ακαδηµαϊκό έτος 2018- 2019.
γ) Ο αριθµός των κατ’ έτος εισακτέων στα τµήµατα και τα του τρόπου εισαγωγής
ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
δ) Κάθε τµήµα απονέµει τίτλους σπουδών µέχρι και διδακτορικού διπλώµατος.
ε) Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε
οκτώ εξάµηνα σπουδών.
στ) Σε κάθε τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία παρέχει διοικητική και
γραµµατειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η
Γραµµατεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος κατά την έννοια της
περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.
ζ) Κατά την έναρξη της λειτουργίας των τµηµάτων που προκύπτουν από την
κατάτµηση, το σύνολο των διδακτικών και διοικητικών αναγκών τους καλύπτονται
αποκλειστικά από το υπηρετούν στα ως άνω Α.Ε.Ι. πάσης φύσεως και σχέσης
εργασίας προσωπικό. Οι καθηγητές και οι λέκτορες που υπηρετούν στις Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις του Τµήµατος Μαθηµατικών, από την κατάτµηση του Τµήµατος
εντάσσονται αυτοδίκαια στα οµώνυµα Τµήµατα που προκύπτουν από την κατάτµηση,
ενώ τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατανέµονται στα ίδια Τµήµατα µε
απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών. Για την ένταξη και
κατανοµή του προσωπικού σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση εκδίδεται
διαπιστωτική απόφαση του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
η) Τα θέµατα που αφορούν στο προσωπικό των τµηµάτων που προκύπτουν από
την κατάτµηση διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστηµιακής
νοµοθεσίας.
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θ)

Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ή θα

εισαχθούν έως την κατάτµηση του Τµήµατος Μαθηµατικών στις εισαγωγικές
κατευθύνσεις αα) Μαθηµατικών και ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικών–
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών του τµήµατος αυτού, από την κατάτµηση
εντάσσονται αυτοδικαίως στα οµώνυµα Τµήµατα που προκύπτουν σύµφωνα µε την
περίπτ. α΄.
ι) Οι τίτλοι σπουδών των τµηµάτων που προκύπτουν από την κατάτµηση είναι
ισότιµοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια µε τους τίτλους σπουδών

των

οµώνυµων εισαγωγικών κατευθύνσεων που χορηγεί το Τµήµα Μαθηµατικών προ της
κατάτµησής του σύµφωνα µε την περίπτ. α΄.
ια) Κάθε θέµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή του παρούσας παρ.
ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
ιβ) Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται
συµπληρωµατικά οι διατάξεις της πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας.
3. Στο άρθρο 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) επέρχονται, από την έναρξη ισχύος του
(15-2-2017), οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1, η ηµεροµηνία «30.6.2017» αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία «30.11.2017».
β) Στην περίπτ. δ΄ προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Έως την ολοκλήρωση
των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της
Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία διαπιστώνεται σύµφωνα µε την περίπτ. γ΄,

οι

αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από Προσωρινή Κοσµητεία, η οποία
αποτελείται από τους Προέδρους των Τµηµάτων που τη συγκροτούν σύµφωνα µε την
περίπτ. α΄. Στις συνεδριάσεις της Κοσµητείας που συγκροτείται σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο προεδρεύει ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, χωρίς
δικαίωµα ψήφου.»
γ) H παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Σχολή Θετικών Επιστηµών ανασυγκροτείται από 1.9.2017 και αποτελείται
από τα Τµήµατα: α) Μαθηµατικών, β) Φυσικής, και γ) Χηµείας. Το Τµήµα
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τµήµα
Μηχανικών Επιστήµης Υλικών εντάσσονται στην Πολυτεχνική Σχολή από 1.9.2017.
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Από την ίδια ηµεροµηνία παύει η συµµετοχή των Τµηµάτων αυτών στα όργανα
διοίκησης της Σχολής Θετικών Επιστηµών».
δ) H παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που
ιδρύθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ. 105/2013 (Α΄137) καταργείται από 1.9.2017 και το
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή από την ίδια
ηµεροµηνία.»
4. Οι τίτλοι σπουδών των Τµηµάτων που εντάχθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την
περίπτ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 27 του ν. 4452/2017,
αντίστοιχα, οι οποίοι χορηγήθηκαν προ της ένταξης αυτής και ύστερα από την
ολοκλήρωση προγράµµατος σπουδών διάρκειας δέκα ακαδηµαϊκών εξαµήνων, είναι
ισότιµοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια µε τους τίτλους σπουδών που
χορηγούν τα ίδια τµήµατα για την ολοκλήρωση σπουδών ίδιας διάρκειας, ύστερα από
την ένταξή τους στις ανωτέρω Πολυτεχνικές Σχολές.
5. α) 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
περίπτ. α΄ του π.δ. 103/2013 (Α΄136), µετονοµάζεται σε εισαγωγική κατεύθυνση
«Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης», χωρίς µεταβολή του γνωστικού της
αντικειµένου.
β) Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τµήµα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
Τ.Ε., εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς», είναι
ισότιµα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια µε τα χορηγούµενα από το Τµήµα
Τεχνολόγων

Περιβάλλοντος

Τ.Ε.,

εισαγωγική

κατεύθυνση

«Συντήρησης

Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης».
γ) Οι πτυχιούχοι της κατά την περίπτ. α΄ µετονοµαζόµενης εισαγωγικής
κατεύθυνσης έχουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των οµότιτλων τµηµάτων, όπως
εκάστοτε ισχύουν.
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Άρθρο 76
Θέµατα προσωπικού των Α.Ε.Ι.
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περίπτ. β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Αποκλείεται η µετακίνηση καθηγητών
και λεκτόρων προς τα Α.Ε.Ι. των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που
εδρεύουν σε άλλους νοµούς. Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου,
επιτρέπεται η µετακίνηση καθηγητών πρώτης βαθµίδας προς τα Α.Ε.Ι. των Νοµών
Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νοµούς, εφόσον
έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο Τµήµα.»
β) Η περίπτ. γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Για τη µετακίνηση απαιτείται αίτηση
του ενδιαφεροµένου προς το Τµήµα του και προς το Τµήµα υποδοχής, γνώµη της
Συνέλευσης του Τµήµατος προέλευσης και αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη της
Συνέλευσης του Τµήµατος υποδοχής, έγκριση των Συγκλήτων των δύο ιδρυµάτων,
καθώς και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Για την
έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, µε την οποία εγκρίνεται η συνέχιση της
διαδικασίας µετακίνησης, 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. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την έκδοση της υπουργικής απόφασης είναι να υπάρχει είτε εγκεκριµένη διαθέσιµη
πίστωση στο τµήµα υποδοχής, είτε σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύµατος
προέλευσης, µε την οποία συνηγορεί στη µεταφορά της πίστωσης της θέσης του
καθηγητή που µετακινείται στο Τµήµα υποδοχής.»
γ) Στην περίπτ. ε΄ διαγράφονται οι λέξεις «µετά από σύµφωνη γνώµη της
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου προέλευσης.»
δ) Η περίπτ. η΄ αντικαθίσταται ως εξής: «η. Η χρονική προϋπόθεση της επταετούς,
σύµφωνα µε την περίπτ. α΄ ή της δεκαετούς, σύµφωνα µε την περίπτ. β΄, υπηρεσίας
δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης καθηγητών και λεκτόρων, κατά
περίπτωση, λόγω κατάργησης του Τµήµατος που υπηρετούσαν.»
2. Η παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 7
του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «3Α. Με απόφαση
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της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος µπορεί να ανατίθεται στα µέλη της κατηγορίας
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναµο διδακτικό έργο. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις του
προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυµα, η αρµοδιότητα αυτή ασκείται
από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα.»
3. Οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων
Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για µη είσπραξη, υπέρ των
λογαριασµών αυτών, των κρατήσεων από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ελευθέριο
επάγγελµα ή κάθε είδους έργο προσωπικού των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως του χρόνου
γενέσεως των σχετικών οφειλών, γεννάται το πρώτον µετά την έναρξη ισχύος της
κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
27 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και την άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών που
προβλέπονται στην ίδια περίπτωση για την έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων
επιβολής των οφειλόµενων κρατήσεων. Οι προγενέστερες του χρόνου αυτού
διοικήσεις των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ε.Λ.Κ.Ε. δεν υπέχουν οποιασδήποτε
φύσης ευθύνη για µη είσπραξη των παραπάνω οφειλών.
4. Οι οφειλές καθηγητών και λεκτόρων ή καθηγητών εφαρµογών, οι οποίες
δηµιουργήθηκαν από ατοµική δραστηριότητα µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), υπόκεινται σε
περαίωση. Η περαίωση πραγµατοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον
οικείο Ε.Λ.Κ.Ε. εντός έξι µηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών, ή, για
οφειλές που έχουν βεβαιωθεί αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης
ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού
εισοδήµατος. Για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, µε την οποία ρυθµίζεται
και κάθε σχετικό θέµα.
5. Για τα µέλη του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι.
ισχύει η περίπτ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), κατά πλήρη
αναλογία µε τα µέλη του Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.. Τα µέλη του προσωρινού κλάδου των
Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. µέχρι τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησης τους
από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές, σύµφωνα µε παρ. 5 του
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άρθρου 79 του ν. 4009/2011, έχουν κοινή εκπροσώπηση µε τα µέλη του Ε.Τ.Ε.Π.,
στα όργανα του Ιδρύµατος.
6. Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. µόνιµοι Τεχνίτες Εργαστηρίου κατηγορίας
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), µε εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία,
δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόµενη από το άρθρο 29
του ν. 4009/2011 κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π., σε προσωποπαγή θέση µε ταυτόχρονη
κατάργηση της θέσης που κατέχουν. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της
Κοσµητείας, ύστερα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής που αποτελείται από δύο
καθηγητές και ένα µέλος Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται από τον Κοσµήτορα, καθώς και
µετά ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης του Τµήµατος, στο οποίο
υπηρετούν. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο εισήγηση και η σύµφωνη γνώµη των
αρµόδιων οργάνων αφορούν στην πιστοποίηση του επιτελούµενου από τους ανωτέρω
έργου. Με την απόφαση της Κοσµητείας µε την οποία αποφασίζεται η ένταξη, το
προσωπικό κατατάσσεται σε βαθµίδες της Δ.Ε. κατηγορίας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 117/2002 (Α΄ 99) ανάλογα µε την προϋπηρεσία του, η οποία λαµβάνεται
υπόψη ως διανυθείσα στο Ε.Τ.Ε.Π. για κάθε συνέπεια και διέπεται από το
βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς της κατηγορίας Δ.Ε. του Ε.Τ.Ε.Π. Η ένταξη
και κατάταξη σε βαθµίδες πραγµατοποιείται µε την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής
πράξης του Πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 69 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), για την
παροχή του έργου σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι Οµότιµοι Καθηγητές αµείβονται
µόνο για την απασχόλησή τους ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών
προγραµµάτων ή για τη συµµετοχή τους σε ερευνητικά προγράµµατα, αποκλειστικά
από πόρους των Α.Ε.Ι. που δεν προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση.»
8. α) Στην παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής: «Οµοίως, οι καθηγητές όλων των βαθµίδων και οι υπηρετούντες
λέκτορες ή καθηγητές εφαρµογών των Α.Ε.Ι, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, που
τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους σύµφωνα µε την περίπτ. ε΄ της
παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), λόγω του διορισµού τους σε θέση
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του προηγούµενου εδαφίου, µπορούν να επιλέγουν εντός τριµήνου από της
αναλήψεως των καθηκόντων στη θέση αυτή µεταξύ των αποδοχών της οργανικής
τους θέσης µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, και των αποδοχών της θέσης στην
οποία διορίζονται.»
β) Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων της περίπτ. α΄, η ανωτέρω επιλογή
µπορεί να γίνει εντός τριµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ανατρέχει
στο χρόνο διορισµού. Στην περίπτωση επιλογής των αποδοχών της οργανικής θέσης
το οικείο Α.Ε.Ι. καταβάλλει κανονικά τις αποδοχές αυτές στο πρόσωπο που
διορίσθηκε και ο φορέας στον οποίο έγινε ο διορισµός υποχρεούται στην καταβολή
του συνολικού ποσού των αποδοχών στο ίδρυµα.
γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις διατάξεις περί των
ασυµβίβαστων των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων ή καθηγητών
εφαρµογών των Α.Ε.Ι.
9. α) Στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), οι λέξεις
«εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίστανται από τις
λέξεις: «εντός δύο µηνών από τη συµπλήρωση της τριετίας».
β) Στην περίπτωση που υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4452/2017
(15-2-2017) επίκουροι καθηγητές µε τετραετή θητεία συµπλήρωσαν τριετία ύστερα
από την παρέλευση δύο µηνών από την ηµεροµηνία αυτή, η αίτηση που προβλέπεται
από την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 υποβάλλεται εντός δύο
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
10. Οι διαδικασίες µετάταξης µελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) των πανεπιστηµίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 κεφάλαιο Β παρ. 2
περίπτ. στ΄ του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση από τους
ενδιαφεροµένους προ της έναρξης ισχύος του ν. 4009/2011 (6-9-2011) και οι οποίες
ήταν εκκρεµείς κατά το χρόνο αυτό, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται χωρίς νέα
αίτηση των ενδιαφεροµένων και ανεξάρτητα από το πότε έλαβε χώρα η λύση της
υπηρεσιακής σχέσης τους µε το οικείο Α.Ε.Ι.
11. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134), όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 36 παρ. 1 και το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), προστίθεται
περίπτωση ιγ. ως εξής:
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«ιγ. Για την κάλυψη έκτακτων και άµεσων αναγκών των Πανεπιστηµιακών
Νοσοκοµείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο είναι δυνατή η τοποθέτηση σε αυτά
επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους
επικουρικών ιατρών που τηρεί η πρώτη Διοικητική Υγειονοµική Περιφέρεια (1η
Δ.Υ.Πε.). Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, λαµβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόµενου επιµελητή Β΄ του
Ε.Σ.Υ. και η δαπάνη για την αµοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισµό του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η σύµβασή τους, η οποία συνάπτεται
µε το αντίστοιχο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο, δύναται να είναι έως ένα (1) έτος,
εκτός εάν το κόστος µισθοδοσίας

τους

εντάσσεται σε συγχρηµατοδοτούµενο

πρόγραµµα, οπότε η διάρκεια της σύµβασης δύναται να είναι έως δύο (2) έτη. Η
τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Διοικητή της
αιτιολογηµένου αιτήµατος της Εφορείας

1ης Δ.Υ.Πε., κατόπιν

του αντίστοιχου Πανεπιστηµιακού

νοσοκοµείου, που υποβάλλεται, µέσω της 1ης Δ.Υ.Πε., στα Υπουργεία Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υγείας. Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται µετά
από κοινή έγκριση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υγείας
και εισήγηση της περίπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) του
Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Οι συµβάσεις των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στα
παραπάνω Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία εξαιρούνται από την αναστολή των
διορισµών και προσλήψεων και τη διαδικασία της έγκρισης της ΠΥΣ 33/27-12-2006
(Α΄280), όπως κάθε φορά ισχύει. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της
περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των
νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.»

Άρθρο 77
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών
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1. Στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών συνιστάται
Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), µε τις
οριζόµενες στο ν. 3086/2002 (Α΄324) αρµοδιότητες.
2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:
α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιµέλεια για την οµαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρµοδιότητάς
του,
β) τη γνωµοδοτική αρµοδιότητα σε νοµικής φύσεως ερωτήµατα που υποβάλλουν ο
Πρύτανης και, µέσω του Γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό
Συµβούλιο, οι Αντιπρυτάνεις και ο Γραµµατέας του ιδρύµατος,
γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του ιδρύµατος ενώπιον όλων των δικαστηρίων,
ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής
δικαστικής ή διοικητικής.
3. Η γνωµοδοτική αρµοδιότητα ασκείται µέσω του Προϊσταµένου του Γραφείου,
κατόπιν προεισήγησης ή µη δικηγόρου, κατά τις περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις. Η δικαστική
εκπροσώπηση του πανεπιστηµίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάµενο του
Γραφείου, είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέµονται οι υποθέσεις µε ευθύνη
του Προϊσταµένου.
4. Για την άσκηση ή µη ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων εισηγείται στη Σύγκλητο
ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., κατόπιν προεισήγησης δικηγόρου.
5. Στο Δικαστικό Γραφείο του πανεπιστηµίου συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων
µε έµµισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για
την πρόσληψη εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικα
Δικηγόρων» (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων µπορούν να
χρησιµοποιούνται δικηγόροι αµειβόµενοι κατά υπόθεση.
6. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύµφωνη γνώµη του
Προϊσταµένου του Γραφείου, µπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του
πανεπιστηµίου σε οποιουδήποτε βαθµού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
και για συγκεκριµένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο
Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από τον φόρτο των εκκρεµουσών στο
Δικαστικό Γραφείο υποθέσεων ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της
πολυπλοκότητας των νοµικών προβληµάτων της.
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7. Όλα τα όργανα διοίκησης του πανεπιστηµίου, τα όργανα των σχολών και των
τµηµάτων, όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας του ιδρύµατος και τα όργανα
διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται
να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή ήθελε τους
ζητηθεί από αυτό για τη νοµική υπεράσπιση του πανεπιστηµίου στις εκκρεµούσες
στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρµοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε
αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγµατικό) της υπόθεσης.
8. Το Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών υποχρεούται
να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του
υλικοτεχνική υποδοµή. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης
διαθέτει µέχρι δύο διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου για χρονικό
διάστηµα όχι µικρότερο από δύο έτη, δυνάµενο να παραταθεί κάθε φορά για ίσο
χρονικό διάστηµα.

Άρθρο 78
Ρυθµίσεις θεµάτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Δηµόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας
1. α) Η υπερωριακή απασχόληση των Διευθυντών και των υποδιευθυντών των
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) κατά τα Σάββατα του σχολικού έτους 20162017 εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων πέραν των ορίων των ωρών που ορίζονται στο άρθρο 20
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η προκαλούµενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από 24 Απριλίου 2017.
2. Το έκτο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄
193),όπως προστέθηκε µε το άρθρο 34 του ν. 4452/2017 (Α΄17), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου για την επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ
αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019 και η επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ του
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σχολικού έτους 2017-2018 γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες πριν τις 19.12.2016
διατάξεις.»
3.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α΄81)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο
«Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας», καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδοµα καταβάλλεται µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους
που προβλέπεται από τον οργανισµό της κάθε σχολής και σε καµία περίπτωση πέρα
από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. 3 της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ. του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο
«Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας», καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδοµα καταβάλλεται µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους
που προβλέπεται από τον οργανισµό της κάθε σχολής και σε καµία περίπτωση πέρα
από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.»

Άρθρο 79
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
1. Συνίστανται η Εθνική Επιτροπή Επαγγελµατικής Εκπαίδευση και Κατάρτισης
(ΕΕΚ) και η Τεχνική Επιτροπή ΕΕΚ, οι οποίες αποτελούν Όργανα συντονισµού και
παρακολούθησης της εφαρµογής των δράσεων για την Αναβάθµιση της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας.
Σκοπός της Εθνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι ο συντονισµός και η παρακολούθησης
της εφαρµογής των δράσεων για την Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης και της Μαθητείας, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για µείζονος σηµασίας θέµατα που σχετίζονται µε την
εφαρµογή των ως άνω δράσεων. Σκοπός της Τεχνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι η
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υποστήριξη του έργου της Εθνικής Επιτροπής ΕΕΚ, η παρακολούθηση της
εφαρµογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθµιση της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας και η εισήγηση
στην Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ για επιµέρους θέµατα που σχετίζονται µε τη Μαθητεία.
2. α) Μέλη της Εθνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι:
αα) Ο αρµόδιος Υπουργός για θέµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που ορίζεται
πρόεδρος της Επιτροπής,
ββ) ο Γενικός
Θρησκευµάτων,

Γραµµατέας

του

Υπουργείου

Παιδείας,

Έρευνας

και

γγ) ο Γενικός Γραµµατέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας γενιάς του Υ.Π.Π.Ε.Θ.,
δδ) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
εε) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού.
β) Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
γ)Μέλη της Τεχνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι:
αα) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του
Υ.Π.ΠΕ.Θ. που ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρώνεται από το
νόµιµο αναπληρωτή του,
ββ) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης του Υ.Π.Π.Ε.Θ. που
αναπληρώνεται από το νόµιµο αναπληρωτή του,
γγ) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναπληρώνεται από το
νόµιµο αναπληρωτή του,
δδ) ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που αναπληρώνεται από ένα µέλος
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το οποίο υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
εε) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. που αναπληρώνεται
από το νόµιµο αναπληρωτή του.
δ) Η συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΕΚ γίνεται µε κοινή απόφαση των
αρµοδίων Γενικών Γραµµατέων.
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3. α) Σκοπός της Εθνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι ο συντονισµός και η
παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων για την Αναβάθµιση της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
β) Η Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Φέρει την ευθύνη για τον συνολικό συντονισµό των δράσεων διακυβέρνησης
του συστήµατος της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Χώρας.
ββ) Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρµογή των δράσεων υλοποίησης του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την αναβάθµιση της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας.
γγ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και στον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου για την αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και
της Μαθητείας.
4. α) Σκοπός της Τεχνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι η υποστήριξη του έργου της
Εθνικής Επιτροπής ΕΕΚ, η παρακολούθηση της εφαρµογής του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και της Μαθητείας και η εισήγηση στην Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ για
επιµέρους θέµατα που σχετίζονται µε τη Μαθητεία.
β) Η Τεχνική Επιτροπή ΕΕΚ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Υποστηρίζει την Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ στην εφαρµογή του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και της Μαθητείας.
ββ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την
Αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας
και ελέγχει την επίτευξη στόχων. Η λειτουργία αυτή περιλαµβάνει την
παρακολούθηση της συµβολής όλων των εµπλεκοµένων στην ΕΕΚ και τον
συντονισµό της δράσης τους.
γγ) Εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ σχετικά µε τις ειδικότητες και τα
επαγγελµατικά περιγράµµατα που αντιστοιχούν σε αυτές.
δδ) Συντονίζει τις επιµέρους δράσεις για την ανάπτυξη της Μαθητείας.
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εε) Συντονίζει τις επιµέρους δράσεις για την ανάπτυξη και αναβάθµιση της
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
γ) Η Τεχνική Επιτροπή ΕΕΚ, για την υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της, κατά
περίπτωση: αα) λαµβάνει υπόψη τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της χώρας σε
Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο, ββ) λαµβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των
Περιφερειακών Επιτροπών ΕΕΚ, των Συµπράξεων για τη Μαθητεία, των κοινωνικών
εταίρων και λοιπών εµπλεκόµενων φορέων, γγ) λαµβάνει υπόψη τις εκροές του
Μηχανισµού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας από το Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), δδ) δύναται να διερύνει τη
σύνθεσή της, ανάλογα µε την εκάστοτε θεµατική ενότητα, µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων των υπηρεσιών και των εποπτευόµενων φορέων των συναρµόδιων και
λοιπών Υπουργείων και εε) δύναται να συστήνει επί τούτου γνωµοδοτικές επιτροπές
που θα την συνεπικουρούν στο έργο της.
δ) Η θητεία των µελών της τεχνικής Επιτροπής είναι τριετής (3). Σε περίπτωση
λήξης της θητείας πριν από τον ορισµό των νέων µελών, αυτή παρατείνεται
αυτοδικαίως έως τον ορισµό των νέων. Σε κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. Τα µέλη των Επιτροπών δεν λαµβάνουν
για τη συµµετοχή τους σε αυτές κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση, µη
συµπεριλαµβανοµένων των οδοιπορικών τους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: α)
ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία των ως άνω
Επιτροπών και β) ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διενέργεια των συνεδριάσεων
τους.
Άρθρο 80
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), όπως αντικαταστάθηκε µε
την υποπαρ. 17 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «O Γενικός Γραµµατέας Δια Βίου Μάθησης και
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Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων είναι η αρµόδια
αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 54 Α».
2. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:
«Άρθρο 54Α
Αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
ως

προς

τη

διαδικασία

αναγνώρισης

επαγγελµατικών

προσόντων

και

επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών
1.Ο Γενικός Γραµµατέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αποφασίζει, κατόπιν
θετικής εισήγησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος που είναι αρµόδιο για τη
γραµµατειακή

υποστήριξη

του

Συµβουλίου

Αναγνώρισης

Επαγγελµατικών

Προσόντων του άρθρου 55, για την έκδοση απόφασης αναγνώρισης επαγγελµατικών
προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου σπουδών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος. Θετική εισήγηση µπορεί να γίνει µόνο σε περίπτωση
που το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων του άρθρου 55 έχει
ήδη κρίνει όµοια περίπτωση και υφίσταται σχετική απόφαση περί αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούµενη κρίση του Συµβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων για όµοια περίπτωση ή σε περίπτωση
αµφιβολίας,

ο Προϊστάµενος του Τµήµατος της παραγράφου 1 παραπέµπει την

κρίση της συγκεκριµένης περίπτωσης στο Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων. Το ίδιο πράττει και σε περίπτωση που κατά την κρίση του είναι δυνατή η
αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας κατόπιν
αντισταθµιστικών µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 14.
3. Ο ως άνω Προϊστάµενος στην περίπτωση της παραγράφου 2 εκτελεί χρέη
εισηγητή προς το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων και έχει
δικαίωµα ψήφου. Στο έργο του συνεπικουρείται από υπαλλήλους του Τµήµατος της
παραγράφου 1.
4. Σε περίπτωση υποβολής ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς αίτησης θεραπείας κατά της θετικής απόφασης από τον
ενδιαφερόµενο για οποιοδήποτε λόγο, ο Γενικός Γραµµατέας Δια Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς παραπέµπει την υπόθεση στο Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
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Προσόντων, το οποίο αποφαίνεται οριστικά. Η δυνατότητα άσκησης της
ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 8 του άρθρου 57 από τον ενδιαφερόµενο
δεν θίγεται.»
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. 20 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, ύστερα από τις λέξεις «το οποίο» προστίθενται τα εξής «, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54Α,».
4. Οι περιπτώσεις Β, Δ, και Η της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ 38/2010,
όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17), αντικαθίστανται ως εξής:
«Β. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής
Γραµµατείας Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης
Ανώτατης Εκπαίδευσης.»
«Δ. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος που είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή
υποστήριξη του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, µε
αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου Τµήµατος, που ορίζεται από αυτόν. Ο ως άνω
Προϊστάµενος εκτελεί χρέη εισηγητή και έχει δικαίωµα ψήφου.»
«Η. Ως Γραµµατέας, µαζί µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του
Τµήµατος που είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου
Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων.»
5. Στο άρθρο 57 Α του π.δ 38/2010, το οποίο προστέθηκε µε την υποπαρ. 24 της
παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης των µελών της
Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιµασίας, καθώς και
των άλλων εµπλεκοµένων στη γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας της
παραγράφου 1, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
απόφασης (ΦΕΚ Β’ 896).»

Άρθρο 81
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48066/ΙΑ/31-3-2014 υπουργικής

Θέµατα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
1. Η παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών και οικονοµικών
ενισχύσεων από το Ι.Κ.Υ., καθώς και των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο
ερευνητικών προγραµµάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατοµικευµένα από καταξιωµένους
επιστήµονες της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ..
β) Η αποζηµίωση των αξιολογητών της περίπτ. α΄ καθορίζεται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ. Η αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερη των
ογδόντα (80,00) ευρώ ανά αξιολογούµενη αίτηση, ανάλογα µε το αντικείµενο της
αίτησης και το συνολικό ετήσιο ποσό αποζηµίωσης κάθε αξιολογητή δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ ανεξαρτήτως του
αριθµού των αξιολογήσεων που διενεργούνται.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «Στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος νόµου δεν εµπίπτουν οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης
προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραµµάτων ή έργων (ερευνητικών,
αναπτυξιακών κ.λπ.) του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., που
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς
οργανισµούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή κληροδοτήµατα ή ίδιους πόρους, εφόσον η
σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράµµατα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των
οποίων µετακινούνται.»
Άρθρο 82
Λοιπές διατάξεις
1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. βστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), ύστερα από τις λέξεις «τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων»
προστίθενται οι λέξεις «και Νηπιαγωγείων».
146

2. Οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) εφαρµόζονται και
για τους σχολικούς συµβούλους µειονοτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που επιλέγονται σύµφωνα µε τα
άρθρα 65 παρ. 2 και 68 παρ. 5 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
3. Στην παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4452/2017 (Α΄ 57) προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής: «Κατ΄ εξαίρεση, στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
Συµβουλίου καταβάλλονται δαπάνες µετακίνησης σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ.9 της
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).»
4. Οι αµοιβές για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των
τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα Απεξάρτησης
«18

ΑΝΩ»

του

Ψυχιατρικού

Νοσοκοµείου

Αθηνών

(Ψ.Ν.Α.),

η

οποία

πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα από 19.10.2016 έως 27.3.2017, εγκρίνονται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
5. α) Οι διατάξεις του ν.δ. 3832/1958 (Α΄ 128) εφαρµόζεται αναλόγως και για τους
οµογενείς εξ Αιγύπτου.
β) Η ισχύς της παρούσας παρ. αρχίζει από 1-1-2017 και εφαρµόζεται και για τις
σχετικές διαδικασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την ηµεροµηνία αυτή.
6. Στην περίπτ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181), η οποία
προστέθηκε µε την περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143),
διαγράφονται οι λέξεις «των Τεχνικών Συµβουλίων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ κατόπιν
των σχετικών εισηγήσεων καθώς και».
7. Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 62
του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 19
Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, δύναται να γίνει χρήση
πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η σχετική δαπάνη δύναται να
βαρύνει την Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των τριάντα επτά
εκατοµµυρίων

επτακοσίων

σαράντα

οκτώ

χιλιάδων

οκτακοσίων

Ευρώ

(37.748.800,00) και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2018 έως του ποσού
των δεκατριών εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (13.300.000,00)».
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8. Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80)
προστίθενται οι λέξεις: «των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της
ηµεδαπής.»
9. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 παρ. 7 του ν.
4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας Κολλεγίου,
Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
υποβάλλονται και τα προγράµµατα σπουδών προς έγκριση. Η διαδικασία υποβολής
και έγκρισης των προγραµµάτων σπουδών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Παράρτηµα µε τα προγράµµατα σπουδών και τις ειδικότητες
που λειτουργούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και στην άδεια των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο προσαρτάται Παράρτηµα µε τα
προγράµµατα σπουδών, µε απόφαση του Προϊσταµένου του αρµοδίου Τµήµατος ή
της αρµόδιας Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται µε την ίδια διαδικασία,
κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.»

Άρθρο 83
1.

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως

αντικαταστάθηκε από την

παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),

προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Για τον ορισµό του αριθµού των εισακτέων
και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις των Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. εφαρµόζονται αντίστοιχα οι
ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα Τµήµατα Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι..»
2.

α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011,

διαγράφονται οι λέξεις «Με απόφαση της Κοσµητείας της Σχολής» και τίθενται οι
λέξεις «Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος» και στο τέλος του εδαφίου,
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µετά τη φράση «για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών» τίθεται η φράση «µε την
επιφύλαξη κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, διαγράφονται
οι λέξεις «Με τον Οργανισµό» και τίθενται οι λέξεις «Με τον Κανονισµό».
3.

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.

4009/2011, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν.
4405/2016 (Α΄ 129),

διαγράφονται οι λέξεις «µέχρι την έκδοση Εσωτερικού

Κανονισµού του οικείου Α.Ε.Ι.».
4.

α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 1

του άρθρου 29 του ν.

4009/2011 διαγράφονται οι λέξεις «µπορεί να».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως
προστέθηκε µε την παρ. 27 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 186) διαγράφεται η
φράση «της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση» ως εξής: .
5.

Στα άρθρα 47, 55 και 58 του ν. 4009/2011, όπου «Συµβούλιο» τίθεται

«Σύγκλητος».
6.

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4009/2011 µετά από τις

λέξεις «ύστερα από» και πριν από τη λέξη «γνώµη» προστίθεται η λέξη «σύµφωνη»
και µετά από τις λέξεις «της Συγκλήτου» διαγράφεται η φράση «και εγκρίνεται από
το Συµβούλιο του ιδρύµατος».
7.

α) Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως

εξής: «β) Οι κατευθύνσεις του προγράµµατος επί των οποίων βασίζονται οι
συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού καθορίζονται από τη Σύγκλητο, ύστερα από
γνώµη των κοσµητειών των σχολών. Στη συνέχεια, τα σχέδια των συµφωνιών
προγραµµατικού σχεδιασµού καταρτίζονται από το πρυτανικό συµβούλιο και
εγκρίνονται από τη Σύγκλητο, η οποία παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των
συµφωνιών σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό
του ιδρύµατος.
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4009/2011 διαγράφεται η
λέξη «Οργανισµός» και τίθεται «Κανονισµός».
8.

Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218)

και στο πλαίσιο της µεταβατικής εφαρµογής της διάταξης αυτής δυνάµει της παρ. 6
του άρθρου 85 του παρόντος νόµου, ήτοι έως τη ρύθµιση των σχετικών θεµάτων µε
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τον Εσωτερικό Κανονισµό κάθε Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 περίπτ. ια΄ του
παρόντος νόµου, προστίθενται τα εξής: «Η άδεια της παρούσας περίπτωσης µπορεί
να χορηγείται 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΄
1. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναγράφεται ο όρος «Συνέλευση Τ.Ε.Ι.» νοείται η
«Σύγκλητος Τ.Ε.Ι.», όπου αναγράφεται ο όρος «Συµβούλιο Τ.Ε.Ι.» νοείται το
«Πρυτανικό Συµβούλιο Τ.Ε.Ι.», όπου αναγράφεται ο όρος «Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.» νοείται
ο «Πρύτανης Τ.Ε.Ι.», όπου αναγράφεται ο όρος «Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι.» νοείται ο
«Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι.», και όπου αναγράφονται οι όροι «Διευθυντής Τ.Ε.Ι.» και
«Διεύθυνση Τ.Ε.Ι.», νοούνται ο «Κοσµήτορας Τ.Ε.Ι.» και «Κοσµητεία Τ.Ε.Ι.»,
αντίστοιχα.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 11 έχουν εφαρµογή και στα κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου λειτουργούντα µη αυτοδύναµα Α.Ε.Ι. και Τµήµατα, αντίστοιχα.
3. Οι ήδη υφιστάµενες Σχολές µε ένα (1) Τµήµα, εντός τριών (3) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αποστέλλουν στο ΥΠΠΕΘ την ειδική αιτιολόγηση
της παρ. 2 του άρθρου 9.
4. Προκειµένου περί συγχώνευσης, κατάτµησης, µετονοµασίας, κατάργησης και
µεταβολής της έδρας Α.Ε.Ι., καθώς και ίδρυσης και κατάργησης Σχολής ή Τµήµατος
Α.Ε.Ι., και κατάργησης Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και ίδρυσης και
κατάργησης Κατευθύνσεων Προχωρηµένου Εξαµήνου σε Σχολές και Τµήµατα
Α.Ε.Ι., για τα οποία έχει ήδη σταλεί το προεδρικό διάταγµα για επεξεργασία στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, η διαδικασία συνεχίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις. Για όσα δεν υπάγονται στο
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου. Οι ήδη
δοθείσες γνώµες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
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Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυµάτων ισχύουν
για την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγµατος.
5. Προκειµένου περί συγχώνευσης, κατάτµησης, µετονοµασίας και µεταβολής
έδρας Σχολής ή Τµήµατος Α.Ε.Ι., και συγχώνευσης, κατάτµησης, µετονοµασίας
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και Κατευθύνσεων Προχωρηµένου Εξαµήνου
σε Σχολές και Τµήµατα Α.Ε.Ι., για τα οποία έχει ήδη σταλεί το προεδρικό διάταγµα
για επεξεργασία στο Συµβούλιο της Επικρατείας, η διαδικασία συνεχίζεται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις. Για όσα δεν
υπάγονται στο προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
Οι ήδη δοθείσες γνώµες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυµάτων
ισχύουν για την έκδοση της οικείας υπουργικής απόφασης .
6. Μέχρι την έκδοση των Οργανισµών και Εσωτερικών Κανονισµών των άρθρων
7 και 8, για τα θέµατα που ρυθµίζονται µε αυτούς, εξακολουθούν να εφαρµόζονται
οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
7. Ως προς τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισµού των
καθηγητών και µελών ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ ΕΕΠ του ιδρύµατος, ισχύουν οι ισχύουσες κατά
τη δηµοσίευση του ν. 4009/2011 διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
8. Όπου στις ως άνω διατάξεις της παρ. 7, αλλά και σε αυτές που µεταβατικά
ισχύουν σύµφωνα µε την παρ. 6, και

προβλέπεται αρµοδιότητα του Υπουργού

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για τον έλεγχο νοµιµότητας και την έγκριση
προκηρύξεων θέσεων, την απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας και τη
χορήγηση αδειών, αυτή ασκείται από τον Πρύτανη. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων διατηρεί την αρµοδιότητα έγκρισης της πίστωσης, όπου
απαιτείται, πριν από τη δηµοσίευση της σχετικής πράξης στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
9. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου και έως την έκδοση του
Εσωτερικού Κανονισµού κάθε ιδρύµατος, λεπτοµέρειες ως προς τη διαδικασία
ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους
προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύµατος, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής
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των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων,
ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εκλογές προκηρύσσονται και
διεξάγονται από τα υπηρετούντα σήµερα όργανα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις
διατάξεις του παρόντος.
10. Η εκλογή εκπροσώπων φοιτητών, µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και
διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα διοίκησης και η συγκρότηση των
οργάνων αυτών, καθώς και οι διαδικασίες εκλογής των µονοπρόσωπων οργάνων
διοίκησης των Α.Ε.Ι., πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30-11-2017, οπότε λήγει και
η θητεία των υφιστάµενων οργάνων, που παρατάθηκε δυνάµει του άρθρου 2 του ν.
4473/2017 (Α΄ 78).
11. Η θητεία Αναπληρωτή Πρύτανη λήγει µαζί µε τη θητεία του οικείου Πρύτανη.
Έως τη λήξη της θητείας τους οι Αναπληρωτές Πρύτανη εκτελούν χρέη
Αντιπρύτανη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. Σε περίπτωση που η
θητεία λήγει τον Αύγουστο του 2017, ισχύει η παράταση του άρθρου 2 του ν.
4473/2017 (Α΄ 78).
12. Οι θητείες σε όργανα διοίκησης Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε προϊσχύουσες διατάξεις,
συνυπολογίζονται και συνιστούν κώλυµα εκλογιµότητας σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου, πλην των Διευθυντών Τοµέων.
13. Όπου στις διατάξεις του ν. 4009/2011 τίθεται ως προϋπόθεση εφαρµογής της
διάταξης η έκδοση του οικείου Οργανισµού και αφορά σε θέµατα που σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος ρυθµίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό, νοείται πλέον
η έκδοση του οικείου Εσωτερικού Κανονισµού.
14. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του
ν. 1404/1983 (Α΄ 173) εφαρµόζονται στα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
15. Οι ήδη διορισθέντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου γραµµατείς
ιδρύµατος του άρθρου 28 του ν. 4009/11 (Α΄ 195), συνεχίζουν να υπηρετούν και να
αµείβονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
διατάξεις µέχρι τη λήξη της προκηρυχθείσας θητείας τους.
16. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυµάτων έως τη
δηµοσίευση του ν.4386/2016 (Α΄ 83-11.5.2016), σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις της παρ.13Β του άρθρου 8 του ν.4009/2011 όπως προστέθηκε µε την
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παρ.4 του άρθρου 26 του ν.4386/2016 σε περίπτωση που το Συµβούλιο αδυνατούσε
να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή µέρος των αρµοδιοτήτων του ή να
ενεργήσει σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες αρµοδιότητές του, είναι νόµιµες.

Άρθρο 85
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ δεν θίγουν τις διατάξεις:
α) του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.)
και του ν. 3391/2005 (Α΄240) για το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. µπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί Π.Μ.Σ. σε Σχολές του ακόµα
και αν δεν παρέχονται σε αυτές σπουδές πρώτου κύκλου, και
β) του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) για την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Υγείας.
2. α) Για τη λειτουργία και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδηµαϊκό
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση των ήδη υφιστάµενων
σύµφωνα µε τις κείµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις
Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 32. Τα ιδρύµατα στα οποία πρόκειται να
λειτουργήσουν Π.Μ.Σ. σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,

αποστέλλουν στο

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, την απόφαση ίδρυσης του
άρθρου 32 το αργότερο έως 30-4-2018.
β) Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και
αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν
το πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου διατάξεις, ακόµη και µετά την παύση της λειτουργίας του.
3. Η φοίτηση ήδη εγγεγραµµένων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
φοιτητών, σε υφιστάµενα Π.Μ.Σ., καθώς και όσων φοιτητών εγγραφούν σύµφωνα
µε τις περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις, ακόµη και µετά
την παύση της λειτουργίας τους.
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4. Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 32 περί αναποµπής
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της απόφασης ίδρυσης
Π.Μ.Σ., είναι εξήντα (60) ηµέρες για την πρώτη εφαρµογή του νόµου, ήτοι για την
πρώτη απόφαση ίδρυσης που θα εκδοθεί για κάθε Π.Μ.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανένας φοιτητής κάτοχος τίτλου
σπουδών οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής δεν εγγράφεται σε Π.Μ.Σ. αν ο τίτλος
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί η προθεσµία της παρ. 2 να
παρατείνεται για τα Π.Μ.Σ. που λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν.
3685/2008 σε συνδυασµό µε την παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/11 (Α΄ 195), και
να ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
7. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και για τους υποψήφιους
διδάκτορες, που έχουν γίνει δεκτοί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφόσον
δεν έχει συγκροτηθεί, κατά τη δηµοσίευση, η επταµελής εξεταστική επιτροπή του
άρθρου 41.
8. Σε προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τα Α.Ε.Ι.
οφείλουν να δηµοσιοποιήσουν τον απολογισµό της παρ. 6 του άρθρου 37 και να τον
κοινοποιήσουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, για τη
χρονική περίοδο των ετών 2012 έως 2017, και να καταρτίσουν και να δηµοσιεύσουν
τους Κανονισµούς του άρθρου 45. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθµίζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 45 ειδικότερα ζητήµατα, µέχρι τη
δηµοσίευση των οικείων Κανονισµών.
9. Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το µητρώο αξιολογητών και να
συγκροτήσουν την Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύµφωνα µε τις
παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 έως τον Σεπτέµβριο του 2018, άλλως σε προθεσµία δύο
µηνών από την ίδρυση κάθε Π.Μ.Σ..
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Άρθρο 86
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ΄

1. Οι δοµές που καταργούνται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 48 και έχουν
ήδη εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφές συµµετεχόντων,
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ολοκληρώνουν τα εν λόγω προγράµµατα
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-12-2017.
2. Για την εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 48, τα ιδρύµατα
αποστέλλουν 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 επιµόρφωσης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια
βίου µάθησης που προσφέρουν.

Άρθρο 87
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η΄
1. Οι ΕΛΚΕ οι οποίοι 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.
2. Δαπάνες των ΕΛΚΕ, των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των
Ε.Π.Ι. που διενεργούνται και εξοφλούνται 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, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες
από τις ΚΥΑ 679/1996, 5439/1985 και 120/1/837/1998 είναι νόµιµες και δεν
αναζητούνται ευθύνες από τα αρµόδια όργανα.
3. Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του άρθρου 68 εγκρίνεται το αργότερο έως την
31.12.2018. Οι υφιστάµενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί
Χρηµατοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το µέρος που τα προβλεπόµενα σε
αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως 31.12.2018.
Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηµατοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή
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Ερευνών ρυθµίζει, µε αποφάσεις, ζητήµατα που προβλέπονται στους εν λόγω
Οδηγούς.
4. Οι Γραµµατείες των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας, και
των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
µετονοµάζονται

αυτοδικαίως

σε

Μονάδες

Οικονοµικής

και

Διοικητικής

Υποστήριξης. Στις εν λόγω Μονάδες συνιστάται Γραφείο Ταµειακής Διαχείρισης του
οικείου ΕΛΚΕ, αρµόδιο για την εξόφληση των δαπανών.
5. Έως την έκδοση των Οργανισµών των ΑΕΙ και των ερευνητικών και
τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014:
α. η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ λογίζεται ως
οργανική µονάδα του φορέα, το επίπεδο της οποίας καθορίζεται µε απόφαση της
Συγκλήτου του ΑΕΙ ή του ΔΣ του ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου.
β. η Σύγκλητος του ΑΕΙ και το ΔΣ του ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου
ορίζουν τον ΠΜΟΔΥ, ο οποίος είναι συγχρόνως ΠΟΥ του ΕΛΚΕ του αντίστοιχου
φορέα. Ως ΠΜΟΔΥ µπορεί να οριστεί και µέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
ΑΕΙ.
γ. Η Σύγκλητος του ΑΕΙ και το ΔΣ του ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου
ορίζουν τον ΠΟΥ του ΕΛΚΕ.
δ. Η Σύγκλητος του ΑΕΙ και το ΔΣ του ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου
ορίζουν τον επικεφαλής του Γραφείου Ταµειακής Διαχείρισης και των λοιπών
µονάδων, µεταξύ των υπηρετούντων στο οικείο ΑΕΙ ή το ερευνητικό και τεχνολογικό
κέντρο.
6. Τα άρθρα 60, 61 και 62 του παρόντος αφορούν τον προϋπολογισµό του
οικονοµικού έτους 2018 και µετά. Έως τότε, και για τα αντικείµενα που ρυθµίζουν τα
άρθρα αυτά, ισχύει οι ΚΥΑ 679/1996, 5439/1985 και 120/1/837/1988. Για δαπάνες
που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισµού δεν απαιτείται έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω
δαπάνες µη κανονικές.
7. Η αληθής έννοια του εδαφίου α’ παρ. Β του άρθρου 7 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’
826) είναι ότι η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών καθορίζει και το σύνολο των
δαπανών µετακίνησης (δαπάνες διαµονής, ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση και
χιλιοµετρική αποζηµίωση και λοιπές δαπάνες ταξιδιού).
156

8. Πρόσθετες αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη του προσωπικού των ΑΕΙ, των
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του Ν.4310/2014 και των
Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος δεν αναζητούνται λόγω τυχόν έλλειψης της προβλεπόµενης από το άρθρο
31 του ν. 3528/2007 άδειας του υπηρεσιακού συµβουλίου.
9. Εντός πέντε (5) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
συγκροτείται η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ των ΑΕΙ από
εκπροσώπους των Τµηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 53 του παρόντος. Έως την
έκδοση της διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης της Επιτροπής από τον Πρύτανη, οι
υφιστάµενες Επιτροπές Ερευνών λειτουργούν νοµίµως.
10. Για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου στα Α.Τ.Ε.Ι., νοείται ως
Σύγκλητος η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., ως Πρύτανης ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και ως µέλη
Δ.Ε.Π. τα µέλη Ε.Π των Α.Τ.Ε.Ι..
11. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ εφαρµόζονται και στον Ειδικό Λογαριασµό
Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας, ο οποίος συστάθηκε
βάσει της ΚΥΑ 2077/6-12-1985 (ΦΕΚ Β’ 801).
12.α. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ ισχύουν και εφαρµόζονται στους Ειδικούς
Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.
Οι ΕΛΚΕ οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στους εν λόγω φορείς,
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5439/1985 (Β΄298) και την 120/1/837/1988 (Β’ 696)
εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4310/2014, του
άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του παρόντος.
Στους ΕΛΚΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων δύναται να αποδοθεί
διαφορετικό ΑΦΜ από αυτό του οικείου φορέα, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού
Συµβουλίου.
Στους εν λόγω φορείς δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών. Οι αρµοδιότητες της
Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 54) και της Συγκλήτου (άρθρο 52 παρ. 4) ασκούνται από
το Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό
όργανο του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο συγκροτείται
σύµφωνα µε το ν. 4310/2014. Οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής
Ερευνών (άρθρο 55) ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου. Οι
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Γραµµατείες των ΕΛΚΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων µετονοµάζονται
αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 52 παρ. 4γ, 53 περίπτ. στ΄) νοείται η
εισήγηση του ΠΜΟΔΥ.
Τα καθήκοντα του ΠΟΥ του ΕΛΚΕ µπορεί να ανατεθούν στον ΠΟΥ του
ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα.
Στα προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράµµατος
αποστέλλει το έγγραφο τεκµηριωµένο αίτηµα του άρθρου 56 παρ. 2 και την
αιτιολογηµένη εντολή πληρωµής του άρθρου 56 παρ. 3 στον Διευθυντή του οικείου
Ινστιτούτου ή τον Πρόεδρο του τεχνολογικού φορέα προς έγκριση.
Για τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, τα ζητήµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 68 περιλαµβάνονται στους Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας τους. Έως
την έκδοσή τους, τα ζητήµατα ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Διοικητικού
Συµβουλίου.
Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων του άρθρου 51 παρ. 1, περίπτ. δ΄, ε΄, ζ΄ και θ΄
του παρόντος που µεταβιβάζεται από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισµό του
ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του φορέα και
το οποίο δεν µπορεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των
εσόδων αυτών, χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών και λοιπών
αναγκών του φορέα.
Όπου γίνεται αναφορά σε ΑΕΙ νοείται ο ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας,
όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4009/2011 νοείται ο ν. 4310/2014, όπου γίνεται
αναφορά στην ΚΥΑ 679/1996 νοείται η ΚΥΑ 5439/1985 ή 120/1/837/1988και όπου
γίνεται αναφορά στον Οργανισµό του ΑΕΙ νοείται ο Οργανισµός του ερευνητικού και
τεχνολογικού φορέα.
β. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ ισχύουν και εφαρµόζονται, όσον αφορά τη
διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων/προγραµµάτων, στους ερευνητικούς
και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 που έχουν συσταθεί ως
ν.π.ι.δ., στα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, στo Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων – “Διόφαντος” (I.T.Y.E.) και στο «Ίδρυµα Κρατικών
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Υποτροφιών» (Ι.Κ.Υ.). Ειδικότερα οι επιµέρους διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ ισχύουν
και εφαρµόζονται, όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών
έργων/προγραµµάτων, στους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του νόµου
4310/2014, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εφαρµογή τους δεν αντιβαίνουν στις
διατάξεις του ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύµων Εταιρειών".»
Στους εν λόγω φορείς δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη σύσταση,
οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
(άρθρο 50 παρ. 1 και 2 και 53) και τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο
53).
Για τους φορείς αυτούς, οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 54) και
της Συγκλήτου (άρθρο 52 παρ. 4) ασκούνται από το Δ.Σ. του ερευνητικού και
τεχνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου
ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο συγκροτείται σύµφωνα µε το ν.
4310/2014 ή κατά τις οικείες διατάξεις για τα Ε.Π.Ι. και το Ι.Τ.Υ.Ε.. Οι αρµοδιότητες
του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου (άρθρο 55). Επίσης, οι αρµοδιότητες της Μονάδας Οικονοµικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (άρθρο 58) ασκούνται από την αντίστοιχη
οργανική µονάδα του νπιδ και οι αρµοδιότητες του ΠΟΥ του Μονάδας του ΕΛΚΕ
ασκούνται από τον ΠΟΥ του νπιδ. Οι εν λόγω φορείς εξακολουθούν να έχουν ένα
ΑΦΜ. Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 52 παρ. 4γ, 53 περίπτ. στ΄)
νοείται η εισήγηση του ΠΟΥ του οικείου φορέα.
Στα προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα
(Ε.Π.Ι.), ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράµµατος αποστέλλει το
έγγραφο τεκµηριωµένο αίτηµα του άρθρου 56 παρ. 2 και την αιτιολογηµένη εντολή
πληρωµής του άρθρου 56 παρ. 3 στον Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου προς
έγκριση.
Για τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, τα ζητήµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 68 περιλαµβάνονται στους Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας τους. Έως
την έκδοσή τους, τα ζητήµατα ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Διοικητικού
Συµβουλίου.
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Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων του άρθρου 51 παρ. 1, περίπτ. δ΄, ε΄, ζ΄ και θ΄
του παρόντος που µεταβιβάζεται στον τακτικό προϋπολογισµό του ερευνητικού και
τεχνολογικού φορέα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του φορέα και το οποίο δεν
µπορεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εσόδων αυτών,
χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του
φορέα.
Όπου γίνεται αναφορά σε ΑΕΙ νοείται ο ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας,
όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4009/2011 νοείται ο ν. 4310/2014 και όπου γίνεται
αναφορά στον Οργανισµό του ΑΕΙ νοείται ο Οργανισµός του ερευνητικού και
τεχνολογικού φορέα.
γ. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ), ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουργεί σύµφωνα µε
την ΚΥΑ 5439/1985 (Β΄298) εξακολουθεί να υφίσταται και διέπεται από τις
διατάξεις του ν. 4310/2014, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016, του άρθρου 28 παρ. 3
του ν. 4452/2017 και του παρόντος. Στον εν λόγω ΕΛΚΕ δεν συγκροτείται Επιτροπή
Ερευνών. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και του Προέδρου της Επιτροπής
Ερευνών ασκούνται από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο
ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ διατηρεί το ΑΦΜ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας
ως ξεχωριστό ΑΦΜ από αυτόν του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Ο ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ τηρεί επενδυτικούς λογαριασµούς αποκλειστικά
στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται Υπόλογος/Διαχειριστής όλων των
λογαριασµών που αφορούν έργα ή και δράσεις του Τοµέα Έρευνας και Καινοτοµίας
και τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 88
Καταργούµενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων των άρθρων 84 έως 87,
καταργείται κάθε

γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις

διατάξεις του παρόντος νόµου και, ιδίως:
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1. Τα άρθρα 1, 3, 4, 5, 6, οι παρ. 1 έως 10 του άρθρου 7, τα άρθρα 8, 9, 10, 12,
13, οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 28, οι παρ. 3 έως 5 του άρθρου 30, τα άρθρα 38,
39, 41, 42, 43, η παρ. 9 του άρθρου 77, η παρ. 6 του άρθρου 80 του ν.
4009/2011 (Α΄ 195).
2. Τα άρθρα 1, 2, 3, οι παρ. 1 έως 3 και 5 του άρθρου 4 και η παρ. 1 του άρθρου
5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).
3. Οι παρ. 2 και 14 του άρθρου 34 και η παρ. 10 του άρθρου 44Α του ν.
4115/2013 ( Α΄ 24).
4. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 (Α΄ 59).
5. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83).
6. Οι παρ. 7,22 και 36 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
7. Οι παρ. 5, 6 του άρθρου 73 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
8. Το άρθρο 6 της ΠΝΠ 7/8-10-2015 (Α΄ 127), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 12 του
ν. 4350/2015 (Α΄ 161).
9. Το άρθρο 30 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).
10. Οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
11. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
12. Η περίπτ. α΄ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228).
13. Ο νόµος 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 89
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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